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STRÅLENDE INNSATS!
På påskens siste og kanskje fl otteste dag fi kk 
sam arbeidet mellom Aremark, Marker og Rømskog en 
ny dimensjon. Da møttes 9-åringene til vennskapelig 
dyst i Grenseland Cup. En herlig dag for store og små.
Side 8 og 9  
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Glimrende Ørje-reklame
I 1985 sang Jens Book Jensen «Det er lov å 

være blid». Vi er fristet til å legge til: «så 
sant du ikke er byråkrat i Statens vegvesen». 
Vi sikter selvfølgelig til vårens store PR-stunt 
og humorinnslag fra Ørje sentrum. Tydelig 
inspirert av John Cleese og Monty Pythons 
sketsj «Silly Walk» skapte noen kreative sje-
ler på Ørje en mediestorm som har fått folk 
over hele verden til å gapskratte.

På nettstedet You Tube har videoen gått 
som en farsott. Annen påskedag klokka 

10.30 var videoen sett 214.786 ganger. Tre 
timer senere var tallet steget til 215.057. 
Og tallet stiger raskt. Maken til reklame for 
Ørje og Norge har man knapt sett. Og har 
du fortsatt ikke fått med deg det komiske 
innslaget – gå inn på www.youtube.com og 
skriv «silly walk i Ørje» i søkefeltet. Stuntet 
er som skapt for bildemedier som TV og 
internett. Den skal være litt av en tørrpinn 
den som klarer å holde munnvikene samlet 
etter å ha sett innslaget. Så sant du ikke job-
ber i vegvesenet, da.

Hvorfor denne vegvesenhetsen? Jo, fordi 
NRK Østfolds glimrende reportasje fra 

Ørje, ledsaget av bilister som lo så de ristet, 
og ordfører Kjersti Nythe Nilsen, som syntes 
det hele var fornøyelig, fikk en avdelings-
sjef i Statens Vegvesen til å slå fast at «dette 
er ikke lovlig. Slik kan vi ikke ha det. Disse 

skiltene må fjernes. Hvis de ikke fjernes, 
kommer vegvesenet til å gjøre det». Markers 
kreative sjeler er altså for forbrytere å regne. 
Per definisjon er man forbryter når loven 
brytes. Men blir respekten for lover og re-
gler større etter dette? Neppe. Og er det blitt 
farligere å krysse Storgata i Ørje etter at de 
nye skiltene kom opp? Tvert imot. Sjelden 
har folk kjørt så sakte forbi et fotgjengerfelt.

Regler må vi ha, og skilt skal det stå 
respekt av. Men når et lite lokalsam-

funn som Ørje med så enkle midler klarer 
å fremskaffe så mye latter og glede, ikke 
bare lokalt, men faktisk over hele verden, 
bør selv en byråkrat klare kunststykket å se 
gjennom fingrene. Det går historier om at 
utlendinger sier at de vil flytte til Norge. Et 
land som kan være så uhøytidelig at de kan 
ha det festlig i et fotgjengerfelt midt ute i 
bushen på den norske landsbygda, må være 
et godt sted å bo.

Markers kreative sjeler skal ha æren for 
at vi alle (forhåpentligvis med kun ett 

unntak) fikk en god latter. Og med våken 
hjelp fra Magnus Brenna Lund i NRK Øst-
fold har Ørje og Norge oppnådd kultstatus 
i utlandet. Vi har allerede sitert Book’n. Vi 
siterer også Marve Fleksnes: «Man har det 
ikke mer moro enn det man gjør med seg 
selv».

Om en god latter forlenger livet – ja da 
blir det ekstra mange godt voksne i 

Grenseland i årene fremover. Og alle andre 
steder i verden, der snart tre hundre tusen 
mennesker har gapskrattet etter å ha sett på 
video fra Ørje. Så enkelt og så genialt kan 
markedsføring være. 

Aremark
Innbyggere: 1.408 
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Geir Aarbu (Sp)

Marker
Innbyggere: 3.596
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Kjersti Nythe Nilsen (A)

Rømskog
Innbyggere: 672
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Kari Pettersen (KrF)

Avisa Grenseland er et felles organ for 
grensekommunene Aremark, Marker 
og Rømskog.
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Lise Hauge fra Oslo har vært 
hytteeier på Østre Otteid i 
mange år. Hun er fast leser av 
Avisa Grenseland, og da hun 
tidligere i år leste at det var 
satt opp nytt skilt til Bøen-
sæter, fikk hun ideen om å ta 
med seg noen venner til den 
flotte husmannsplassen.

– Det var, mildt sagt, en 
todelt opplevelse. Bøensæter 

er flott, og vertskapet der er 
bare fantastisk. Men veien 
de tre-fire kilometerne fra 
fylkesvei 21 er bortimot en 
katastrofe. Det kan da umulig 
være lurt å invitere gjester 
på en slik elendig vei, spør 
Lise Hauge, som ”lover” at 
hun ikke skal dra til Bøensæ-
ter en gang til.

– I hvert fall ikke før veien 

er utbedret. Dagens moderne 
biler blir ødelagt på slike 
veier. Dette er ingen god 
reklame for Aremark.

– Så min oppfordring til 
kommunen er: Få orden på 
veien til Bøensæter. For der 
har dere en virkelig perle, 
sier hun.

 øo

– Bøensæter er flott, men veien er håpløs!
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Et par ganger i året er det Politisk 
Dag i Rømskog. Et fint tiltak de 
andre Grenseland-kommunene 
gjerne må se nærmere på. Politisk 
Dag betyr en hel dag med fokus 
på kommunen og lokal politikken. 
Viktige møter og arrangementer 
som henvender seg til publikum, 
samles på én dag og ett sted. Der-
med kommer kommunens ansatte, 
lokalpolitikerne og publikum 
nærmere hverandre. Det i seg selv 
kan være svært nyttig.

Stort potensial
Politisk Dag har et stort potensial. 
Foreløpig har ikke den vanlige 
rømsjing gått mann av huse for å 
delta, men med noen små publi-
kumsvennlige justeringer kan det 
bli et viktig tiltak i lokaldemokrati-
ets ånd. Rømskog er på rett vei i så 
henseende.

Vårens politiske dag i Rømskog 
hadde blant annet som mål å pre-
sentere ASVO og hva den vernede 
bedriften gjør for både kommunen, 
publikum og ikke minst de mange 
som har sitt daglige virke i bedrif-
ten. To av disse er Gro Lyngstad 
og Jan Egil Ekeheien fra nettopp 
Rømskog. De to satte stor pris på 
å få presentere sin arbeidsplass 
på hjemmebane. Ikke minst en pre-
sentasjonsfilm på et drøyt kvarter. 
Den var både morsom og informa-

tiv. Her fikk ASVO virkelig fortalt 
hva man kan og hvor utrolig viktig 
en slik arbeidsplass er for trivsel, 
selvbilde og for lokalsamfunnet.

Femti involvert
ASVO Bjørkelangen har 25 plasser til 
rådighet, og totalt er femti mennes-
ker involvert. Rømskog kommune 
eier tjue prosent av ASVO Aurskog-
Høland eier resten. Kjell Roger Hol-
medahl er daglig leder. Han skryter 
av både sine ansatte, eierne og ikke 
minst de to rømsjingene han hadde 
med seg til Politisk Dag.

– Vi har det kjempefint og 
morsomt på ASVO, sier en svært så 
frittalende Gro Lyngstad.

– Hvilke arbeidsoppgaver har 
dere her i Rømskog?

– Vi klipper gress, rydder og gjør 
mye annet som trengs, sier Gro.

– Jeg deler ut både Rømsjingen, 
Avisa Grenseland og Menighets-
bladet til de eldre. Dessuten er 
jeg besøksvenn. Og så plukker jeg 
flasker og søppel langs veien, sier 
Jan Egil.

– Gro og Jan Egil er utrolig flinke 
og positive. De gjør en stor inn-
sats for lokalsamfunnet, skryter 
Holmedahl.

Blir satt pris på
I skolens auditorium ble filmen av 
og om ASVO vist for politikerne. 

Rømskog kommune er 
medeier i ASVO Bjørke-
langen. Under Politisk 
Dag i Rømskog nylig 
var ASVO invitert til å 
presentere seg overfor 
politikerne. Med to 
lokale aktører ble det 
en nyttig og ikke minst 
morsom opplevelse.

– ASVO gjør en kjempejobb!

Jan Egil Ekeheien og Gro Lyngstad fra Rømskog er begge viktige brikker i ASVO Bjørkelangen. Her sammen med daglig 
leder Kjell Roger Holmedahl under presentasjonen for lokalpolitikerne i Rømskog.

Her var Gro Lyngstad en fortellen-
de gjennomgangsfigur. Det ble vist 
innslag fra virksomheten, og som 
en ekstra morsom gimmick var det 
laget en lokal Olsenbanden-vri. 
Det fikk politikerne til å storkose 
seg.

– Vi er veldig godt fornøyd med 
ASVO og den jobben de gjør. Blant 
annet klipper de gresset på alle 
kommunale anlegg, som Kørren, 
kommunehuset og ikke minst 
fotballbanen, sier ordfører Kari 
Pettersen. Hun takket Gro og Jan 
Egil for innsatsen og ga dem et 
gavekort på den lokale kafeen der 
de to stadig vekk er innom for å 
kose seg.

Vurderer du å bli fosterhjem?
Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 6. mai kl. 18 
eller tirsdag 3. juni kl. 18
Sted: Lokalene til Fosterhjemstjenesten i Sarpsborg, 
Sundløkkaveien 73, 1659 Torp (Årum)
Ytterligere opplysninger: Besøk fosterhjem.no 
eller Facebook, hvor du går inn på Fosterhjem Østlandet.
Tlf. 466 16 900

“Jeg trenger  
et nytt hjem”

“Jeg trenger  
et nytt hjem”

”Jeg trenger 
et nytt hjem”

Gårdsplass- og oppkjørselsingel
Subbus Singel Pukk Fyllmasse
Levering prosjekt
Transport

Hans Braarud 40 21 49 56 Ørje
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Ved nærmere undersø-
kelse viste det seg å være 
en flaskepost.

Vi leser: «Jeg har 
sluppet denne flaske-
posten fra båten Turis-
ten. Jeg og klassen min 
er på klassetur Østfold 
rundt. Det hadde vært 
kult hvis noen fant den! 
Stoor hilsen fra en som 
har sendt denne flaske-
posten! Jeg heter Hanne 
Sofie Fremstad».

– Litt flau
– Ojsann, er den funnet. 
Jeg hadde helt glemt at 
jeg hadde sendt flaske-
posten, sier Hanne Sofie 
i dag. Hun gikk i sjette 
klasse på en barneskole 
i Oslo da flasken ble 
kastet i sjøen i 2006. 
I dag er hun 20 år og 

studerer journalistikk i 
Volda.

– Jeg må innrømme 
at det er litt pinlig. Jeg 
hadde dilla på flaske-
poster på den tiden, og 
jeg håpet at noen ute i 
verden skulle finne den. 
Først etterpå skjønte jeg 
at vi var på en innsjø. 
Da ble jeg flau, sier hun 
i dag.

– Men Haldenvass-
draget ender i havet 
ved Halden. Teoretisk 
kunne flaskeposten 
havnet i Argentina!

– Godt å høre, men 
flaut er det likevel, sier 
Hanne Sofie Fremstad. 
Men hun må innrømme 
at det er morsomt å 
høre at noen endelig 
fant flaskeposten  som 
hun  i 2006 kastet over 
bord fra «Turisten», en 
båt som i dag heter M/S 
«Strømsfoss».

Et falmet, gult papir i en slitt brusflaske fanget en ung aremar-
kings oppmerksomhet for et par uker siden. Flasken duppet i 
vannkanten like sør for Strømsfoss.

Flaskepost fra 2006

Dette brevet lå i nesten åtte år i en gammel 
brusflaske før det ble funnet sør for Strømsfoss. 
Flaskeposten ble kastet fra Turisten i 2006 – av ei 
tolv år gammel Oslo-jente.

VELLYKKET PÅSKE
LUNSJ I AREMARK
Høye snitter og et fristende kakebord sto på 
menyen da niende klasse ved Aremark skole 
inviterte eldre til påskelunsj på Fosbykollen. 
Det har blitt en tradisjon at Frivilligsentralen 
og niende klasse, med sin lærer i mat og hel-
se Nora Bønøgård, samarbeider om å lage en 
slik påskefest for eldre gjester. Et populært 
tiltak som samler godt over tjue gjester. 

Elevene har brukt lang tid på å forberede 
lunsjen, og siste innspurt var samme morgen 
å smøre over 250 snitter og pynte ti kaker, 
i tillegg til å pynte og dekke på i festlokalet 
på Fosbykollen. Her er det blomster, lys og 
ferdigbrettede servietter i påskegule farger. 
Elevene har også fått inspirasjon til å lage 
egne oppsatser fra naturens rikdom, pyntet 
med perler og glitter. 

Ønsket velkommen
Elevene hadde også forberedt noen 
velkomst ord og fikk erfaring med å servere 
både mat og drikke underveis, samtidig som 
de fikk sitte ned og prate hyggelig med gjes-
tene sine. Disse på sin side satte stor pris på 
elevenes innsats. Lunsjen var både velsma-
kende og ikke minst hyggelig. 

Og sist, men ikke minst, opprydding av 
stoler, bord, duker, kopper, glass og oppvask. 
Stikkordet er samarbeid fra alle involverte. 
En god lærdom å ta med seg på veien videre 
for en 14–15 åring.

Men uten hjelp fra Marker Sparebank, 
som velvillig sponser aktiviteter der ungdom 
bidrar, hadde det ikke vært mulig å gjennom-
føre festen.
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DITT LOKALE 
FORSIKRINGSSELSKAP

Storgt. 55, 1870 Ørje
Telefon 69 81 01 80

Vi er til stede der du er. Åpningstidene er:
•  Marker:  man–fre. 9–16 (15.30 sommertid)
•  Aremark:  torsdag 9–12
•  Rømskog e� er avtale

Vi oppfordrer alle til 
å ta kontakt og gjøre en avtale!

ØYVIND OTTERSEN, TEKST

– Vi håper at vi kan skape noe til 
glede for mange. Og ikke minst for 
miljøet. Både i Norge og i Sverige 
kjøper og kaster vi alt for mange 
klær. Mye er fullt brukbart. Derfor 
håper vi at folk kan gi bort det de 
ikke trenger fremfor å kaste det, sier 
Benedicte Bakken i Aremark. Hun 
er en av dem som står bak tiltaket.

En gruppe ivrige mennesker fra Aremark og Nössemark 
har tatt initiativet til en klesbyttedag. Den fi nner sted på 
Nolby i Nössemark lørdag 24. mai.

Ildsjeler arrangerer klesbyttedag

– Har du brukte, pene og hele klær du ikke lenger har behov for? 24. mai er det 
klesbyttedag i Nössemark, sier Christine Kaintz (bak), Wenche Høidahl (t.v.) og 
Majken Jul Sørensen.

Furulund  kafé
åpner 11. juni

… men vi «tyvstarter» under Vårmarkedet og selvsagt på 17. mai
Offi  siell åpning med kaker og kaff e onsdag 11. juni kl. 12

Furulund kafé tilbyr:
•  Dagens rett
•  Søndagsbuff et
•  Salater
•  Middagsretter
•  Smørbrød
•  Hjemmelagde kaker 
•  Kaff e
•  Kuleis

Åpningstider
Mandag–lørdag 11–20
Søndag 12–19

ANNCECILIE BRESTRUP, TELEFON 482 07 650
Epost: ceciliebrestrup@gmail.com

Velkommen   til   Furulund 
Aremarks   naturlige   møtested

Egen 
GODTEKROK 

med popcorn

CATERING 
– mat til små 

og store 
begivenheter

– Vi ønsker å få inn mye klær, 
men det må være hele, pene og 
rene ting, sier Bakken. Sammen 
med Runa Hiller, Christine Kaintz, 
Reidun Karlsson, Hilde B. Sørum 
og enda noen til har hun engasjert 
seg i det nye tiltaket.

– Vi håper dette kan bli starten 
på en spennende virksomhet. Om 
andre vil være med, er det bare å ta 
kontakt, sier Benedicte Bakken.

Vellykket basar
Basaren i Aremark Menighetshus tidlig i mars ble svært vellykket. Det var 
fullt hus, og nettoinntekten ble på hele 35.250 kroner, skriver Menighetsbla-
det. Pengene skal brukes til drift av huset.

Over 200 på jaktfeltstevne
Jaktfeltstevnet på Lillemørk samlet godt over to hundre deltakere i år. 
Det er litt fl ere enn i fjor. Stevnet på Lillemørk, en gård som fysisk ligger 
i Halden, men som mentalt er en del av Aremark, har blitt en populær 
vårtradisjon. Deltakere kommer fra fjern og nær, og oppslutningen 
har økt jevnt og trutt hvert år. Stevnet gir god trening og samtidig den 
pålagte innskytingen før jaktsesongen. Arrangør for jaktfeltstevnet er 
Aremark Jeger- og Fiskerforening.
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Festival på Arestad Gamle Prestegård 

Vakkert beliggende ved Aremarksjøen, 
rett nord for Aremark kirke, ligger Arestad 
gamle prestegård. En av bygdas eldste 
bygninger, fra tidlig 1700-tallet. Arestad 
var på sin tid bygdas største gård, med 
860 mål dyrket jord og 2470 mål skog. 
Under gården lå åtte husmannsplas-
ser. Arestad er en av fylkets best bevarte 
barokk-/renessansehager.

LØRDAG 14.  OG SØN DAG 15.  JUN I

LØRDAG KL. 12 TIL 18

14.00  Åpning med leder for 1814-komiteen ved Sigmund Holth og 
ordfører Geir Aarbu

14.15 Konsert med Blåsekompaniet
16.00 Konsert med Brødrene Aasgaard med fl ere

SØNDAG KL. 12 TIL 17

13.00 Konsert med Brødrene Aasgaard med fl ere
15.00 Konsert med den klassiske gitaristen Ole Martin Huser-Olsen
17.00 Festivalen avsluttes
18.00 Sommerkonsert i Holmgill kirke.

BEGGE DAGENE: Utstilling av klær fra 1800 tallet og frem til nyere tid, uniformer og våpen fra 
7-årskrigen, salg av rømmegrøt, kald rabarbrasuppe, saltet skinke og fl atbrød, kaffe og kaker, 
samt salg av bøker og tidsskrifter.

Program

Utstilling av klær fra 1800 tallet og frem til nyere tid, uniformer og våpen fra 
7-årskrigen, salg av rømmegrøt, kald rabarbrasuppe, saltet skinke og fl atbrød, kaffe og kaker, 

Utstilling av klær fra 1800 tallet og frem til nyere tid, uniformer og våpen fra 
7-årskrigen, salg av rømmegrøt, kald rabarbrasuppe, saltet skinke og fl atbrød, kaffe og kaker, 

Utstilling av klær fra 1800 tallet og frem til nyere tid, uniformer og våpen fra 
7-årskrigen, salg av rømmegrøt, kald rabarbrasuppe, saltet skinke og fl atbrød, kaffe og kaker, 

Utstilling av klær fra 1800 tallet og frem til nyere tid, uniformer og våpen fra 
7-årskrigen, salg av rømmegrøt, kald rabarbrasuppe, saltet skinke og fl atbrød, kaffe og kaker, 

Utstilling av klær fra 1800 tallet og frem til nyere tid, uniformer og våpen fra 
7-årskrigen, salg av rømmegrøt, kald rabarbrasuppe, saltet skinke og fl atbrød, kaffe og kaker, 

Utstilling av klær fra 1800 tallet og frem til nyere tid, uniformer og våpen fra 
7-årskrigen, salg av rømmegrøt, kald rabarbrasuppe, saltet skinke og fl atbrød, kaffe og kaker, 

Utstilling av klær fra 1800 tallet og frem til nyere tid, uniformer og våpen fra 
7-årskrigen, salg av rømmegrøt, kald rabarbrasuppe, saltet skinke og fl atbrød, kaffe og kaker, 

Utstilling av klær fra 1800 tallet og frem til nyere tid, uniformer og våpen fra 
7-årskrigen, salg av rømmegrøt, kald rabarbrasuppe, saltet skinke og fl atbrød, kaffe og kaker, ARR.: AREMARK HISTORIELAG, 

BYGDEKVINNELAGET OG KULTURKONTORET 

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

I anledning 200-årsfeiringen av 
Grunnloven, fant Aremark Histo-
rielag ut at det var på tide å bedrive 
lokal folkeopplysning om egen 
historie. Takket være økonomisk 
velvilje fra Marker Sparebank og 
sambygdingen Per Fredrik Dahls 
interesse for lokalhistorie er det 
blitt bok av det hele. Til og med en 
bok som alle aremarkinger har fått 
gratis i sine postkasser. Historiela-
get håper at alle leser boken for på 
den måten å bli enda bedre kjent 
med mannen som satte «Aremark 
på kartet» og sin egen underskrift 

på den grunnloven vi i dag, to 
hundre år etter begivenhetene på 
Eidsvoll, er så stolte av.

En av 112
Ole Svendsen Iglerød var en av 
112 menn som laget Grunnloven 
på Eidsvoll i 1814. At akkurat Ole 
fra Aremark ble plukket ut, var et 
resultat av tilfeldigheter, men også 
at han ble regnet som godt skik-
ket. Han var yrkesmilitær og på 
den aktuelle tiden stasjonert på 
Fredriksten festning. Per Fredrik 
Dahl tar for seg foranledningen til 
at nettopp Ole Svendsen Iglerød 
ble valgt. Dahl ser også på bakgrun-
nen for at Grunnloven ble laget og 
den storpolitiske situasjonen for 
to hundre år siden. Og han tar for 
seg de mange etterkommerne etter 
Ole Svendsen Iglerød. Noen av dem 

har også i høyeste grad bidratt med 
verdifullt materiale til boken.

Interessant og lærerikt
Boken «Ole Svendsen Iglerød – 
Aremarks eidsvollsmann» er en 
interessant og ikke minst lærerik 
bok. Krydret med mange fi ne 
bilder og mye slektshistorie, er det 

Som en fast tradisjon 
hver eneste 17. mai 
holdes det tale og 
legges ned blomster 
ved bautaen over Ole 
Svendsen Iglerød på 
Aremark kirkegård. 
Men hvem var egentlig 
denne eidsvolls-
mannen?

Eidsvollsmannen fra Aremark
Per Fredrik 
Dahl har 
skrevet 
historien om 
 Aremarks 
eidsvolls-
mann. 

Forsiden av 
boken viser et 
unikt bilde av 
Ole Svendsen 
Iglerøds fi re 
sønner under 
avdukningen 
av bautaen på 
Aremark kir-
kegård 17. mai 
1908. 

blitt en bok både unge og gamle 
aremarkinger bør ta seg tid til å 
lese. Det er sjelden noen ulempe å 
kjenne sin egen fortid og historie.

Per Fredrik Dahl har gjort en stor 
og viktig jobb. Og all ære til histo-
rielaget og banken, som har sørget 
for både utgivelse og tilgjengelighet 
for alle i Aremark.
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Håkon Nohr bor på Rovedal i Are-
mark, går på ungdomsskolen i bygda 
og dyrker lidenskapelig sin interesse 
for fart og spenning. Han fi kk sin før-
ste motorsykkel som 3-åring, og siden 
har han hatt som mål å bli best. I dag 
kjører han for Borg MC-klubb og farter 
land og strand rundt for å konkurrere 
i den fysisk krevende og teknisk utfor-
drende sporten enduro.

– Jeg har satt meg klare delmål helt 
siden jeg begynte å satse seriøst i 2012, 
sier han.

– Flere av målene har jeg nådd, 
og fl ere skal det bli. 11. mars fi kk jeg 
beskjed om at jeg var tatt ut på det 
norske rekruttlaget. Det innebærer 
seks årlige treningssamlinger med 
landslaget, trent av landslagstrener 
Pål Anders Ullevålseter. Han er blant 
de beste og har veldig mye å lære bort, 
sier Håkon Nohr.

Viktig med støtte
– Håkon er et talent med stort potensi-
al. Min oppgave er å veilede og inspire-
re så mye som mulig, sier Ullevålseter.

– Ikke minst er det viktig å lære 
ham og de andre opp til å håndtere 
media. For motorsport er dyrt. Da er 
det viktig å profi lere seg for å få med 

lokale sponsorer og støttespillere, sier 
Ullevålseter.

– Er det derfor du var med på 
«Skal vi danse»?

– Ja, erru gæren? Jeg kan jo ikke 
danse, men det ga god PR, og det er 
viktig når man kjører Rally Dakar og 
andre kostnadskrevende løp, sier Ul-
levålseter.

Samling i Degernes
Vi treff er både rikskjendis Ullevålseter, 
Håkon Nohr og resten av landslag og 
rekruttlag på en gård i Degernes. Der 
er det helgesamling og intens trening. 
Den unge aremarkingen gjør sine saker 
bra, og det vanker mange godord fra 
landslagstrener og landslagssjef.

– Det er veldig morsomt. Jeg har 
store ambisjoner, sier Håkon. Med seg 
på samlingen har han foreldrene Maar 
Ellen og Espen.

– Uten foreldre som følger opp blir 
det vanskelig. Utstyr skal holdes i 
orden, ungdommene skal kjøres til 
løp og samlinger. Det koster. Derfor 
håper jeg at noen ser verdien i å støtte 
opp om disse ungdommene. De be-
driver en sunn hobby. Og for Håkons 
del tror jeg han har en stor fremtid, 
om han trener godt og får de nød-
vendige sponsorene, sier Pål Anders 
Ullevålseter.

Unggutten Håkon Nohr (14) fra Aremark har 
ambisjoner om å bli best i motorsporten enduro. 
Tidligere i år ble han tatt ut på Norges rekruttlag, og 
han trenes av selveste Pål Anders Ullevålseter.

Håkon Nohr fra Aremark og landslagstrener og rikskjendis Pål Anders 
Ullevålseter under samlingen i Degernes. – Håkon er et stort talent, sier 
Ullevålseter.

Sikter mot enduro-toppen

Håkon Nohr er en ambisiøs 
endurokjører med ferdighe-
ter langt utover det man kan 
forvente av en 14-åring.

MAI 2014 • AVISA GRENSELAND  7



Vi tilbyr følgende:
•  Nybygg
•  Rehabilitering
•  Service
•  Sanitæranlegg
•  Varmeanlegg
•  Kloakkrensing
•  Vannrensing
•  Gassanlegg

Granli Rør AS
Nesveien 20, 1870 Ørje
Tlf: 69 81 12 71
Mob: 90 91 42 32
stig-erik.granli@granliror.no
www.granliror.no

Av alle land i Sør-Amerika er 
vel Peru det mest fascinerende – 
med sin mektige natur og sin 
historie, som har etterlatt seg 
så imponerende spor. Machu 
Picchu, Lima, Cusco og Titicaca er navn som setter 
fantasien i sving. Se dem med egne øyne og opplev 
landet – Andesfjellene, snøkledde fjelltopper og dype 
daler, inkaenes byggekunst, spanske katedraler og 
fargerike markeder.

www.norsktur.no/marker

Arrangør:

PERU & TITICACA
–inkaer og erobrere

Bli med Marker Sparebank 23. oktober – 2. november 2014
Ta kontakt med oss i banken for program og påmelding eller se

www.norsktur.no/marker 

KUN 
SEKS

PLASSER 

IGJEN!

Fotballspillende niåringer fra 
Aremark, Marker og Rømskog/
Setskog fi kk en fantastisk 
avslutning på årets påske. På 
nydelige Marker Kunstgress 
ble den aller første Grenseland 
Cup avviklet. En suksess som 
garantert gjentas neste år.

Strålende Grenseland Cup

Friske dueller og mye godt spill å se på Marker Kunstgress 
da den aller første Grenseland Cup ble arrangert på pås-
kens siste dag. 

Grenseland Cup bød på et fullpakket program med mye 
fotball og tilhørende kos i det fl otte været.
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Primus motor Lars Jørnar Buer i Ørje IL er 
hjernen bak den nystartede cupen der lokale 
fotballjenter og gutter får møte hverandre til 
vennskapelig dyst.

– Vanligvis spiller Ørje IL mot lag fra In-
dre Østfold, Aremark drar til Halden-kanten, 
mens Rømskog spiller i Akershus. Derfor er det 
morsomt at ungene i Grenseland kan møtes 
på denne måten, i hvert fall en gang i året, sier 
Buer, som på kort tid har klart å skape et impo-
nerende fint arrangement.

Strålende
Det strålende påskeværet kunne ikke gjort cu-
pen mer vellykket. Det så man da også rundt de 
oppmerkede banene. Der satt foreldre, bestefor-
eldre, søsken og lagledere i et stort antall. Gode 
fotballprestasjoner, flotte scoringer, friske duel-
ler og drøssevis av andre detaljer gledet i vårsola.

Slikt vær kan man neppe forvente hvert år, 
men med det flotte kunstgressanlegget i Ørje 
som utgangspunkt, vil ikke Grenseland Cup 
være like væravhengig som en tradisjonell gress-
bane. Dermed kan kommende års niåringer se 
frem til flotte opplevelser i Grenseland Cup.

Fem lag 
Fem lag var med i årets turnering. Aremark IF 
stilte ett lag, mens Ørje IL og Rømskog/Setskog 
hadde to lag hver. Dermed ble det rikelig med 
spilletid på alle barna. Etterpå vanket det diplo-
mer til alle. Og med åpen kiosk ble det hele en 
god opplevelse for både store og små.

Vel blåst, Lars Jørnar Buer, spillere, dommere, 
lagledere, publikummere og sponsorene Rema 
1000, Marker Sparebank og Avisa Grenseland.

Strålende Grenseland Cup

Samtlige spillere fra Aremark, Ørje og Rømskog/Setskog samlet under Grenseland Cup. 
 Bak fra venstre Branko Marustak (ØIL), Frans Jance (ØIL), Alexander Trinborg (ØIL), Mats Andersson (ØIL), Noah Dybvik (ØIL), Oscar Bokerød 
Strand (AIF), Jonas Hovden Utsi (AIF), Petrus Kirkerød (AIF), Martin Strøm (AIF).
 Midten fra venstre Karsten Buer (ØIL), Cassandra Bye (ØIL), Ane Jaavall Skår (ØIL), Filippa Mosbæk (ØIL), Lovise Brandsrud (ØIL), Cathrine Fos-
ser (ØIL), Anders Mårud (ØIL), Robin Sveen (R/S), Adrian Lejon (R/S), Ole Johnny Sæter Finnvik (R/S), Anton Skrøvseth (AIF), Jørgen Fagereng (AIF).
 Foran fra venstre Gabriel Kolnes (ØIL), Arsen Tsagaraev (ØIL), Mia Bakker (R/S), Erik Unneberg (R/S), Sanne Vijlbrief (R/S), Mina Sveen (R/S), Ma-
lin Holmedal (R/S), Patrick Delingsby (R/S), Isak Lillehol Gadderud (R/S), Merete Enger (R/S), Karoline Ottesen (R/S), Kaja Wiel (R/S), André Solberg 
(AIF), Teodor Nordeng (AIF).
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En avdeling av Marker Historielag; Fotohis-
torisk Forum, besitter per i dag en anselig 
samling fotos fra henfarne tider. I alt skal 
det visstnok være bortimot fem tusen bil-
der. Enkelte av dem fi nner av og til veien til 
Marker-metropolens forretningsvinduer og til 
Bakergaarden Café.

Entusiaster
Fotoentusiastene Finn Wahl og Jørn Fjeld 
fôrer jevnt og trutt på med blinkskudd fra 
en forgangen tid. De oppfordrer oss alle til 
fortsatt bidragsyting i form av utlån. Med 
moderne teknikk blir fotografi ene nennsomt 
behandlet, kopiert og arkivert før de uskadd 
returneres til eier. En samlet befolkning ser 
med forventning fram til deres neste bille-
drevy.

Godbiter
Avisa Grenseland vil også vie Fotohistorisk 
Forum oppmerksomhet og følger opp med 
godbiter til felles informasjon og glede.

La oss åpne, under fullt kulltrykk, i vår lo-
kale «Themsen» –  Ørjeelva 28. juli 2009. D/S 
«Turisten» seiler inn mot Ørje dampskips-
brygge, et 100-års jubileum for Haakon VIIs 
kanalvisitt og sin egen tilbakekomst til Hal-
denvassdraget etter fullført restaurering hos 
skipsbyggeriet Hansen & Arntzen i Stathelle.

I tiden fremover skal vi glede våre lesere med gamle bilder fra Grenseland 
og tilhørende litterære følgetekster, i hovedsak signert Eilif Mosbæk.

Grenselands lokalhistoriske titteskap

«Turisten» i Ørjeelva i 2009. På fordekket gjenkjenner vi blant de prominente gjester eierne Alf Ulven og 
Tore Aksel Voldberg i respektive døråpninger. Framme på dekk i lyseblå, kortermet skjorte står Mr. Halden-
kanalen in person: Tore Paulsen-Næss.

AREMARK • MARKER • RØMSKOG • MOSS • RAKKESTAD

www.marker-sparebank.no

TELEFON 69 81 04 00
epost@marker-sparebank.no

www.facebook.com/
markersparebank

Også næringsdrivende
kan trenge litt hjelp i blant
Alle næringsdrivende trenger å ha en 
god bank med på laget. Sammen kan 
vi fi nne ut hvilke bankbehov du har, og 
hvordan du kan drive på en smart måte. 
Gode rutiner og systemer kan hjelpe 
deg til å få en mer effektiv, forutsigbar 
og rimelig hverdag. 

Hege Fundingsrud, 
salgs- og produktsjef 
bedriftsmarked,
Telefon: 46 91 12 38. Epost: 
hf@marker-sparebank.no

Solveig Reiten, 
bedriftsrådgiver,
Telefon: 46 91 10 43. Epost: 
sr@marker-sparebank.no

Ta kontakt med oss, så ser vi 
hva vi kan få til sammen!

Festival på 
Arestad i juni

I forbindelse med det pågående 
grunnlovsjubileet blir det lørdag 
14. og søndag 15. juni festival på 
den gamle prestegården Arestad i 
Aremark. Arrangementet vil by på en 
rekke musikalske innslag, utstillinger 
og servering av mat og drikke.

Arestad, oppført tidlig på 1700-tal-
let, er en av Aremarks eldste byg-
ninger. Arestad var på sin tid bygdas 
største gård med 860 mål dyrket jord 
og 2.470 mål skog. Under gården lå 
åtte husmannsplasser. Arestad har i 
dag en av fylkets best bevarte barokk- 
og renessansehager.

Eiendommen ligger vakkert til ved 
Aremarksjøen, rett nord for Aremark 
kirke. Den eies av Aremark Historielag, 
som i mange år har gjort en fl ott jobb 
i bevaringen av dette kulturhistoriske 
minnesmerket.
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Kari Mosbæk Christensen og Trine 
Nilsen har i en årrekke lagt ned 
et stort arbeid for at Ørje Han-
delsstand skal få til liv og røre og 
dermed også spennende aktiviteter 
i sentrum. Hvert år er det vårmar-
ked, frimarked om sommeren, 
høstmarked og ikke minst julega-
teåpning. Alt sammen til stor glede 
for Markers innbyggere, besøkende 
og selvsagt for næringsdrivende og 
kommunen. Nytt i år er at kom-
munen stiller kultursjef Else Marit 
Svendsen til rådighet for å bistå de 
driftige damene og resten av han-
delsstanden.

– Det er kjempebra. Det viser at 
kommunen setter pris på handels-
standens initiativ. Else Marit er en 
viktig brikke for oss, sier Trine og 
Kari.

– For kommunen er det viktig at 
det skjer noe. Økt aktivitet og økt 
handel kommer alle til gode. Det er 
helt avgjørende for Marker kom-
mune at handelsstanden fungerer 
godt. Derfor er det viktig at kommu-
nen stiller opp når noen tar positive 
initiativ, sier Else Marit Svendsen.

Sydlandsk stemning
Nå er det altså Vårmarkedet som 
gjelder. Lørdag 3. mai blir det ”full 
pakke” i Ørje sentrum. Storgata 
blir for anledningen gjort om til 
gågate på strekningen fra gamle 
Lies Hotell til Bakergaarden. Her 
vil salgsboder av ymse slag stå 
tett i tett. Det blir salg av alt fra 
gamle møbler til bøker, rariteter, 
hjembakst og somalisk mat. Og 
selvsagt vil eksisterende butikker 
ha vidåpne dører for alle som ferdes 
i området. Det blir også lotteri, og 

ingen bør bli overrasket om duften 
av kaff e og nystekte vafl er fi nner 
veien til neseborene. Da er det bare 
å hive innpå.

På Torget, utenfor bruktbutikken, 
vil det være en stand som spesielt 
er myntet på kommunens mange 
hytteeiere. Der kan disse få nyttig 
informasjon og samtidig kunne 
komme med verdifulle synspunkter 
på hvordan de opplever kommunen.

Tog og traktor
For de yngste. Og for alle som vil 
nyte en lokal sightseeing-tur, vil 
Marker Sparebank-toget kjøre 
gratisturer i sentrum. Også Gråtass 
kjører turer.

Kulturelle innslag blir det også. 
Arrangøren kan friste med en vår-
konsert med ungdommer fra Barne-
koret, Hope, UKH, Ungdommens 
Kulturmønstring og Kulturskolen.

Tre driftige damer skal ha hovedæren for at Ørje sentrum nok en gang får oppleve et 
vårmarked med dertil hørende sydlandsk stemning. Lørdag 3. mai braker det løs fra tidlig 
formiddag. Alle som deltok i fjor – og det var veldig mange – kommer nok tilbake i år.

Klart for vårmarked i Ørje

Marked i Ørje betyr mye folk, spennende 
tilbud og en stemning som minner om langt 
sydligere breddegrader.

Freske fraspark blir det når 
Family Sport Club presenterer 
Oda’s 60-talls hipp. Og Hellebekks 
minikonsert sørger for mer under-
holdning i gata.

Kunst
Kunst og kultur av det lokale slaget 
tilbys også under Vårmarkedet. 
I den gamle Herrød-gården skal 
den velkjente kunstneren Asbjørn 
Strøm fra Rødenes viser bilder og 
selge og signere boken om seg selv, 
skrevet av svigerdatteren Ellen E. 
Byng Strøm.

Også Marker Historielag skal 
bedrive boksalg under markedet. 
«Marker 50 år» er en interessant lo-
kalhistorisk bok som tar for seg de 
femti årene som er gått siden Øy-
mark og Rødenes slo seg sammen 
til Marker kommune.

Marker Sparebank-toget er et populært 
innslag i Ørjes sentrumsgater.

Boken om Rødenes-kunstne-
ren Asbjørn Strøm selges og 
signeres under Vårmarkedet.

Asbjørn Strøms bilde «Koloritt» 
fra 1992.

Tre driftige damer som ønsker 
velkommen til Vårmarkedet – vårens 
store fest i Ørje sentrum. Fra venstre 
Kari Mosbæk Christensen, Trine 
Nilsen og Else Marit Svendsen.
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Lave priser. Alltid.

 

Søndagsåpent 11–18

Samvirkelaget
Bruktbutikk
Skolegata 1, 1870 Ørje

Tirs., tors. og fre. 11–16. Lør. 11–14

•  Salg av klær til barn, ungdom, dame og herre.
•  Stort utvalg av glass- og pyntegjenstander.
•   Vi har masse � otte glass, kopper og skåler, tal-

lerkener osv.  •  Salg av kaffe og vaffel.

Samvirkelaget Bruktbutikk – et samarbeid mellom virk-
somhetene Kultur og fritid, Familie og helse og Marker 
Frivilligsentral.

Velkommen til en hyggelig handel!

NORHEIM FLEECEJAKKE
Dame/herre 

KARI TRAA / HELLY HANSEN
Ankelsokk

Program
Vårmarked på Ørje 
lørdag 3. mai

Marked med salgsboder, tog, 
 Gråtass, konserter, dans, utstil-
ling med mer.

KL. 1115
Vårmarked med salgsboder hvor 
man bl.a. får kjøpt gamle møbler 
og bøker, rariteter, hjemmebakst, 
somalisk mat – og selvsagt kaff e 
og vaff el.

Marker Sparebank-toget kjører 
gratis turer i sentrum.

Gråtass kjører turer i sentrum.

Hellebekk minikonsert i gata.

Asbjørn Strøm viser bilder og sel-
ger og signerer bok (gamle Herrød-
gården)

Marker Historielag selger «Marker 
50 år»-boka (gamle Herrød-gården)

KL. 11–13 
Brannvesenet viser fram brannbilen.

KL. 13
Vårkonsert med  elever fra Kultur-
skolen, Barnekoret, Hope, UKH og 
deltagere fra Ungdommens Kultur-
mønstring. Family Sport Club pre-
senterer Oda’s 60-talls hipp.
 

www.norgesfor.no

BESØK VÅRE BUTIKKER:

 Vi selger alt 
i hageutstyr, hundefor, kattefor 
og driftsmidler til landbruket

ØST

SLORAFOSS
Telefon: 63 85 46 60

TRØGSTAD
Telefon: 69 82 43 00

ØRJE, Haldenveien 71
Telefon 69 81 49 40

NILSEN SPORT OG ELEKTRISK AS
Storgata 13, 1870  ØRJE
Tlf  69 81 11 44 
Email: post@nilsen.g-sport.no

VÅR

99,-
(veil. 299,-)

Finnes i 
fl ere fi ne 
farger!

kun 29,-Arrangør: Ørje Handelstand forening 

og Marker kommune

Kontaktperson: Kari Mosbæk 

 Christensen, tlf. 924 48 634

Mange gode 
VÅRtilbud hos 
kremmerne!



Eva Spa 
og Velværesalong

• gavekort

•  FOTPLEIEBEHANDLING
•  HUDPLEIE
•  MASSASJE
•  NEGLSTØPING
•  VIPPE-EXTENSIONS
•  SPA/VOKSING

LIES HOTELL, ØRJE
TLF.  97 63 15 77

orje@fsc.no  |  Skolegata 3  | 1870 Ørje
www.fsc.no  |  924 61 736  |  69 81 15 50

LYSERE DAGER   LETTERE TIL SINNS
Hos oss er trening trivsel, 

og du er velkommen!

Student eller hytteeier? 
Da har vi gode tilbud på trening 

gjennom hele sommeren! 
Ta kontakt med oss for tilbud.

Storgt. 43, Ørje. Tlf. 45 06 17 90
AVD. ØRJE

HAGE - GAVER - GARN - INTERIØR

25%
på alle 

FRØ

STORT
SALGSBORD:

30 - 70%

Storgata 51 1870 ØRJE tlf 930 29 223

20% 
rabatt på alt 
ULLGARN

FORDI vi visste at små
guttedrømmer kunne bli til
store ambisjoner som krevde
litt startkapital hjemmefra.
I dag er han elektriker og har kjøpt sin første leilighet.
Sparing er verdens beste ide!

AREMARK • MARKER • RØMSKOG
MOSS • RAKKESTAD

www.marker-sparebank.no

  TELEFON 69 81 04 00
www.marker-sparebank.no

www.facebook.com/
markersparebank

FORDI vi visste at små guttedrømmer 
kunne bli til store ambisjoner som 
krevde litt startkapital hjemmefra.
I dag er han elektriker og har kjøpt sin 
første leilighet. Ta kontakt med oss for å lage 
DIN spareavtale!
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STORGATA 14, 1870 ØRJE. 
WWW.BAKERGAARDEN.NO

Tilbudet gjelder lørdag 3. mai

Skolebrød
KR 20,-

Gavekort
90 40 
25 15
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Malingstilbud!

Alle prisene er oppgitt i norske kroner (NOK).

www.byggeriet.no
Forbehold om utsolgte varer og trykkfeil.

Byggeriet Ørje Byggmarked 
Elgfaret 4, 1870 ØRJE - Tlf: 47 77 55 05 

Optimal, 9 liter

Drygolin Extrem oljemaling, 
9 liter

Drygolin Extrem oljedekkbeis, 
9 liter

Visir oljegrunning, 
9 liter

Trebitt 
terrassebeis, 
3 liter

Husvask,
1 liter
(5 liter - 229,-)

Sopp- og 
algedreper,
1 liter

Kraftvask,
1 liter
(5 liter - 249,-)

PARTI KJØP!1149,-
PR.SPANN

PARTI KJØP!1398,-
PR.SPANN

PARTI KJØP!1248,-
PR.SPANN

PARTI KJØP!798,-
PR.SPANN

PARTI KJØP!398,-
PR.SPANN

Drygolin oljedekkbeis, 
9 liter

Drygolin oljemaling, 
9 liter

Terrasserens, 
5 liter

PARTI KJØP!748,-
PR.SPANN

PARTI KJØP!59,-
PR.STK

PARTI KJØP!69,-
PR.STK

PARTI KJØP!79,-
PR.STK

PARTI KJØP!798,-
PR.SPANN

PARTI KJØP!189,-
PR.STK

Malingstilbud!

Alle prisene er oppgitt i norske kroner (NOK).

www.byggeriet.no
Forbehold om utsolgte varer og trykkfeil.

Byggeriet Ørje Byggmarked 
Elgfaret 4, 1870 ØRJE - Tlf: 47 77 55 05 

Optimal, 9 liter

Drygolin Extrem oljemaling, 
9 liter

Drygolin Extrem oljedekkbeis, 
9 liter

Visir oljegrunning, 
9 liter

Trebitt 
terrassebeis, 
3 liter

Husvask,
1 liter
(5 liter - 229,-)

Sopp- og 
algedreper,
1 liter

Kraftvask,
1 liter
(5 liter - 249,-)

PARTI KJØP!1149,-
PR.SPANN

PARTI KJØP!1398,-
PR.SPANN

PARTI KJØP!1248,-
PR.SPANN

PARTI KJØP!798,-
PR.SPANN

PARTI KJØP!398,-
PR.SPANN

Drygolin oljedekkbeis, 
9 liter

Drygolin oljemaling, 
9 liter

Terrasserens, 
5 liter

PARTI KJØP!748,-
PR.SPANN

PARTI KJØP!59,-
PR.STK

PARTI KJØP!69,-
PR.STK

PARTI KJØP!79,-
PR.STK

PARTI KJØP!798,-
PR.SPANN

PARTI KJØP!189,-
PR.STK

VI TØMMER 
FOR DVD & BLUE RAY-

FILMER
1 FILM 29,- / 4 FILMER 100,-

BAMSRUDLÅVEN
KOMMER MED
SMAKSPRØVER
PÅ GÅRDSIS

– 50 %
PÅ MASSE 
INTERIØR

O. MOSBÆK & CO
Storgt. 36, 1870 Ørje. Telefon 69 81 10 40

Klippekroken
ØRJE – 69 81 11 54

Anita       Cecilie

Ørje lørdag 3. mai
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– Sjakk er veldig morsomt, sier 
kameratene Albert og Marius. De 
benytter anledningen to dager i 
uka til å spille sjakk i skolens store 
friminutt. Det er de ikke alene om.

– Først kjøpte vi inn fem brett. 

Magnus Carlsen-effekten har nådd Rømskog. I store fri hver tirsdag og torsdag 
får elevene spille sjakk. Det har vist seg å være svært populært.

– Sjakk er morsomt!

Albert Ademaj (t.v.) og Marius Ulriksen benytter anledningen til å spille sjakk to ganger i uken 
på Rømskog skole. Det er de slett ikke alene om. Det er rift om de ti brettene skolen har til 
rådighet.

– Sjakk er et spill man kan lære mye av. Dessuten er det veldig 
morsomt, sier rektor Rune Jørgensen ved Rømskog skole.

Det viste seg å være for lite. Derfor 
måtte vi ha fem til. Det betyr at 
tjue elever til en hver tid kan spille, 
sier rektor Rune Jørgensen. Han og 
lærer Kjell-Arne Ottosson sørger 
for at elevene får den nødvendige 
kunnskapen om spillet.

– Vi er ikke eksperter, men be-

hersker spillet godt nok til at vi kan 
veilede elevene til gode sjakkopple-
velser, sier Jørgensen.

Kjell-Arne Ottosson er svensk, 
og han husker hvordan Bjørn Borg-
effekten påvirket svenske barn og 
unge på 1970-tallet og mange år 
fremover.

– Bjørn Borgs eventyrlige suksess 
fikk ”alle” svenske barn til å spille 
tennis. Nå tyder mye på at Magnus 
Carlsens meritter i sjakk har fått 
en tilsvarende effekt på nordmenn, 
sier Ottosson.

Ørjedagen 4. juni FRA KL. 11

Ørjedagen blir også i år arrangert som «Åpen dag» hvor alle  
interesserte er hjertelig velkommen. Ta med venner og bekjente!

•   Også i år blir det fordrag. Det er ved Kjell Ericsson,  tidligere 
riksdagsmann og  ordfører. Er nå privat næringsdrivende i 
Värmland. Han vil kåsere om næring og samferdsel i grense
traktene gjennom tidene.

•   DEMONSTRASJON AV  
MASKINER OG UTSTYR

•  UNDERHOLDNING

•   SERVERING, UTLODNING  
OG KONKURRANSER

•  SERVERING

Arr.: Vegvesenets pensjonistforening i Østfold og museumskomiteen
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Unn og Nils Håkon Sandtorp bygget for tre år 
siden et helt nytt fj øs og et fl ott hovedhus på 
Mellom Fange i Aremark. De er begge agronom-
utdannet og har valgt å drive med dyr. Noe som 
i dagens østlandske jordbruk er en sjeldenhet. 
Men Sandtorp driver godt med både sau og 
storfe. I tillegg til drøyt hundre lam i år, er det 
også blitt fl ere kalvefødsler.

– Lammingen er alltid spennende. I år har 

det aller meste gått etter planen. Det er hektisk 
når det står på, lite søvn og mye jobb, men det er 
spennende. Og det er dette vi lever av, sier Nils 
Håkon. Både han, kona Unn og barna, inkludert 
en nesten nyfødt «arving», gleder seg over livet 
som bønder.

– Det er fi nt å vokse opp med dyr, sier Johan-
nes, som er godt i gang med å bygge seg et høne-
hus. Der skal han drive sitt eget lille «hønseri».

– Men akkurat nå er det lammingen som 
gjelder, sier han.

– Spennende, morsomt, men også litt slitsomt, sier Unn Marie 
Sandtorp (13) på Mellom Fange i Aremark. Sammen med sine 
søsken Johannes (14), Margrethe (10) og Kamilla (8) hjelper hun 
både foreldrene og gårdens søyer med årets lamming.

Lamming – hektisk og spennende

Aremark får bruktbutikk
– Aremark Frivilligsentral skal i 
sommer åpne bruktbutikk. Kommunen 
eier huset ved siden av Furulund, og 
dette blir stilt til rådighet, sier Nina K. 
Skolleborg.

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

– Vi har allerede startet med nødvendige ar-
beider i huset, og straks er vi klare til å ta imot 
”varer” fra publikum. Vi trenger imidlertid fl ere 
lokale frivillige hjelpere som kan trå til, både 
i etableringsfasen og til å drifte butikken, sier 
Nina K. Skolleborg, leder av Aremark Frivillig-
sentral.

Trenger «alt»
– Kjenner du noen som har brukt butikkinven-
tar som hyller og klesstativ? Spør Nina. Brukt-

butikken starter med «to tomme hender», og 
det betyr at man ikke bare trenger varer for salg, 
men også alt annet en butikk har behov for.

– Vi tar imot klær, møbler og utstyr du vil 

kvitte deg med. Men det er viktig at tingene er i 
god stand for videresalg. Jeg oppfordrer derfor 
folk til å være litt kritiske til ting som leveres for 
videresalg. En bruktbutikk skal være en ressurs. 
Mange har ting de ikke trenger, ting andre kan 
ha bruk for. Dessuten er det også miljøvennlig 
når ting kan brukes i stedet for å bli kastet.

Overskuddet fra bruktbutikken skal gå til nye 
aktiviteter i regi av Frivilligsentralen.

Ta kontakt 
– Ta kontakt med Frivilligsentralen hvis du har 
gode ideer, ønsker å hjelpe til, eller har brukte 
ting du ønsker å kvitte deg med. Ring eller 
send sms på tirsdager eller torsdager, så avtaler 
vi tid for levering. Du kan også henvende deg 
på rådhuset og legge igjen beskjed. Så tar jeg 
kontakt, sier Nina K. Skolleborg. Hun treff es på 
mobil 908 78 218 eller på Epost: frivilligsentral@
aremark.kommune.no

Nina K. Skolleborg, leder i Aremark Frivilligsentral, 
er i gang med forberedelsene til åpningen av en 
bruktbutikk i dette huset ved Furulund.

Det kan være vanskelig å se forskjell på lammene, 
men det gjør sauemor. Derfor er det viktig å ha god 
kontroll så ingen lam blir utstøtt.

Unn Marie Sandtorp med ett av de 
mange lammene som har kommet til 
verden i Aremark denne våren.
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Fra Rødenes 
til Saint Lucia

Linn Charlotte Klund fra Marker og kjæresten 
Paul Lübbe fra Tyskland er i gang med sitt store 
eventyr – en jordomseiling i seilbåt. Jevnlig frem-
over vil AGs lesere få rapporter fra paret.

 I over tre uker hadde vi hatt hendene fulle 
med reparasjoner av ror og skrog. Mens vi 
holdt på med siste fi nish en tidlig fredag 

morgen, kom krana. Vi var langt ifra forberedt 
på sjokket som venta oss da båten ble løfta opp. 
Så snart hun hang i lufta, hørtes en knirkelyd 
mens en lang sprekk danna seg på tvers av det 
nyreparerte partiet i skroget. Vi hadde under-
vurdert vekten av kjølen.

Etter å ha fordøyd den verste skuff elsen hen-
viste Paul båten tilbake på sin plass på land, og 
Linn Charlotte redda situasjonen med følgende 
løsningsstrategi: «Da gjelder det jo bare å kjøpe 
noe kald drikke og mer glassfi ber og fi kse det 
om igjen!»

Og ganske riktig, vi gikk til innkjøp av byens 
mest solide glassfi ber og satte i gang med en 
skikkelig dugnad. Da båten skulle i krana igjen 
på mandag, stod vi på kaia med hjertet i halsen. 
Ville arbeidsinnsatsen vår duge denne gangen? 
Havnemesteren hadde hjulpet oss mye i løpet 
av helga og var like spent som oss. Sakte, men 
sikkert ble den fi re tonn tunge skuta løfta opp 
i krana mens vi kryssa fi ngrene. Skroget viste 
ingen tegn til svakheter, og vi kunne puste letta 
ut, heldigvis!

Avskjed med Trinidad
Etter en hel dag med rydding og klargjøring av 
båten forlot vi Trinidad grytidlig neste morgen. 
I bekmørket starta vi motoren, og da vi endelig, 
etter nesten to måneders pause, kunne sette seil 
igjen, steg sola opp bak øya. Lykken var fullkom-
men.

Vi dro av gårde med kjempevær, og den første 
dagen tilbake på sjøen var som en drøm. Med 
lett bris i seilene gled «Amanda-Trabanthea» 
nordover mot Grenada. Hastigheten lå på over 
seks knop. På VHF’n fi kk vi kontakt med Eli og 
Jan på «Jenny». De hadde starta en halvtime før 
oss, og etter en liten prat om været og seilfor-
holdene ønska vi hverandre god tur og dro hver 
vår vei. Timene gikk avslappende for seg, og det 
eneste aberet var en lett sjøsyke som ikke hadde 
mye til felles med den vi opplevde i Den Engel-
ske Kanal.

Dagen etter begynte situasjonen å forandre 
seg, og det hadde blåst opp til frisk bris. For å 
holde kursen, var vi nødt til å seile så hardt mot 
vinden som mulig, noe som i seg selv ikke var 
spesielt farlig eller dramatisk. Derimot fi kk vi 
svi for at vi hadde slurva med forberedelsene 
før avreise, til tross for timer med klargjøring. 

I sju uker hadde vi vært i Trinidad, og nå var det endelig på tide 
å kaste loss og seile nordover til Saint Lucia hvor to Klund-inger 
skulle komme på besøk. Etter siste innspurt skulle båten vår 
endelig komme på gyngende grunn igjen, noe «Amanda» sikkert 
så fram til like mye som oss.

Oppdagelse nummer én var at båten gikk tyngre 
og tyngre i sjøen, noe som tyda på at gummibå-
ten, som lå fastspent på dekk, var fylt til randen 
av vann. Ikke nok med det. Framme på dekk la 
Paul merke til at den også hadde fl ytta på seg og 
var som følge av vårt skrå seilemønster på god 
vei over bord. Nå gjaldt det bare å kutte den løs, 
ta ut lufta, rulle den sammen og surre den fast 
litt nærmere masta hvor den ikke ville være like 
utsatt for sjøens krefter. Prosedyren høres kan-
skje enkel ut, men blir ganske slitsom når båten 
ligger på skakke og jolla inneholder fl ere titalls 
liter med vann som gjør den dobbelt så tung.

Som om ikke det var nok, begynte dieselkan-
nene, som også stod framme på dekk, å danse 
rundt. Men de var bundet fast med spennbånd, 
så vi lot dem bare få svinge seg i takt med bølge-
nes rytme. Resultatet var to ødelagte kanner og 
tjue liter dieselsøl som forvandla fordekket til en 
skøytebane.

Det var ikke første gang vi hadde trøbbel 
med kannene, og siden vi fortsatt hadde ubrukt 
diesel fra England, gjorde de egentlig ikke større 
nytte for seg. Paul bestemte seg derfor for å 
kvitte seg med dem i neste havn.

Flere problemer
Nå som drømmeseilasen hadde fått seg en 
knekk, gleda vi oss til å komme i le av St. Lucia 
for å slippe gyngingen og deretter bare putre den 
siste biten inn til Marigot Bay, møtestedet med 
foreldrene til Linn Charlotte. Ved tolvtida på 
natta satte Paul i gang motoren, og ifølge GPS’n 
var vår estimerte ankomsttid kl. 05.00 torsdag 
morgen. Det tok drøye ti minutter før vi begge 
fi kk snusen i at det lukta brent, og et blikk på 
temperaturmåleren bekrefta vår mistanke. Til 
tross for grundig overhaling og et splitter nytt 
ferskvannskjølesystem før vår store reise har vi 
opplevd at motoren har gått varm én gang tidli-
gere også. Det var på jomfruturen til Tyskland, 
og resultatet den gang ble en stopp i Grebbe-
stad. Men det var ikke samme hendelsesforløp, 
og vi hadde ikke peiling på hva som kunne ha 
skjedd. Kjøleveske hadde motoren nok av, og 
trikset med å ta ut termostaten funket heller 
ikke. Vi måtte bare gi opp og innse at motoren 
ikke kunne brukes. Istedet ble en langtekke-
lig krysningsetappe stående igjen som eneste 
mulighet. Dermed ble ankomsttiden forskjøvet 
med sju timer. De siste to hundre meterne inn 
i bukta fi kk vi assistanse av en fi skebåt som 
fungerte som slepebåt og geleida oss til kai på 
Marigot Bay Marina. 

Besøk fra Klund
Det viste seg at vannpumpa ergerlig nok hadde 
paja, noe som var umulig å gjette seg til siden 
den var nesten ny. Nå som vi var kjent med 
feilen, gjaldt det bare å skaff e ny pumpe. Her var 
den vennlige sjefen ved marinaen svært behjel-
pelig. Reparasjonen tok en drøy time. Så var 
«Amanda-Trabanthea» klar for ti dagers familie-
seilas blant de karibiske øyer.

Etter en natt til ankers i en bukt på Martini-
que, fulgt av en reell søndagsseilas, kom vi fram 
til Portsmouth på øya Dominica. Mandagen 
gikk med til utforskning av den lille sjarme-
rende byen. Og vi koste oss på stranda, hvor det 
var duket for en alvorlig kokosnøttlunsj. Langs 
stranda stod palmene tett i tett, og Paul benytta 
straks anledningen til å fi nne fram masjeten for 
å øve seg på å trylle fram forfriskende leskedrik-
ker fra nøttene. Med sine mandel- og guavatrær 
bød stranda på en herlig naturopplevelse som 

Endelig ut i 
vannet igjen.

16  AVISA GRENSELAND • MAI 2014



om kvelden ble avslutta med en deilig gryte be-
stående av ris, papaya, kokos og grønne bananer 
tilberedt på leirbålet på stranda.

Guadeloupe
Neste stopp var Guadeloupe, en vakker fransk 
øy som fra fugleperspektiv ser ut som en som-
merfugl. Mens vi kasta anker en tidlig morgen, 
ble den lille landsbyen rundt oss vekka til live 
av kirkeklokkenes klang, akkompagnert av 
lystig hanegal. To av mannskapet var fortsatt 
trøtte etter nattevaktene sine, så de andre 
to tok seg en kaffekopp og en dukkert i det 
krystallklare vannet før frokostbordet ble 
dekka. Formiddagen gikk med til bading og 
snorkelturer. Så tok vi jolla og dro i land for å 
oppleve den franske atmosfæren på øya. Denne 
kom blant annet til uttrykk gjennom kommu-
nikasjonen med lokalbefolkningen som knapt 
snakka et ord engelsk. Likevel var det sjarmen 
ved den lille byen og franskmennenes berømte 
kulinariske evner som gjorde at vi kunne tenke 
oss å utvide oppholdet med noen dager. Men 
dessverre hadde vi litt tidspress på oss. Per og 
Evy hadde booket fly, og skulle vi unngå lengre 
hasteetapper på tampen var det på tide å sette 
kurs videre nordover mot vår siste destinasjon 
på denne turen.

Antigua
Hvite strender, palmer og turkist vann er vel 
først og fremst det man forbinder med Karibien. 
Og det var synet som møtte oss da vi kom til 
Antigua. Egentlig var vi på vei til hovedstaden 
St. John’s, men den planen ble straks endra da vi 
seilte forbi en av disse drømmestrendene hvor 
vi hadde hele bukta for oss selv. Ankeret gikk 
til bunns, og med verdens fineste solnedgang i 
ryggen hoppa vi overbord for å avkjøle oss etter 
en stekende dag på sjøen. Morgenen etter gjorde 
vi klar gummibåten for utforsking av stranda. 
Koraller gjorde det vanskelig å komme i land, 
og dermed ble mannskapet nødt til å forlate 
jolla og svømme den siste biten. Paul benytta 
seg av en stor bølge for å surfe inn på stranda. 
Her ble vi litt skuffa fordi vi ikke fant en eneste 

kokosnøtt. Men den fine utsikten utover havet, 
og privilegiet av å ha en karibisk strand helt for 
seg selv, gjorde sitt til at formiddagen ble riktig 
så fin.

Neste morgen satte vi seil for hovedstaden, 
som skulle bli siste stopp for vårt ekstramann-
skap. Flyet deres gikk dagen derpå, og vi ville 
ha muligheten til å se litt av byen, som ifølge 
brosjyrene skulle ha en staselig gamleby som 
minna om pirattiden. Førsteinntrykket av byen 
og havna var imidlertid ikke så bra. Et stort 
cruiseskip tok opp hele på kaia, og en mulighet 
for oss å legge til fantes ikke. Vi måtte derfor 
finne et sted å kaste anker, og det eneste egnede 
stedet var ved utløpet av et renseanlegg. Det 
kunne ikke bare sees, men i tillegg forderva det 
luktesansen vår. Vi pella oss på land så fort som 
mulig og havna i en stor handlegate stappfull av 

taxfree-butikker og shoppingglade passasjerer 
fra «Oriana».

Hvor var innklareringskontoret i alt myl-
deret? Det skulle vise seg å bli komplisert å 
finne. Byen var ikke innstilt på båter med færre 
«føtter». Muligheten til å gjøre et taxfree-kupp 
frista likevel fordi Paul trengte nye solbriller, og 
da vi til slutt fant et historisk havneområde med 
noen fine restauranter og kafeer, benytta vi den 
siste kvelden til å gå ut og spise avskjedsmiddag 
sammen.

Vi takker svigers/mamma Evy og pappa 
Per for en fin uke fylt med drømmeseilaser og 
mange flotte opplevelser på de karibiske øyene 
St. Lucia, Martinique, Dominica, Guadeloupe 
og Antigua!

Karibisk hilsen fra Linn Charlotte og Paul

Bålkos. Evy og Per Klund koser seg sammen med datter Linn Charlotte og svigersønn Paul.

Strandstemning på Guadeloupe.

To blide Klund-inger ved roret; Evy og Per Klund.

Denne «frosken» møtte vi på vei til Antigua. Karibiske farger de luxe!
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Rune Jørgensen er rektor på Rømskog skole og 
et rivjern av en kar. Alltid positiv og blid, alltid 
hjelpsom. Avisa Grenseland har siden starten 
hatt stor glede av Rune. Han har sørget for dis-
tribusjon av AG i Rømskog hver eneste måned, 
mer enn sju mil og over åtti stopp. Det hører 
med til historien at Rune selv har tatt alle utgif-
tene, men betalingen fra Avisa Grenseland har i 
sin helhet gått til ski- og o-gruppa i Rømskog IL.

– Kjøre aviser – en pest og en plage?
– Nei, men en utfordring. Det skal klaffe med 

andre gjøremål. Men det har gått greit. Jeg er 
blitt godt kjent, og det er utrolig mange hygge-
lige mennesker å treffe på en slik avisrunde.

– Dessuten er det fint å kunne bidra. Jeg bren-
ner for idrettsforeningen, og da spesielt oriente-
ringssporten. Dette har vært kjærkomne kroner 
i kassa for ski- og o-gruppa. Et fast beløp det går 
an å budsjettere med, sier Jørgensen, som er glad 
for at nevnte undergruppe i Rømskog IL nå har 
tatt over distribusjonen av «Grenseavisa». 

Fortsatt rektor
Det er ingen dramatikk forbundet med Rune 
Jørgensens exit fra Rømskog.

– Nei, det er det definitivt ikke. Jeg har hatt 
det veldig godt i Rømskog, og jeg skal fortsette 
som rektor for en skole jeg stortrives på. Men 
barn som etter hvert skal på skole på Bjørkelan-
gen og en endring i livssituasjonen har ført til at 
vi velger å etablere oss der ting blir litt enklere 

for den storfamilien vi snart blir, sier Rune, som 
har barna Magnus på tretten og Emma på ni.

Rune Jørgensen har lagt ned en betydelig jobb 
innenfor orientering i Rømskog. Kart, arrange-
menter, treningsløp og turorientering. Det vil 
merkes når han nå gir seg. Dessuten er han aktiv 
i politikken, som mangeårig medlem i FrP. Han 
er også aktiv i Nordkroken Velforening.

– Du kan ikke sitte stille?
– Jo da, men jeg liker å engasjere meg. Men 

hadde ADHD vært «funnet opp» da jeg var barn, 
hadde jeg nok fått diagnosen!

– Så nå blir det full pakke og masse 
engasjement på Bjørkelangen i stedet for i 
Rømskog?

– Jeg finner nok på noe. Men først skal jeg ta 
det litt rolig for å finne ut hva jeg og familien vil 
gjøre. Men noe blir det nok.

Flyttet mye
– Hvor kommer egentlig Rune Jørgensen fra?

– Jeg er født på Aker sykehus i Oslo, men 
jeg har bodd mange steder. Så egentlig kom-
mer jeg ikke fra noe spesielt sted. Har bodd 
i Halden flere ganger, Askim, Røros, Molde, 
Tromsø. Bare for å nevne noe. Og siden 1997 
har jeg bodd i Rømskog. Her har jeg hatt det 
veldig godt. Men alt til sin tid. Nå ser jeg frem 
til å komme inn i nytt hus på Bjørkelangen, 
sier Rune Jørgensen.

Når Rune Jørgensen på forsom-
meren pakker sakene sine og 
flytter inn i nytt hus på Bjørke-
langen, vil lokalsamfunnet 
Rømskog for alvor oppdage 
hvilken ildsjel man har hatt i sin 
midte de siste sytten årene.

Flytter til Bjørkelangen

Rune Jørgensen har gjort en strålende jobb som distributør av Avisa Grenseland i Rømskog. 
Han har vært med helt siden starten.

MORSOMT PÅ BAKERGAARDEN. Ildsjelene bak Bakergaarden i Ørje slutter ikke å overraske. Nå har 
fasaden fått nye blikkfang. Kaféstoler i pastellfarger pryder fasadeveggen. Sommersesongen er like om 
hjørnet, og de kreative driverne har tatt et nytt steg i retning av å gjøre Ørje sentrum attraktivt for både 
innfødte og besøkende. Foto: Øyvind Ottersen.

Lørdag 7. juni skal det bli nostalgi for alle penga i 
Ørje. «All Over Again», arrangert av Marker-speider-
ne, er blitt en tradisjon, og hele Ørje vil den aktuelle 
dagen preges av gode minner fra det glade 50- og 
60-tall. Det betyr gamle biler og tidsriktige klær og 
frisyrer. Arrangementet finner sted på rådhusplassen 
fra tidlig formiddag til det hele avsluttes med fest i 
Tangen friluftsområde utover kvelden og natten.

Noen av butikkene i Ørje har antydet at de vil 
bidra til arrangementet ved å gå tilbake noen tiår. 
Årets «All Over Again» kan bli tidenes mest omfat-
tende. Ikke minst fordi Marker kommune i år fyller 
50 år, og det skal selvsagt feires. 

NOSTALGI I ØRJE 
LØRDAG 7. JUNI

Kanalfestival
Lørdag 31. mai og søndag 1. juni arrangeres 
for første gang Kanalfestivalen. Det er Halden 
Padleklubb som har videreutviklet et mangeårig 
internt arrangement der man hvert år har padlet 
fra Ørje til Tistedal. Nå blir det base på Kanaltan-
gen i Strømsfoss, og publikum kan få se nærmere 
på padlingens gleder. Det blir en rekke aktiviteter 
i området, både til lands og til vanns.

Spente konfirmanter
Årets konfirmanter i Grenseland har i hele 
vinter og vår vært igjennom konfirmantunder-
visning og mange spennende aktiviteter. Nå er 
det bare kort tid igjen til den store dagen. Totalt 
er det i år 65 konfirmanter i Grenseland. Disse 
fordeler seg slik:

Aremark 15, Rødenes/Klund 7, Ørje 26, Øy-
mark 12 og Rømskog 5.
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Inneh. Harald Westgaard
1870 Ørje – tlf. 69 81 41 06 mob. 909 14 160 

Transport hvis ønskelig

Subus, singel, pukk og maskinkult

STØPEGRUS
MURE-/PUSSESAND
KABELGRUS

HAVESINGEL-NATUR
FYLLSTEIN
FYLLMASSE

Vakuumforming 
og CNC-fresing 
av plast

Moene, 1798 Aremark. Telefon 69 19 84 88
www.nyplast.no • e-mail: benthe@nyplast.no

EN PLASTBEDRIFT MED 40 ÅRS ERFARING

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Det startet som en gimmick i forbindelse med 
åpningen av bygdas nye bensinstasjon i 2012. 
Men oppslutningen om Vårmønstringen den 
gang var så god at arrangøren ville prøve seg 
igjen året etter. Da «tok det helt av». Fjorårets 
Vårmønstring samlet et stort antall publikum-
mere, og utstillingen av motoriserte «doninger» 
fylte hele travbanen. I tillegg til utstillinger, 
matboder og mye annet i resten av Fosby-områ-
det.

BMX «på skolen»
Det er NMK Aremark, Aremark og Halden 
BMX-klubb og Aremark kommune som ar-
rangerer Vårmønstringen. NMK har begge de 
foregående årene vært høyst til stede, og slik blir 

det også i år. Nytt er det at BMX-klubben denne 
gang skal vise seg frem. Nå er Fosby skole borte, 
og der skolen sto, skal det bygges en demonstra-
sjonsbane. Her kan store og små få prøve BMX.

– Vi håper selvfølgelig at folk blir bitt av basil-
len. BMX er en morsom og fartsfylt sport, og vi 
har plass til mange fl ere gutter og jenter på vårt 
fl otte anlegg på Aarbu, sier Wiggo Andersen, en 
av ildsjelene i klubben.

Bredt tilbud
– Hva har arrangøren ellers å tilby?

– Det blir som tidligere en stor motorisert 
utstilling på travbanen. Her er alle hjertelig vel-
kommen til å delta. Det er bare å ta med seg det 
som durer. Biler, motorsykler, mopeder, trakto-
rer og andre landbruksmaskiner. Det blir premi-
ering av beste motoriserte kjøretøy, og gavekort 

trekkes blant alle som stemmer, sier Anne-Berit 
Sande Olavesen i Aremark kommune.

I tillegg kan publikum glede seg til å se nær-
mere på brannvesenets stand med kjøretøy og 
utstyr. En stor bilracesimulator er på plass også 
i år, denne gang med et 3D-spill. Østlandets 
ATV klubb kommer, og 50-tallsbutikken Fønix i 
Halden skal ha egen stand.

– I den forbindelse kan jeg nevne at Frisørgal-
leriet er behjelpelig med å lage fl otte 50-tallsfri-
syrer for alle som måtte ønske å gjøre noe ekstra 
ut av dagen, sier Anne-Berit Sande Olavesen.

I løpet av de fem timene arrangementet varer, 
vil publikum og deltakere sikkert ha behov for 
inntak av mat og drikke. I tillegg til Joker og 
Best-stasjonen, blir det salg av mat og drikke på 
travbanen og ved banken. I tillegg holder Furu-
lund Kafeteria åpent på ettermiddag /kveld.

Det er igjen klart for Vårmønstring i Aremark sentrum. I år er det tredje gang vårfesten 
arrangeres, og dermed kan man si at det er blitt en tradisjon. Og nok en gang forventes 
storinnrykk av folk – fra både fjern og nær. Hold av lørdag 10. mai.

Vårmønstring i Aremark

I forbindelse med Vårmønstringen i Aremark skal det bygges en demonstrasjonsbane for BMK-sykling. 
Nikolai Andersen er en av klubbens ivrige medlemmer. Her i full mundur på det som skal bli en fl ott bane 
akkurat der gamle Fosby skole inntil nylig befant seg. I bakgrunnen Wiggo Andersen og Anne-Berit Sande 
Olavesen fra henholdsvis BMX-klubben og Aremark kommune.

Alt som durer stilles ut under Vårmønstringen i Are-
mark. Her fra fjorårets folkefest. Biler og mc-er på 
travbanen (øverst) og nye ATV-er ved Fosby skole. 
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ØYVIND OTTERSEN, TEKST

Fjorten fargebilder og tolv svarthvite bilder deltok i 
konkurransen, som denne gang ble svært jevn. Derfor 
ble det mange med lik poengsum og lik plassering. 

Resultatene
Farger: 1) Dag Krogstad, 2) Gerd Berger, 2) Sigmund 
Heed, 2) Dag Krogstad, 5) Øystein Sjølie.
Svarthvitt: 1) Gerd Berger, 2) Sigmund Heed, 3) Finn 
Wahl, 3) Sigmund Heed, 3) Dag Krogstad.

«Silhuett». Det var oppgaven 
for fotoklubbens medlemmer 
i mars. Dag Krogstad og Gerd 
Berger løste oppgaven best.

MÅNEDENS BLINKSKUDD
MARKER FOTOKLUBB

Gerd Bergers vinner-
bilde i svarthvitt.

Dag Krogstads vinnerbilde i farger.

MÅNEDENS BLINKSKUDD
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Straks er sommeren her, og akkurat 
som alt annet kvikner vi mennesker 
virkelig til etter vinterdvalen. Sol, 
varme, god stemning og full fart! Mange 
skal ta igjen for sløve vinterkvelder, og 
når uteværet og sommeren er på plass, 
blir både fristelser og tilbud mange. 
Man vil gjerne utnytte fritida til det ful-
le. Da kan det være kjekt og hjelpsomt 
og ha tenkt gjennom hva som er mest 
verdifullt for en selv, når valgene blir 
fl erfoldige og vanskelige. Det å takke 
nei til noe, betyr jo på en måte at man 
sier ja til noe annet, som er viktigere og 
betyr mer i ens eget liv.
For mange av oss er det vanskelig å 
gi avslag til venner og bekjente. Man 
takker gjerne ja til alle tilbud man får, 
inkludert ting man ikke egentlig har 
spesielt lyst til eller ikke føler er riktig. 
Kanskje kjenner man at man svikter en 
venn når man sier nei? Kanskje er man 
redd for å lage dårlig stemning?
Jeg ønsker at man tenker seg om litt 
ekstra før man hopper på første og 
beste tog som kommer. Ta deg tid og 
spør deg om dette toget går i den ret-
ning du egentlig ønsker. Vær ærlig med 
deg selv og de rundt deg. Det er alle 
tjent med! 

   Vegard Brandt Slevigen

Hva er viktig 
for deg?

Har du eller din bedrift behov for å distribuere brosjyrer, fl yers, kataloger eller 
noe annet til hele eller deler av Grenseland? Avisa Grenseland distribueres en 
gang i måneden til alle i Aremark, Marker og Rømskog. Sammen med avisen 
kan du få distribuert det du måtte ønske.

Vi kan skreddersy et opplegg som dekker ditt behov: alt fra hele Grenseland til 
enkeltkommuner eller deler av en kommune.

Ta kontakt for pris og ytterligere informasjon.

Besøksadresse: Storgata 5, 1870 Ørje

Telefon: 468 24 777
Epost: oyvind.ottersen@grenselandmedia.no 

BEHOV FOR

distribusjon i Grenseland?

   Ta en søndagstur til         Rakkestad og besøk

Tlf. 99 22 36 30
www.rakkestad.kommune.no / hjemmefrontmuseet-rakkestad

og

Hjemmefrontmuseet: åpent hver søndag kl. 12.00 - 15.00
Historica: åpent hver søndag kl. 14.00 - 17.00

Gautestad, Rakkestad-www.historica.no | tlf. 69 22 17 52 / 948 93 891

GULL – Grense
Ungdommens 
Lederopp Læring
– Vi ønsker å få ungdom mellom 13 og 17 år 
i de tre grensekommunene til å søke om å få 
være med på GULL, sier Lars Johansson, som 
i mange år har jobbet tett opp mot ungdom-
men i Marker. Nå er han også involvert i Bo-
lyst og ungdomssatsingen i hele Grenseland..

– Vi ønsker, igjennom GULL å gjøre res-
surssterke ungdommer enda bedre. Tanken er 
å lære opp unge i hva det innebærer å sitte 
i et styre, hva det er å ta ansvar og hva det 
betyr og hvor viktig det er for lokalmiljøet at 
de engasjerer seg, sier han.

GULL går over to helger, i tillegg til at ung-
dommen som er med, maksimalt åtte fra hver 
kommune, skal hjelpe til å gjennomføre minst 
ett arrangement i GULL-tiden.

– Vi håper at lag og foreninger oppfordrer 
ungdom til å søke på en av plassene for så å 
ta dem med i sine styrer slik at de lærer om 
hvordan styring foregår, sier Lars Johansson.

Den første GULL-samlingen er på det fl otte 
spahotellet i Rømskog 20.-22. juni.

 Søknadsskjema og mer informasjon fi nnes 
på grenseungdom.no en felles plattform for 
ungdomstilbud som de tre grensekommunene 
tilbyr. Siden er per i dag ikke oppe å går, men 
i løpet av måneden er den på plass.

Interessen for Vegvesenets gamle maskiner og utstyr 
er stor. Derfor har noen entusiaster sørget for å bygge 
opp et attraktivt Vegmuseum på den gamle veistasjo-
nen like sør for Ørje sentrum. Der arrangeres hvert år 
en åpen dag – Ørjedagen. Da kommer det massevis av 
folk for å minnes tidligere tider, men også for hygge 
seg blant venner og bekjente med samme interesse.

I år er Ørjedagen den 4. juni. Da blir det mange 
aktiviteter og mye hyggelig prat.

Et av dagens høydepunkter blir Kjell Erics-
sons kåseri. Ericsson har vært ordfører i Årjäng og 
riksdagsmann i Sverige. Han har lang erfaring innen 
både næringsutvikling, kommunikasjon og ikke minst 
samarbeid over grensen.

Mange fant veien til Vegmuseet under Ørje dagen i fjor. I 
år arrangeres dagen 4. juni.

ØRJEDAGEN PÅ VEGMUSEET

SE RØMSKOG FRA SYKKELSETET 
Ikke alle veier fører til Rømskog, men 
de som gjør det, bukter seg gjennom 
vakker natur og langs idylliske vann. 
En fi n måte å se Rømskog på, ja hele 
Grenseland, er fra sykkelsetet. Vill-
marksveien er skiltet fra Halden, gjen-
nom Aremark, Marker og Rømskog, 
til Kongsvinger. Både langs denne, og 
ikke minst på de mange småveiene, 
står naturopplevelsene i kø. 
Foto: Øyvind Ottersen
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Telefon:  91 38 92 93
Åpningstid: 
Hverdager kl. 16–08.
Helger og høytider:  
Hele døgnet- for barn i akuttsituasjoner

APRIL

ONSDAG 30.

Barneaktiviteter i Markerhallen 
kl. 17. Arrangør er Ørje IL.

Bygdekinoen i Marker rådhus viser 
kl. 18 «Rio 2» og kl. 20. «The Ama-
zing Spider-Man 2».

Typisk britisk «Afternoon tea» i 
Bakergaarden kl. 18.

MAI

TORSDAG 1.

Offentlig høytidsdag.

Tradisjonell 1. mai-frokost i Røm-
skog kulturhus kl. 09.30. Dagens tale 
kl. 10.30.

1. mai-arrangement i Folkets Hus i 
Ørje kl. 11.

Rømskog Skytterlag arrangerer sky-
ting om Mai-medaljen kl. 13.30.

LØRDAG 3.

Vårmarked fra kl. 9. Salgsboder, 
gode tilbud, mat, drikke, spennende 
aktiviteter, kulturinnslag og god 
vårstemning i sentrum av Ørje. Arr.: 
Ørje Handelsstand og Marker komm.

Aremark IF arrangerer familiedug-
nad på Aremark stadion kl. 11.

MANDAG 5.

Hyggeaften på Rømskog eldresenter 
kl. 18.30.

TIRSDAG 6.

Frivilligsentralen i Rømskog arrange-
rer åpent treff på biblioteket kl. 10.

ONSDAG 7.

Barneaktiviteter i Markerhallen 
kl. 17. Arrangør er Ørje IL.

Kveldstur til Vittenbergåsen i Rø-
denes. Fremmøte ved Rødenes kirke 
kl. 17.30. Turens varighet er cirka 2,5 
timer. Arr.: DNT avd. Marker.

Kulturskolen i Rømskog har åpen 
avslutning i gymsalen kl. 18.

Det skjer 
i Grenseland

30. APRIL TIL 8. JUNI

TORSDAG 8.

Nonstop i Stikle bedehus kl. 17.30.

Elgfestivalen inviterer til dugnad på 
Festivalområdet kl. 17.30.

Bygdekinoen på Furulund viser kl. 
18 «Rio 2» og kl. 20. «The Amazing 
Spider-Man 2».

LØRDAG 10.

Vårmønstring i Aremark kl. 11. Stor 
folkefest i sentrum. Presentasjon av 
motoriserte kjøretøyer av ymse slag, 
BMX-sykling, ATV-utstilling m.m.

SØNDAG 11.

KRIK Rømskog arrangerer «brenn-
boll» på skoleplassen kl. 17.

TIRSDAG 13.

Trening til storviltprøve på Rømskog 
skytebane kl. 18.

ONSDAG 14.

Krimdebutant Ragnar Enger holder 
foredrag hele dagen for ungdomssko-
len. Sted: Marker bibliotek. 

Barneaktiviteter i Markerhallen kl. 17. 
Arrangør er Ørje IL.

FREDAG 16.

Dagen før dagen. Arrangement for 
ungdom i Ørje kl. 18. Arrangør er 
Marker kommune, Ungdomsrådet og 
Ungdommens Kulturhus.

LØRDAG 17.

Norges nasjonaldag. 

MANDAG 19.

Bygdekinoen i Rømskog kulturhus 
viser kl. 18 «Bamse og Tyvenes By».

ONSDAG 21.

Barneaktiviteter i Markerhallen kl. 17. 
Denne gang blir det bading. Arrangør 
er Ørje IL.

Bygdekinoen i Marker rådhus viser 
kl. 18 «Bamse og Tyvenes By».

Skyting om Datafatet på Rømskog 
skytebane kl. 18.

Rødenes Bygdekvinnelag arrangerer 
«Avleggermøte» hos Wenche Skubbe-
rud kl. 19. Marker Historielag forteller 
om boken «Marker 1964–2014; Ei 
bygd i utvikling».

TORSDAG 22.

Sommeravslutning på Sjøglimt leir-
sted i Rødenes kl. 17.30.

Trening til storviltprøve på Rømskog 
skytebane kl. 18.

FREDAG 23.

KRIK Rømskog arrangerer kl. 19 «Ad-
venture Race Rømskog».

LØRDAG 24.

Møte med Jan Gossner i Rømskog 
bedehus kl. 19.30. Sang av PLUS.

SØNDAG 25.

Vårturen med Aremark Historielag 
går til Rishaugen, Treskoperhytta og 
Sandbækkhytta. Varighet 3–4 timer. 
Fremmøte ved Aremark kirke kl. 10. 
Turleder Øivind Strand.

MANDAG 26.

Ut på tur med Stemningen Turlag i 
Rømskog. Fremmøte ved kommunehu-
set kl. 18.30. Denne gang går turen til 
Damtjern og tømmerrenna til Røm-
sjøen. Guide er Arnt Astrup.

ONSDAG 28.

Barneaktiviteter på Bommen kl. 17. 
Arrangør er Ørje IL.

LØRDAG 31.

Kanalfestivalen. Halden Padleklubb 
arrangerer to dagers festival på Hal-
denkanalen. Utgangspunktet for arran-
gementet er Kanaltangen i Strømsfoss 
der det blir mange aktiviteter.

Lørdag i slusene kl. 13. Gratis kulturar-
rangement i Ørje.

JUNI

SØNDAG 1.

Kanalfestivalen. Annen dag av Halden 
Padleklubbs arrangement på Halden-
kanalen.

MANDAG 2.

Sommeravslutning kl. 17. for aktivite-
tene på Fosbykollen. Frivilligsentralen 
arrangerer.

Hyggeaften på Rømskog eldresenter 
kl. 18.30.

ONSDAG 4.

Ørjedagen på Veimuseet i Ørje fra kl. 
11. Foredrag av næringsutvikler Kjell 
Ericsson, tidligere ordfører i Årjäng og 
riksdagmann.

Sommeravslutning kl. 17 for barne-
aktivitetene i Markerhallen. Arrangør 
er Ørje IL.

TORSDAG 5.

Konsert med kulturskolens elever. 
Marker rådhus kl. 18.

LØRDAG 7.

Ørje IL arrangerer knøtteturnering i 
fotball i Marker Idrettspark.

All Over Again på Rådhusplassen i Ørje 
kl. 12. Nostalgisk arrangement i regi av 
Marker Speider. Aktiviteter for store 
og små.

Lørdag i slusene kl. 13. Gratis kulturtil-
bud i Ørje.

Fest i Tangen friområde kl. 21.

SØNDAG 8.

Tur på kryss og tvers. Turtilbud til alle. 
Start fra lysløypa ved Ørje kursted kl. 
10. Varighet cirka 3,5 timer. Arrangør: 
Den Norske Turistforening avd. Marker.

KIRKENE

Informasjon om arrangementer i våre 
lokale kirker – se www.kirken.no

Faste aktiviteter i Aremark

Gågruppa: Hver mandag fra kl. 17.30 
utenfor Furulund. Tilbud til alle som 
ønsker å gå en kveldstur sammen med 
flere. Kontaktperson: 
Gunnar Ulsrød, mob. 90170211.

Strikkeklubben: Hver tirsdag fra 
kl. 11–13 i Aktivitetsstua på Fosby-
kollen. Glad i håndarbeid? Møt opp for 
koselig sosialt samvær med utlodning, 
konkurranser og kaffeservering. 
Kontaktperson: Grethe Aarbu, 
mob. 91631896.

Trimgruppe på dagtid: Hver tirsdag 
fra kl. 14–15 i Aremarkhallen. Passer 
for både damer og menn. Trening med 
instruktør. Ta med innesko og en flaske 
vann. Kontaktperson: Turid Kollerød, 
mob. 90611246.

Seniordans for Marker og Aremark 
mandager kl 18. Marker partallsuke, 
Aremark oddetallsuke.

Strikkekafé for alle: Annenhver 
tirsdag kl. 18–21 i Aktivitetsstua på 
Fosbykollen. Nybegynnere også hjer-
telig velkommen. Det serveres også 
kaffe og kaker. Kontaktperson: Åse 
Aasgaard, mob. 97516769.

Bingo: Hver onsdag kl. 11-13 på Fos-
bykollen. Kontaktperson: Kirsten Lie, 
mob. 41239820.

Torsdagsvafler: Hver torsdag kl. 11–
13 i Bankbygget. For alle som ønsker 
å møtes til en prat og litt god mat. 
Kontaktperson: Turid Kollerød, 
mob. 90611246.

Faste aktiviteter i Marker

Fredagsklubben på Ungdommens 
Kulturhus har åpent hver fredag kl. 
19–23.

Marker folkebad har åpent for kvinner 
på tirsdag, menn på torsdag, 13 uker 
vår og 13 uker høst.

Leksehjelp for flyktninger hver ons-
dag (unntatt i ferier) kl. 17 på Frivillig-
sentralen i Marker.

Seniordans for Marker og Aremark 
mandager kl 18. Marker partallsuke, 
Aremark oddetallsuke.

Seniordata på Frivilligsentralen i Mar-
ker annenhver onsdag (oddetallsuker) 
kl. 13–15.

Marker bibliotek: Åpningstider tirsdag 
og torsdag kl. 10–19, lørdag 10–13. 

Gudstjenester: 
www.marker.kommune.no  
Velg «kirkene i grenseland» i venstre 
kolonne, så «kalender for kirkene i 
grenseland».

TA KONTAKT:
Epost: 
oyvind.ottersen@ 
grenselandmedia.no

Telefon: 468 24 777

Postadresse: 
Storgata 5, 1870 Ørje

Sommerutgaven 
kommer

TORSDAG 12. JUNI
Husk å bestille  
annonse i god tid!
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MARKER KOMMUNE

Besøksadresse: Storgt 60, 1870 Ørje
Postadresse: Postboks 114, 1871 Ørje
Sentralbord: 69 81 05 00
Epost: post@marker.kommune.no

www.marker.kommune.no

Frivilligsentralen, tlf. 454 03 762
E-post: frivillig@marker.kommune.no

Rådhuset, 1798 Aremark
Sentralbord: 69 19 96 00
Epost: post@aremark.kommune.no
www.aremark.kommune.no

Frivilligsentralen: Aremark rådhus
E-post: frivilligsentral@aremark.kommune.no

Postadresse: Rømskog kommune, 1950 Rømskog
Telefon: 69 85 91 77 

Epost: postmottak@romskog.kommune.no
www.romskog.kommune.no

RØMSKOG KOMMUNE

AREMARK KOMMUNE

Åpningstider
KOMMUNALE KONTORER
Mandag til fredag kl. 8–15.30

FRITIDSKLUBBEN
Ungdomslokalet ved industriområdet. 
Etter skoletid hver torsdag 
5.–7. klasse kl. 13.30–17.
Juniorklubb 1.–7. klasse: 
Én fredag i måneden, lapp deles ut på skolen i 
forkant, kl. 18–20.
Ungdomsklubb: 13–18 år
Siste fredag i måneden kl. 20–23.

Kommuneale møter
15. mai: Utvalg for utvikling kl. 19.
15. mai: Planutvalg kl. 19.
15. mai: Oppom kl. 18.
19. mai: Formannskapsmøte kl. 18.

Rømskog frivilligsentral
Vil du melde deg som frivillig eller vite mer, er jeg å 
treffe på telefon 98 26 76 28.

Tirsdager og torsdager er jeg på kontoret for 
Frivilligsentralen på Eldresenteret fra kl. 09–15. Kom 
gjerne innom til en uforpliktende samtale! (Jeg har 
ferie uke 15 og 16).

Fra 6. mai vil Frivilligsentralen ha samlinger på 
biblioteket tirsdager kl. 10–12. Her samles vi rundt 
en kaffekopp og snakker sammen! 

Velkommen til første samling tirsdag 6. mai 

Leder for frivilligsentralen Ann Kristin Lorentzon

Kulturskolens avslutning
I år er det åpen avslutning. Alle er velkomne. Drama-
elevene ønsker seg et stort publikum til sitt innøvde 
stykke «Askepott – en drøm er et håp fra hjertet».
   Samson Norheim Bergqvist spiller trekkspill, og 

Åpningstider
RÅDHUSET
Mandag til fredag 7.45–15.30

BIBLIOTEKET 
Mandag 17–20 
Tirsdag stengt 

Onsdag 10–13 
Torsdag 12–18 

Fredag 10–13 
Lørdag stengt

Stengt i skolens sommerferie. 

Politiske møter
  8. mai: Formannskap
12. mai: Ulike rådsmøter og Kommunestyret
15. mai: Utvalgsmøter
27. mai: Formannskap

Svømmehallen
er nå sommerstengt. Åpner igjen tirsdag 
2. september.

Åpningstider
RÅDHUSET
Mandag til fredag 7.30–15.30
Sentralbordet er åpent 8–15

BIBLIOTEKET
Tirsdag 10–19, torsdag 10–19, lørdag 10–13.

Nye åpningstider ved NAV
NAV Marker holder nå åpent for publikum mandag, 
tirsdag, torsdag og fredag.
Vi har gjort denne endringen for å kunne bruke 
onsdagene på bl.a. markedsarbeid og kontakt med 
bedrifter, internopplæring og saksbehandling.  Må-
let er å gi bedre tjenester.

Dersom du trenger å komme i kontakt med 
NAV, kan du ringe NAV Kontaktsenter på tlf. 
55 55 33 33. Har du spørsmål vedr. pensjon, kan du 
ringe NAV Pensjon på tlf. 55 55 33 34.

Myrland Ungdomsgård
har sommerstengt i perioden 1. mai til 31. august.

Infoperm
De fl este informasjonspermer i Aremark er nå opp-
datert. Du fi nner en perm hos frisøren, Best bensin-
stasjon, Joker, Møllerens Hus, Holth landhandleri, på 
campingplassene m.fl . 

Alle registrerte aktiviteter og arrangement ligger 
for øvrig på kommunens hjemmeside. 

Vårrydding
Aremark kommune tar gratis imot avfall fra privat-
husholdninger på industrifeltet Sommero:

Tirsdag 3. og onsdag 4. juni kl. 12–19.
Torsdag 5. juni kl. 12–17. 

NB: Det er ikke mulighet for mottak utenom angitt tid.
Følgende typer avfall kan leveres:

Metall- og restavfall. Brune- og hvitevarer. Spesial-
avfall som spillolje/løsningsmidler/plantevern-
midler/batterier/lakk og maling. Dekk, felger og 
landbruksplast. 

Aremark Frivilligsentral
tar imot klær, møbler og utstyr i god stand til Brukt-
stua ved Furulund. Du kan komme og levere tingene 
dine der på samme tidspunkt som nevnt over.

Spyling av rørnettet
for vann vil foregå uke 24, fra tirsdag 10. juni og ut 
uken. Det kan i perioden forekomme redusert vann-
trykk og vannkvalitet.

Bygdekino på Furulund
Torsdag 8. mai. Filmene «Rio 2» (2D, norsk tale) og 
«The Amazing Spider-Man 2» (2D) vises.

Gratis portrettkurs
Fredag 20. juni til søndag 22. juni er det gratis por-
trettkurs i Strømsfoss Mølle og Galleri. Påmelding til 
Astrid Slettevold på tlf. 952 01 020

elever fra tresløyden viser frem ting de har laget.
Velkommen til gymsalen onsdag 7. mai kl. 18!

«Bamse og Tyvenes by» 

Mandag 19. mai kl. 18
Skallmann har bursdag, og Bamse – verdens ster-
keste bjørn – og vennen Lille Hopp, er på vei for å 
feire ham. Det de ikke vet, er at den onde Reinart 
Rev legger en utspekulert plan for å ta over makten 
over kollene … 

Alle spørsmål vedrørende helseutgifter, frikort, 
europeisk helsetrygdekort og bytte av fastlege er 
det HELFO som svarer på. De kan treffes på telefon 
815 70 030. Det er Pasientreiser som behandler 
søknad om reisepenger, tlf. 05515.

Vi minner om at det ved NAV-kontoret er ansatt 
en egen gjeldsrådgiver som kan gi råd og veiledning 
i gjeldssaker. Vi minner også om at det er NAV som 
er bostøttekontoret i kommunen. Har du lav inntekt 
og høye boutgifter, kan det hende du har rett til 
bostøtte. Søknadsfrist er den 14. i hver måned.

Gratis på fyllinga
Fyllinga ved Skogheim nær grensen har åpent hver 
torsdag fra kl. 14–18. Der kan en rekke typer avfall 
leveres gratis, for eksempel hageavfall, rent tre, 
organisk, el- og spesialavfall. Restavfall kan leveres 
mot en liten avgift.

Avløp SlettaVaterland
Gravearbeidet i forbindelse med trykkavløpsledning 
for husstander Sletta-Vaterland ligger ute på offent-
lig anbudskonkurranse, se www.doffi n.no. Frist for å 
legge inn tilbud er 12. mai kl. 10.

Tidligere har kommunen hatt pumpestasjoner ute 
på anbud, og valg er foretatt. Når kommunen også har 
valgt graveentreprenør og det foreligger en totalpris 
for arbeidet, vil kommunen kalle inn berørte hus-
stander til et informasjonsmøte. Nødvendige grunn-
eieravtaler skal innhentes før arbeidet igangsettes, 
og grunneierne vil også bli kontaktet. Det vil også bli 
sendt ut skriftlig informasjon til alle berørte parter.

Samtidig som det graves og legges trykkavløp, vil 
det legges rør for fremtidig trekking av fi berkabel.
Planlagt oppstart for arbeidet er sommeren 2014.

Rørarbeider i Ørje Sentrum
Et oppdrag med sanering av vann- og avløpslednin-
ger i Ørje sentrum er ute på anbud. Entreprenør vil 
bli valgt i midten av mai og arbeidene skal starte i 
juni. Berørte grunneiere vil få orienteringsbrev når 
entreprenøren er valgt.
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Avisa Grenseland blir distribuert i 
Aremark, Marker og Rømskog, samt 
til utenbygds abonnenter. Avisa 
Grenseland vil også være tilgjengelig i 
de lokale dagligvareforretningene, 
bensin stasjonene, Marker Sparebank, 

Bakergaarden, Solstrand Terrasse, 
Furulund, Møllerens Hus,  Rømskog 
bibliotek og i de tre rådhusene. 
Ta kontakt dersom du har et budskap 
du ønsker å formidle, det være seg 
 redaksjonelt eller i form av en annonse.
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Ann-Cecilie Brestrup har lang erfaring fra 
matbransjen. Ti år som kokk ved Park Hotell i 
Halden og det siste året driver av egen catering-
bedrift. Men oppveksten i Aremark og barn-
domsminnene derfra fi kk det til å krible litt 
ekstra da kafélokalene på Furulund ble ledige.

Tyvstarter 10. mai
De forrige driverne holdt bare på i ett år. Ved 
nyttår «kastet de inn håndkleet». Det var synd, 
ikke minst for Aremark, som mistet en poten-
siell møteplass. Synd også for kommunen og 
de mange frivillige som hadde lagt ned en stor 
dugnadsinnsats for å gjøre lokalene attraktive.
I vinter verserte ryktene om fl ere interessenter. 
Men først da Brestrup takket ja, ble det fart i 
sakene.

– Åpning 11. juni. Hvorfor kan du ikke set-
te i gang umiddelbart? Det er sommer i lufta 
og et skrikende behov for kafé i Aremark.

– Jeg skulle gjerne satt i gang umiddelbart, men 
dette kom ganske brått på. Jeg hadde allerede tatt 
på meg store oppdrag i forbindelse med konfi r-
masjoner. Dessuten må jeg tilpasse lokalene noe. 
Men jeg tyvstarter i mai. I forbindelse med Vår-
markedet 10. mai holder jeg åpent på Furulund. 
Og på selveste 17. mai blir det stor buff é. Den skal 
bli veldig bra. Det lover jeg, sier Aremark-jenta 
som de siste tjue årene har bodd i Halden.

– Jeg vokste opp på Fange, sør for Strømsfoss. 
Der bor fortsatt mor Åse Marie og far Arne. Har 
mange gode minner fra Aremark, der jeg bodde 
til jeg var rundt tjue. Nå er jeg etablert i Halden, 
med samboer og to voksne barn, sier Ann-Ceci-
lie som slett ikke bekymrer seg for pendling til 
hjembygda.

– Jeg gleder meg veldig og håper at Furulund kafé igjen skal bli det hyggelige stedet 
der både aremarkinger og besøkende kan treffes. Jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg 
kan for at Furulund skal bli en attraktiv møteplass.

Aremarks «nye» møteplass

Full fart fra juni
Onsdag 11. juni åpner altså Furulund kafé på 
ordentlig. Da blir det «åpningsfest» med kaff e 
og kaker kl. 12. Så går det for fullt fremover. Jeg 
håper at aremarkingene vil bruke kafeen, ikke 
bare for å spise, men vel så mye for å treff e ven-
ner og kjente. Furulund skal være den hyggelige 
møteplassen Aremark trenger og fortjener, sier 
Ann-Cecilie.

– Du klarer vel ikke alt alene?
– Nei, jeg skal ansette noen til å hjelpe meg. 

Hvor mange og i hvor store stillinger får tiden 
vise. Men god service og god mat skal det bli. 
Dette gleder jeg meg virkelig til, sier Furulunds 
nye kafévert, som også skal drive catering på 
Furulund.

– Velkommen til Furulund kafé! Jeg gleder 
meg veldig til å komme i gang, sier Ann-Ceci-
lie Brestrup. Hun vokste opp i Aremark, men 
har bodd tjue år i Halden der hun blant annet 
har jobbet som kokk på et av byens hoteller.


