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R Herre i eget hus
Fjoråret var et meget spesielt år. Det var 

året da folk ga tydelige signaler om at de 
vil være herre i eget hus. Ute i den store ver-
den skjedde det dramatiske ting. Misnøyen 
med den politiske eliten i Washington fikk 
folk til å velge Donald Trump til president 
i USA. «America First». I Storbritannia var 
det folkets røst som presset frem en utmel-
ding fra EU. Britene vil bestemme over seg 
selv. Her hjemme har de aller fleste kom-
munene sagt nei til kommunesammenslut-
ning. Marker var en av dem.

2017 blir året da nye «skred» kan 
komme. Det er valg i viktige 

land som Tyskland, Frankrike og Norge. 
2017 blir også året da vi skal se konsekven-
sene av det som skjedde i fjor. Verden er 
allerede i sjokk etter at Trump har fått herje 
fritt i noen uker.

Men hvorfor i all verden skal lille 
Grense land bry seg med slikt? En 

micro-lokalavis ute i periferien? Jo, enkelt 
og greit fordi vi alle er berørt. Vi er en del av 
verden. Vi kan ikke gjøre stort med Trump, 
om vi har aldri så mye lyst. Men vi kan gjøre 
noe med oss selv og den lille fliken av klo-
den vi rår over.

Etter mange og lange diskusjoner om 
kommunesammenslutning, 4K eller 6K 

eller ingen av delene, valgte Marker å si at 
vi vil klare oss selv. En ærlig sak, selv om 
ikke alle var enige. Enden på visa i denne 
omgang er at Marker skal være herre i eget 
hus. Det kan bli tøffe tak, for de små vil bli 
straffet økonomisk. Det må vi være forbe-
redt på.

Om det er aldri så ønskelig å være egen 
kommune, er det lite realistisk å tro at 

det vil forbli slik i all fremtid. Men tiden var 
ikke moden denne gang. Derfor vil det være 
smart av Marker å starte arbeidet med en 
tilpasning til fremtiden allerede nå. Det er 
ikke forbudt å samarbeide, og ofte er frivillig 
samarbeid mellom selvstendige og like-
verdige parter mer fruktbart enn det som 
påtvinges befolkningen.

Marker har gode relasjoner til sine nabo-
er. Men kanskje burde Marker i enda 

sterkere grad søke seg til et tettere samar-
beid, ikke bare politisk og kommunalt, men 
også på det mellommenneskelige plan. Det 
krever økt kunnskap om hverandre. I første 
rekke er det Eidsberg som blinker seg ut 
som en naturlig partner. Ikke minst nå som 

Eidsberg har fått en kald skulder av Askim, 
Spydeberg og Hobøl. Vi er freidige nok til 
å si at det skal Eidsberg bare være glad for. 
Mysen fortjener noe mer enn å bli et annen-
rangs underbruk av Askim.

Men kanskje også Trøgstad og Rak-
kestad bør være interessante for 

Marker. Ikke som storkommune i denne 
omgang, men som en stor arena for et godt 
nabofellesskap. Aremark burde også vært 
en naturlig partner, men der i gården har 
man meldt seg ut av alt. Aremark har gjort 
det klart at de vil kjempe for selvstendig-
het helt til kommunens innbyggertall når 
null. Pilen peker faretruende i den retning 
allerede.

Hva fremtiden vil bringe gjenstår å se. 
Enn så lenge er Marker herre i eget 

hus. Da er det viktig å holde huset i orden. 
Det gjør man blant annet gjennom fornuf-
tig drift, ansvarsfulle politikere og fortsatt 
gode arbeidsvilkår for et imponerende 
stort antall dyktige og ivrige kulturarbeid-
ere. 2017 blir ganske sikkert nok et hygge-
lig år i Marker. Alt ligger til rette for det. 
Folk i Marker viser år etter år at de både 
kan og vil. 
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ØYVIND OTTERSEN, TEKST

Varmegradene har stått i kø det mes-
te av vinteren, og selv om det skulle 
komme en kuldegrad eller to frem til 
19. februar, er det ikke nok til at man 
kan gjennomføre den populære is-
fiskekonkurransen. Langtidsvarselet 
gir da heller ikke store forhåpninger 

I februar 2013 så det slik ut da horder av store og små isfiskere strømmet ut på 
isen på Rødenessjøen. Denne vinteren har mildværet sørget for at båt er et mer 
egnet redskap enn isbor og pilk. Foto: Øyvind Ottersen

IKKE NOE ISFISKE UTEN IS
Heller ikke i år blir det noe av Ørjes Store Fiskepris. 
Rødenessjøen egner seg bedre til båtliv enn isfiske denne 
vinteren.

om gode forhold for isfiske.
– Uten trygg is kan vi selvsagt 

ikke arrangere noen isfiskekonkur-
ranse. Det er synd, for dette er et 
populært arrangement med store 
og attraktive pengepremier, sier 
kultursjef Else Marit Svendsen.

– Vi får prøve igjen neste år, sier 
hun.
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Grensekomiteen knytter 
sammen offentlige myn-
digheter over grensen 

VÄRMLAND, ØSTFOLD, 
AREMARK, ASKIM, 
EIDSBERG, MARKER, 
RØMSKOG, TRØGSTAD, 
SKIPTVET, SPYDEBERG, 
HOBØL, MOSS, KARLSTAD, 
GRUMS, SÄFFLE, ÅRJÄNG, 
BENGTSFORS OG 
KRISTINEHAMN

www.varmost.net

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Ja-siden ser muligheter for pen-
ger i en slunken kommunekasse. 
Nei-siden mener at dette er en trist 
nyhet for Marker og naturen.

– Høgås og Joarknatten vind-
kraftverk har fått konsesjon fordi 
det er viktig med ny og fornybar 
energi. Dette er et spennende pro-
sjekt sentralt plassert på Østlandet. 
Prosjektet vil kunne gi lønnsomme 
arbeidsplasser og verdiskaping i 
regionen, sa Terje Søviknes til NRK. 
Statsråden mener at prosjektet 
i Marker kan skape lønnsomme 
arbeidsplasser i regionen.

Årelang kamp
Vindkraftsaken i Marker har pågått 
i mange år, og den har utvilsomt 
skapt mye vondt blod. Nå ser det 
ut til at kampen kan være over. 
Om det fører til mindre og færre 
konflikter, får tiden vise.

Norges vassdrags- og energidi-
rektorat godkjente i 2013 utbygging 
av Høgås og Joarknatten i regi av 
selskapet E.On. Vedtaket førte til 
mange klager. Marker kommune, 
Årjängs kommun og en rekke 
friluftsorganisasjoner og privatper-
soner påklaget konsesjonen. Under 
klagebehandlingen ble E.ONs pro-
sjekt overtatt av Scanergy. Deretter 

trakk både Marker og Årjäng sine 
klager. Saken har ligget i lengre tid 
hos olje- og energidepartementet. 
Helt til nå.

Scanergy avgjør
Selskapet Scanergy AS har altså fått 
konsesjon. Nå er det opp til selska-
pet selv å avgjøre om vindkraftver-
ket skal bygges. Lønnsomheten må 
vurderes, og det er derfor vanskelig 
å si om og når vindmøllene eventu-
elt vil bygges. 

Prosjektet som har fått konse-
sjon, innebærer en reduksjon av 
planområdet på norsk side fra 14,9 
kvadratkilometer til 8,66 kvadrat-
kilometer. Turbinene trekkes noe 
vekk fra bebyggelsen i Ørje. Antall 
planlagte vindturbiner er redusert 
fra 23 til 15 på norsk side. Samtidig 
planlegges seks turbiner i Hån 
vindkraftverk på svensk side.

– Departementet har i klagebe-
handlingen særlig vurdert vind-
kraftverkets visuelle virkninger for 
bosetting i Ørje og omkringliggen-
de områder og på landskapet sett 
fra Haldenvassdraget og fra Sverige. 
Departementet har kommet til 
at fordelene ved vindkraftutbyg-
gingen klart overstiger skader og 
ulempene tiltaket har på allmenne 
og private interesser, sier Søviknes 
til NRK.

Vindkraftverk i Marker
Meningene er delte i Marker etter at olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sa ja til at 
Scanergy AS får konsesjon til utbygging av vindkraftverk på Høgås og Joarknatten.

Departementet har gitt konsesjon for bygging av vind-
møller i Marker. Dermed kan vindmøller bli et vanlig 
syn om få år, slik som her mellom Töcksfors og Årjäng.

Ifølge olje- og energiministeren 
kan en full utbygging av vindkraft-
verket i Marker gi en årlig produk-
sjon av strøm tilsvarende forbruket 
til over 10.000 husstander.

– En trist dag
Knut Wangberg i Motvindkraft i 
Marker og Venstres Glenn Bjerke 
sier begge at departementets avgjø-
relse er en trist nyhet for Marker. 
Ordfører Kjersti Nythe Nilsen på 
sin side uttrykte i et intervju med 

NRK Østfold optimisme på vegne 
av kommunen. Hun ser muligheter 
for at dette vil gi kommunen sårt 
tiltrengte inntekter.

Siden 2014 har 22 vindmøller, 
fordelt på to felt, vært i drift mel-
lom Årjäng og Töcksfors. Så langt 
har det ikke vært noen økonomisk 
gullgruve. Lave energipriser har 
gjort driften vanskelig. Hvorvidt 
dette vil påvirke Scanergys be-
slutning om å bygge ut i Marker, 
gjenstår å se.
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Telefon 69 81 04 00

Epost@marker-sparebank.no 

www.marker-sparebank.no

En ekte lokal 
sparebank

Når vi nå fornyer bankens profil er det et lett synlig 

tegn på forandring. For oss i Marker Sparebank er det 

først og fremst et tegn på at vi satser på å forsterke 

vår lokale sparebankprofil i møte med fremtiden.

Sterkere lokal profil

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Det spesielle med denne førjulsforestillingen var 
at Lars Johansson IKKE hadde en finger med i det 
hele. Den godeste Lars fikk se forestillingen, men 
heller ikke mer. Det var 21 år gamle Linn Aadahl 

Flinke ungdommer fra UKH

Det begynner å bli lenge siden jul, men vi vil likevel berømme de flinke ungdommene 
som sørget for en flott forestilling for fullsatt sal i rådhuset.

som trakk i trådene. Hun er forholdsvis nyinnflyt-
tet fra Østbygda i Rakkestad til Ørje. Hun har fa-
milie i Ørje og har funnet seg godt til rette. I tiden 
fremover vil hun være en del av UKH-familien.

Sammen med rundt førti ungdommer sto 
hun for den imponerende «Julaften – en jule-

forestilling». På scenen var tolv gutter og jenter 
aktive med dans, ledsaget av musikk fra eget 
band bestående av fem ungdommer. Noen små 
barn hadde også fått plass i ensemblet. To fortel-
lere sørget for å sy det hele sammen – en historie 
Linn selv hadde skrevet. 

Ungdommene fra UKH i Marker sørget for en fresk og morsom forestilling en uke før jul. En fullsatt storsal i rådhuset satte pris på det ungdommene serverte.
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MARTHE LAURENDZ JENSEN, TEKST

Gun var en av førti bakere som ble 
plukket ut til å konkurrere i Kake-
krigen.

– Jeg meldte meg faktisk ikke på 
selv, forteller hun lattermildt.

Det var det nemlig kollega Ellen 
fra Bakergaarden Café som gjorde. 
Gun visste ikke noe før hun ble tatt 
ut til audition. Da måtte hun stille 
opp med sine helt egne bakte kaker.

Mange søkere
I år var det rekordmange søkere, og 
nivået var uten tvil veldig høyt. Pro-
grammet startet i 2013 og er i dag på 
den sjette sesongen.

– Jeg har sett absolutt alt av 
Kakekrigen og syns selvfølgelig det 
var utrolig morsomt å få være med 
på dette selv også, forteller Gun og 
skryter av det profesjonelle oppleg-
get programmet har.

– Man føler seg veldig tatt var 
på, og produsentene er aller mest 
opptatt av at det skal være et hygge-
lig program.

Startet best
Gun ble kåret til «dagens beste» 
allerede i den første episoden. 
Alle skulle lage en kake basert på 
en film. Gun valgte Tre Nøtter til 
Askepott og lagde en marengskake 
med både bær, krem, pynt og en 
egen vri.

Når det kommer til hvordan det 
var å være på TV, har Gun litt blan-
dete følelser.

– Det at jeg ble filmet mens jeg 
laget kaker, brydde jeg meg ingen-
ting om. Da var jeg altfor fokusert 
på det jeg bakte.

Intervjuene før og etter var hak-
ket mer kleine.

– Det blir veldig rart å svare på 
spørsmål slik at seerne skjønner 
det, uten at de har hørt hva det 
egentlig ble spurt om, forklarer 
hun. 

Må ha en plan
Gun kan også bekrefte at tidsram-
men på TV er hundre prosent kor-
rekt. Det er null fiksing og triksing 
med det.

– Vi får egentlig ganske dårlig tid 

og må stå på skikkelig. Det vil også 
si at vi må legge en tydelig plan for 
hvordan vi vil gjøre ting. Hvis man 
for eksempel skal ha en sjokolade-
bunn på kaka, så må man lage 
mange tynne lag fremfor ett som er 
tykt. Det vil ikke rekke å bli kaldt 
og stivne. 

Best to ganger
Med sine ferdigheter i baking 
klarte Gun å imponere dommerne 
veldig. Det førte til at hun fikk det 
gule lederforkleet to ganger i løpet 
av uken.

De førti utvalgte deltakerne i 
Norge konkurrerte i en periode 
på åtte uker. Hver uke var det fem 
nye som kjempet mot hverandre i 
kampen om en plass i semifinalen. 
I løpet av uken er det hver dag en 
som blir best og en som ryker ut. 
Gun klarte altså å få lederforkleet to 
ganger, og hun holdt ut hele uken. 
Imponerende!

– Det er jeg utrolig godt fornøyd 
med. Jeg følte at jeg fikk til det jeg 
ville.

Solid innsats i Kakekrigen
Gun Helen Gunneng 
imponerte hele Norge 
med sine bakekun-
ster i matprogrammet 
Kakekrigen på tv-  
kanalen FEM. Hun 
er storfornøyd, selv 
om det ble en litt 
kjedelig andreplass i 
kampen om en plass i 
 semifinalen. 

Gjev premie
Vinneren av hele programmet får 
en tur for to til New York, med be-
søk i noen av byens mest kjente ba-
kerier. Dessverre blir det ingen tur 
«over dammen» for Gun. På nest 
siste TV-sendte konkurransedag 
ble det klart at det var deltakeren 
Tuva som gikk videre til semifina-
len. Gun lå like bak, men dessverre 
ikke nær nok til å bli med videre i 
kampen om et eksklusivt besøk i 
USAs største by.

Gun er imidlertid helt tydelig 
på at det har vært veldig gøy å være 
med på Kakekrigen.

– Det var en utrolig lærerik og 
hyggelig uke, sier hun.

Hjemmebakt i Ørje
Det store spørsmålet er hvor disse 
bakeferdig hetene kommer fra.

– Jeg er utrolig heldig som jobber 
på et bakeri. Her på Bakergaarden 
er alle kakene hjemmebakte. Vi får 
prøvd oss på mye forskjellig og får 
veldig frie tøyler.

Gun forteller videre at hun kan 
takke sin mamma for mye av bake-
gleden.

– Fra jeg var liten, har jeg alltid 
fått lov til å eksperimentere på 
kjøkkenet. Samme hvor rotete det 
ble.

Gun baker også mye hjemme.
– Vi har ofte en del ungdommer 

hjemme, og da er det veldig stas 
med kaker. Som regel blir absolutt 
alt borte.

Gun Helen Gunneng (i midten) fra Ørje gjorde en flott innsats i Kakekrigen på 
tv-kanalen FEM. Her sammen med sine medkonkurrenter. – Vi holdt til i flotte 
lokaler i en tidligere videregående skole ved Bjerkebanen i Oslo, sier Gun.  
Foto: FEM

Til daglig er Gun Helen Gunneng å finne på kjøkkenet eller bak disken på populære Bakergaarden Café i Ørje. 
– Deltakelsen i Kakekrigen på TV var veldig morsom og spennende. Jeg har fått mange hyggelige kommentarer fra folk 
her på Bakergaarden. Det er tydelig at folk fulgte godt med, sier hun. Foto: Øyvind Ottersen
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TROND DEGNES, TEKST OG FOTO

– På kort og lang sikt kan denne 
åpne for nye muligheter, både her 
til lands og i det internasjonale 
markedet, sier daglig leder Sigurd 
Nilsen.

Normeka blir av mange betegnet 
som et industrieventyr. Med sine 
tretti ansatte har bedriften i flere år 
solgt instrumentlandingssystemer 
til flyplasser over hele verden. Det 
de færreste vet er at bedriften har 
levert de såkalte ILS-antennene til 
flyplasser i over hundre land. I Kina 
alene har kunder kjøpt hele 350 
systemer.

Testing pågår
Indra Navia AS eier 66 prosent 
av Normeka. Resten av aksjene er 
fordelt på Rømskog kommune og 
Marker Sparebank.  For vel ett år 
siden signerte Kongsberg Defence 
og Aerospace AS, i samarbeid med 
Indra Navia AS, en stor kontrakt 
med Avinor: Fjernstyrte tårn for 
overvåking av trafikk på flyplasser. 

– Satsingen er den største som 
noensinne er lansert innenfor 
denne sektoren av internasjonal 
luftfart. Målet er å sikre en sikker 
og effektiv drift av norske lufthav-
ner i årene fremover. Normeka har 
lagt mye arbeid i utviklingen av 
tårnene som skal bære Kongsberg-
utstyret. En omfattende testing har 
pågått på Kjeller de siste måne-
dene. Første levering er planlagt 
til flyplassen på Røst denne våren 
2017, forteller Sigurd Nilsen.

Alltid konkurransedyktig
Styreleder for Normeka, admi-
nistrerende direktør i Indra Navia 
Eldar Hauge, er full av lovord.

– Bedriften er alltid konkur-
ransedyktig på pris, kvalitet og 
levering. Det er kort og godt impo-
nerende at det på alle kontinenter 
i verden finnes komponenter fra 
Normeka, sier Hauge, som ikke 
får fullrost arbeidsstokken for sin 
fleksibilitet.

Normeka AS ser også lyst på 
utviklingen. For 2017 er det bud-

sjettert med leveranse av 92 nye 
antennesystemer for verdensmar-
kedet.

– Legger vi til våre aluminiums-
produkter,  er det vårt mål at vi 
kan få en omsetning på rundt to 

Rømskog-tårn til  
fjernstyrte flyplasser

Normeka AS på Rømskog fortsetter sin ekspansjon. Bedriften har sikret seg levering av 
15 aluminiumstårn som skal bære utstyret fra Kongsberg Defence & Aerospace AS for 
fjernstyrt tårntjeneste på flyplasser.

Normeka AS gleder seg over større lokaler.  
Fra venstre Rømskogs ordfører Thor Håkon 
Ramberg, styreleder Eldar Hauge og daglig leder 
Sigurd Nilsen. I bakgrunnen antenner som leveres 
til flyplasser over hele verden.

Normeka har en moderne maskinpark. Daglig leder Sigurd Nilsen orienterer, og 
Rickard Evegård er i fullt arbeid med mekaniske komponenter.

millioner kroner per ansatt. Jeg tror 
det er vanskelig å finne en sam-
menlignbar bedrift med lignende 
inntjening, sier en optimistisk dag-
lig leder Sigurd Nilsen.
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– Samspillet mellom næringsselskapet og vår 
hjørnestensbedrift er berikende for kommu-
nen vår som helhet, sier ordfører Thor Håkon 
Ramberg.

Det kommunale næringsselskapet på Røm-
skog har i alle år hatt tro på Normeka.  Derfor 
har bedriften holdt til i leide lokaler. I takt med 
bedriftens ekspansjon, meldte behovet seg for 
mer plass. Næringsselskapet tok grep og sa ja til 
å oppføre et nytt industribygg på 1.100 kva-
dratmeter. Dette flotte bygget ble tatt i bruk og 
innviet mot slutten av fjoråret.

Roy Haugen er styreleder for Rømskog 
Næringsselskap. Han nøler ikke med å kalle 
Normeka en suksessbedrift og er glad for at 
næringsselskapet har bidratt til å beholde denne 
viktige bedriften i kommunen. Som utbygger og 
utleier er det mer viktig for næringsselskapet å 
være tilrettelegger enn en pengemaskin.

– Det har alltid vært viktig å lytte til Norme-
kas behov. Over tid er det bygget flere lokaler 
som vi har leid ut til bedriften. Vi er glad for 
på vår måte å bidra til vekst for kommunens 
hjørnestensbedrift, sier Haugen, som roser 

bedriftsledelsen og alle ansatte for deres kom-
petanse.

Roser samarbeidet
Normekas styreleder, administrerende direktør 
Eldar Hauge i Indra Navia, roser kommunen for 
samarbeidet.

– Rømskog har i alle år tatt vel imot våre 
planer. Det er ikke alltid næringslivet opplever å 
få slike rammebetingelser i en utkantkommune 
som her i Rømskog, sier Hauge.

Daglig leder Sigurd Nilsen gleder seg over at 
næringsselskapet stoler på hjørnestensbedriften. 
Da behovet for mer lagerplass meldte seg, ble det 
lansert et forslag om et helt nytt bygg hvor pro-
duksjon og lagerfunksjonen kunne samordnes. 

– Vi vil ha stor glede av bygget i tiden fram-
over. Det vil forbedre den interne vareflyten, øke 
effektiviteten og ivareta helse, miljø og sikker-
het. Det nye industribygget betyr flere arealer 
for nye investeringer i produksjonsmaskiner 
og automatiseringsprosesser. Vi får enda flere 
fortrinn i et marked med en hard konkurranse, 
sier Nilsen.

God stemning da Normeka tok i bruk sin nye industrihall. Fra venstre daglig leder Sigurd Nilsen, styreleder 
Eldar Hauge, styreleder i Rømskog kommunale næringsselskap Roy Haugen og ordfører Thor Håkon Ramberg.

Både politisk ledelse og ikke minst innbyggerne 
i Rømskog har fryktet at kommunens eneste bu
tikk skulle forsvinne. Men her tar også Rømskog 
Næringsselskap et grep. Ordfører Thor Håkon 
Ramberg gleder seg over at butikken nå får mo
derne lokaler på 555 kvadratmeter:

– I et lite lokalsamfunn med vår geografiske 
beliggenhet er det avgjørende å ha en dagligva
rebutikk i bygda. Uten butikk er jeg redd lokal
samfunnet sakte dør ut. Dagens butikklokale 
er gammeldags og lite hensiktsmessig. Det har 

Næringsselskapet 
utvikler Rømskog
Normeka AS har i over tjue år leid lokaler av Rømskog kommunale 
Næringsselskap.

Ny butikk klar 1. september
vært stor enighet i mange år at noe må gjøres med 
lokalene. Dette er selvsagt kostnadskrevende i en 
marginal bransje, og ingen private aktører har tatt 
utfordringen. Derfor har kommunen gitt Rømskog 
Næringsselskap i oppdrag å utrede mulighetene 
for etablering av et nytt næringsbygg til butikkfor
mål.  Næringsselskapet har jobbet raskt, og kom
munen har fulgt opp med de nødvendige vedtak.

– Det er kontraktfestet at butikklokalene skal 
stå ferdige 1. september i år, sier en fornøyd ord
fører. 

Tjuesju trafikkskoler og trafikklærere på Østlan
det fikk av forskjellige grunner inndratt godkjen
ningen i 2016.

– Atten fikk advarsel og tjuefire fikk pålegg 
om utbedring. Dette er alvorlig fordi manglende 
oppfølging av kravene til opplæring betyr at nye 
sjåfører ikke har tilstrekkelig kunnskap når de 
slippes ut i trafikken, sier fagleder Rune Granum i 
Statens vegvesen.

– Generelt følger mange trafikkskoler regel
verket og er dyktige på å gi individuelt tilpasset 
opplæring, sier Granum, som håper at trafikksko
lene benytter seg av det handlingsrommet de har 
fått til å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. 
Det vil bidra til økt trafikksikkerhet.

Siden 2012 har forbrukerne hatt mulighet 
til å sjekke på vegvesen.no hvilke trafikkskoler 
som er godkjent og hvilke krav som bør stilles til 
trafikkskolen.

Fjorten bilverksteder på Østlandet ble fratatt 
godkjenningen av Statens vegvesen i 2016. Fag
leder Torbjørn Seljevoll i vegvesenet sier at slurv 
kan gå ut over trafikksikkerheten.

– De aller fleste vi er innom, er flinke og gjør 
jobben sin godt. Vi har gjennomført over 1.300 
stikkprøvekontroller av periodisk kjøretøykon
troll i 2016. Dessverre oppdager vi avvik som 
er så alvorlige at kontrollorganet blir fratatt sin 
godkjenning for en kortere eller lengre periode, 
sier Seljevoll.

I 2016 ble det gitt totalt førti pålegg, advarsler 
og tilbakekallinger av godkjenning for verkste
der i Region øst, som består av fylkene Østfold, 
Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Siden 2015 har forbrukere hatt mulighet til å 
sjekke kvaliteten på verksteder ved hjelp av tje
nesten «Finn godkjent verksted» på vegvesen.no. 

– Vi oppfordrer kunder til å bruke denne 
tjenesten for å finne et godkjent verksted, sier 
fagleder Torbjørn Seljevoll i vegvesenet.

Ulovlige bilverksteder

STOR VARIASJON I  
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CIRCLE K ØRJE
Trekanten
1870 Ørje
Tel 941 74 035

KOM OG PRØV VÅR 
NYE VASKEHALL

ONSDAG 15. FEBRUAR 

GRATIS 
STANDARDVASK 

OG KUN 99,- FOR POLERINGSVASK

TORSDAG 17. 2 OG FREDAG 18.2 
STANDARDVASK KR 99,- 
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ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Britt står solid på egne ben og har 
naturligvis verken som oppgave 
eller som ambisjon å bli sammen-
lignet med Reni.

– Jeg har en klar formening om 
hvordan et bibliotek bør være. 
Marker bibliotek er allerede et godt 
bibliotek, og min forgjenger har 
gjort en solid jobb. Mitt mål må 
være å videreutvikle biblioteket og 
samtidig bidra til at markinger i 
alle aldre bruker tilbudet og leser 
enda mer, sier hun.

Østerdalen og Mysen
Britt Langøien bor på Mysen. Det 
har hun gjort i seksten år. Hun har 
også bodd på Ås. Opprinnelig er 
Britt fra Os i Østerdalen. Hun hav-
net på våre kanter blant annet fordi 
mannen er fra Askim.

– Jeg kjenner litt til Marker fra 
tidligere. I mange år har vi hatt fast 
tilhold på Rørvik camping, og vi 
har flittig brukt naturen og besøkt 
flere av de mange arrangementene i 
Marker om sommeren. Jeg har vært 
daglig leder i Den Norske Turistfore-
ning avdeling Indre Østfold, og i den 
forbindelse har jeg gjort meg kjent 
med Markers flotte natur, sier hun.

Bibliotek
– Jeg tok bibliotekutdanning i 
voksen alder. Har alltid vært inter-
essert i å lese, og jeg synes biblio-
tek er en interessant arena. Blant 
annet jobbet jeg i bokhandel etter 

Ny leder på biblioteket
Marker bibliotek fikk i fjor høst ny leder. Britt Langøien er damen som skal «hoppe etter Wirkola». 
Britt har tatt på seg oppgaven med å føre arven videre etter «legenden» Reni Braarud.

videregående. Siden utdanningen 
har jeg hatt flere vikariater. Blant 
annet på Spydeberg bibliotek, som 
er sammenlignbart med Marker. 
Jeg jobbet også en stund på Askim 
videregående skole, både på biblio-
teket og i administrasjonen.

– Men nå er du sjefen på Marker 
bibliotek. Det betyr administrative 
oppgaver, innkjøp av bøker og ser-
vice overfor unge og gamle «kun-
der». Etter et halvt år i stillingen 
begynner du vel å bli varm i trøya?

– Ja, jeg trives godt. Selvbet-
jeningen fungerer veldig bra. 
Lånerne, de må være over 18 år, 
kan komme når det passer dem. 
Her er det åpent hver eneste dag 
fra klokka 06 til klokka 22. I fjor 
hadde vi i snitt ti innlogginger per 
dag. Det er en god start. To dager i 
uken er biblioteket betjent mellom 
klokka 10 og klokka 19. Til sammen 
gjør dette biblioteket svært tilgjen-
gelig, og det merker vi på utlåns-
statistikken.

Viktig å lese
– Får du tid til å lese selv, eller er du 
lei bøker når du kommer hjem?

– Det er grenser for hvor mye jeg 
får lest, men lei bøker er jeg ikke. 
Jeg forsøker å lese litt hver dag.

– I vår digitale tidsalder har 
bøkene sterk konkurranse. Har 
bøkene en fremtid?

– Bøker er fortsatt viktig. Men vi 
har fått flere måter å lese dem på. 
Noen vil lese bøker på en digital 
plattform. Andre sverger til den 

gode, gamle boken. På biblioteket 
skal vi tilfredsstille alle ønsker. Her 
har vi bøker, e-bøker, lydbøker, 
tidsskrifter og CD-plater. For meg 
er det viktigere at folk leser enn hva 
de leser. Vi tilbyr alt. Enten har vi 
det selv, eller vi skaffer det fra andre 
biblioteker. Fjernlån har økt. Mye 
skyldes at mange unge studerer, og 
de har behov for å skaffe pensum-
litteratur.

– Marker bibliotek er også skole-
bibliotek. Vi har et godt samarbeid 
med skolen, og barneskolen har 
faste bibliotekbesøk. Jeg er ganske 
sikker på at Marker-barn leser mer 
enn gjennomsnittet. Det er bra, for 
det er viktig å starte tidlig.

Guinness
– Til slutt; hvilken bok er markin-
gens favoritt?

– Guinness Rekordbok er nok 
den som lånes ut flest ganger. Det 
er en åpenbar slager. Men serier, ro-
maner, historiske bøker og krim er 
også veldig populært. Og selvsagt 
veldig mye annet.

– Har du nok ressurser til å drive 
biblioteket inn i fremtiden?

– Jeg har et brukbart budsjett. 
Marker er en liten kommune, og 
man kan ikke forvente at det er 
ubegrenset med midler. Det må 
prioriteres, men jeg synes vi har et 
godt bibliotek som skal dekke de 
fleste behov også for fremtiden.

Britt Langøien er leder av Marker bibliotek. Hun er 
godt fornøyd med bibliotektilbudet og synes selv-
betjeningsordningen fungerer meget godt. Her med 
et knippe populære bøker, med den største slageren 
av dem alle i hånden, Guiness Rekordbok.

Enogførti’n Cafe og Lunsjbar

Ikke no’ stress, ikke no’ dyrt,  
bare god mat og et hyggelig sted å nyte livet …

Storgata 41, Ørje 

Telefon 921 40 588
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mesterhus.no

BESTILL DRØMMEN HJEM ...

Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokale 
håndverkere med Mesterbrev. Ta kontakt nå og få den 
flotte husboken rett hjem i postkassen. 
Drømmen kan begynne - og det blir som avtalt!

Se vår nye serie av supermoderne hus, Mesterhus Signatur!

Postadresse: 1870 Ørje
Telefon: 69 81 17 05
E-post: post@westlie.as
www.westlieas.no

ØYVIND OTTERSEN, TEKST

Alle undergruppene skal ha ar-
rangementer i løpet av året. Fredag 
17. februar blir er ungdomsbursdag 
i Marker Idrettshall. Det blir mange 
aktiviteter i hallen, og det serve-
res gratis mat. Alle fra 7. klasse 
og oppover samles til stor feiring 
denne kvelden. 

Dagen etter, lørdag 18. februar, 
skal de yngste få anledning til å 
feire idrettslaget. Da er det barne-
bursdag i Marker Idrettshall, og 
idrettshallen vil fylles til randen av 
lekne barn, stolte foreldre, pårø-
rende og alle andre interesserte. 
Barnebursdagen blir en familiedag 
med mange aktiviteter og selvsagt 
forfriskninger og noe å bite i.

Øvrige undergrupper skal også 
presentere seg og sine aktiviteter i 
løpet av jubileumsåret. Ørje IL har 
på programmet fotball, håndball, 
ski, friidrett, bueskyting, tennis og 
barneidrett.

Jubileumsfest
– 4. mars blir det stor jubileums-
fest i rådhuset. Den festen er for 
hele bygda, og vi legger opp til en 
tradisjonell feiring med mat, taler, 
mimring, fest og moro, sier Sverre 
Stamnestrø.

Jubileumskomiteen har en 
Facebook-gruppe som vil holde 
folk oppdatert på hva som skjer 
i jubileumsåret. Folk oppfordres 
til, gjennom hele jubileumsåret, 
å benytte seg av tag’en # 100 år og 
like sprek, når de deler bilder og 
opplevelser på Instagram. 

Ørje IL i hundre
19. februar er det akkurat hundre år siden Ørje 
IL ble stiftet. To dager før innledes jubileumsåret 
med det første av en rekke arrangementer.

Ørje IL fyller hundre år i år  
og har til anledningen laget en egen 
jubileumslogo.

Ørje Båtforening er en av ikke altfor 
mange båtforeninger innenlands. 
Naturlig nok holder de fleste til 
i kystområdene. Likevel knytter 
det seg mye gammel historie til 
båtferdselen på de to vannveiene 
som foreningen benytter. Den er 
derfor med på å videreføre og opp-
rettholde trafikken på innsjøene 
langs Haldenvassdraget og i Stora 
Lee/Foxen. Sistnevnte er en del av 
Dalslands Kanal. I vår tid er det 
fritidsbåter det stort sett dreier seg 
om. I tidligere tider var vannvei-
ene livsnerver med nyttetrafikk for 
personer, gods og tømmertransport 
til industrien i Halden.

154 medlemmer
Totalt omfatter foreningen drøyt150 
medlemmer. Selv om alle ikke er 
båteiere, er det uansett et anselig 
antall ulike fartøyer som ferdes på 
innsjøene i sommerhalvåret.

Opprinnelig ble foreningen 
dannet av båteiere med tilhørig-
het i Ørje og Øymarksjøen. De fikk 
avtale om bruk av Høvleritomta 
som opplagsplass, og det ble laget 
rampe for utsetting og opptak. 
Slutten av 1980-tallet var innled-
ningen på hjem-føringen av DS 
«Engebret Soot», og dermed dan-
nelsen av dampbåtmiljøet i Ørje. I 
en brytningstid ble det, ifølge eldre 
medlemmer, enkelte uoverens-
stemmelser mellom ØBF og damp-
båtmiljøet, men i dag er det ikke 
noe kiving. Tvert imot er det mange 
ØBF’ere som er med og støtter opp 
om Stiftelsen Engebret Soot. 

Etter hvert ble Østre Otteid sta-

40-åring på 
to vannveier
Ørje Båtforening rundet i fjor 40 år. Det ble 
behørig feiret med jubileumsfest på Ørje Brug 
28. januar. En hyggelig fest med tid for mimring 
og ikke minst utnevnelse av nye æresmed-
lemmer; Per Ivar Bergseth og Kåre Wiik.

Kåre Wiik (t.v.) og Per Ivar Bergseth ble utnevnt til æresmedlemmer i Ørje Båt-
forening da foreningen feiret sine 40 år. I midten Kjell Sandli, som takket av som 
sekretær etter mange år.

dig mer populært, og på 1990-tallet 
ble Kattetangen en del av båtfo-
reningen etter utlegging av felles-
brygger og opparbeidelser i vika der 
det tidligere var tømmeropptak. 
Sytti prosent av medlemmene har i 
dag hjemmehavn på Kattetangen.

Ørjeelva
Den kilometerlange Ørjeelva bærer 
preg av forfall. Et antall forfalne og 
etterlatte gamle brygger forskjøn-
ner ikke østsiden. De siste fem 
årene har likevel Høvleritomta fått 
en real oppussing og et stort opp-
sving. Både medlemmer, Ørjefolk 
og tilreisende benytter området 
til fisking, rekreasjon og camping 
(også for bobil). Gapahuk og grill-
hytte er et tillegg til utbudet som 
båteierne har.

Klubbhus og toalett driftes av 
medlemmer i sesongen. Men de 
fem-seks båtplassene på nyoppført 
brygge er for lite. Dessverre er det 
ikke mulig å bygge ut mer.

Ørje Båtforening  
Leder: Per Ivar Bergseth
Stiftet: 1976
Medlemmer: 154
Web: www.orjebatforening.org 

Bryggeanlegg, båt utsett, service 
hus, lysthus og opplag Stora Lee: 
Kattetangen Østre Otteid 

Bryggeanlegg, båt utsett, klubb
hus, grillhytte, gapahuk, toalett og 
opplag Ørje: Høvleritomta
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EILIF MOSBÆK, TEKST

Plassen Styggemyr var i 1956 
intet enkelt småbruk å finne fram 
til. Beliggenhet: Nebba, sydøst i 
Øymark. Tett ved svenske grensen 

og inntil sjøen Stora Lee. Kun 
en skrøpelig kjerrevei ledet 
inn til den enkle stua fra 
en bratt kleiv i nord. Gode 
gangstier førte derimot inn 

fra flere hold og ble oftest benyttet av 
familiens egne medlemmer.

Presten Torbjørn Riise-Hansen hadde sitt 
tilhold på embetets gård i Aremark. Begge byg-
dene Øymark og Aremark har siden 1837 delt på 
sogneprestembetet. Forklaringen lå i Øymarks 
rolle som kommunalt anneks til hovedsognet. 
Dette opphørte ved amtets beslutning i 1902. 
Fra 1903 var Øymark egen kommune fram til 
sammenslutningen med Rødenes i 1964.

Petter Bakkes eldste sønn Eivind jobbet på 
denne tiden i Saugbrugsforeningens tjeneste 
ved Otteidkanalen. Selv bodde han på stedet 
Gysbu, hvor tømmer fra 1957 ble fraktet med 
lastebil fra Stora Lee til Botn. Han pleiet god 
kontakt med Styggemyr-folket via lettbåt over 
til Nebba i sommerhalvåret. Om vinteren var 
isen god å ty til. 

«Gamle Erik»
Når så presten antyder tidspunkt for sin an-
komst til sitt sognebarn, allierer Eivind seg 
med Andreas Berger, bestyreren av kanalen. En 
motorisert lettbåt til enklere tømmerslepopp-
drag ligger ved kjerratopptrekket i østre Otteid. 
«Isnes» er fartøyets klingende navn og henter 
sin framdrift fra en motor med såkalt kuleten-
ning. Først igangsatt var disse dønn pålitelige og 
ofte brukt i fiskeflåten før dieselens inntreden. 
«Isnes» hadde ved enkelte lunefulle innfall 
pådratt seg det mindre gloriøse navn «Gamle 

Med «Gamle Erik» 
på sognekall-seilas

I mai 1956 lå Petter Bakke på Styggemyr til sengs. 
Han var 84 år gammel og hadde skrantet sterkt den siste tiden. 

Familien følte at tiden var inne til en forsonende samtale med presten. 
Noe Petter sa seg enig i.

Erik». Det var denne farkosten Eivind chartret 
for presteseilasen. 

Med putrende motor i gang og presten vel 
plassert på tofta seiler de ut og krysser fjor-
darmen for landing i Nilsvik på Nebba. Anført 
av Eivind starter vandringen opp til Torgrimsbo-
tjern, deretter inn i dyp granskog og omsider 
fram til Styggemyr. Mor Mabel har som seg hør 
og bør blant joviale og gjestfrie bygdeborgere 
disket opp med hva huset har å by på til enkel 
servering.

Riise-Hansen fortsetter deretter med sitt offi-
sielle oppdrag. Gode ord utveksles menneskene 
imellom i den vesle stua, og snart er de to karene 

på hjemvei. «Isnes» er velvilligheten selv denne 
dagen, og snart lander de trygt ved sagbruket på 
Østre Otteid. Presten går fra borde og takker for 
godt følge og fin seilas. Nå snur Eivind seg mot 
presten og lunt kommer tilbakemeldingen: 

«Presten er sekkert ent’e klar over’t, men nå 
kan’n skryte tå’ å ha seila me’ sjølvæste’ Gamle 
Erik». 

Kilder:
Vandrehistorie fra fløtningsepoken ved Otteid-
kanalen.
Gårds og slektshistorie for Øymark.

Styggemyr slik stedet så ut i 2014.  
Foto: Eilif  Mosbæk

Det aktuelle området ligger sørøst i Marker.

Styggemyr 17. mai 1956. Flagget vaier på halv stang fordi Petter Bakke er død.  
Foto: Gårds og slektshistorie for Øymark
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ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

– Vi synes at barnehagene våre er 
kjempefine, og som en ekstra takk 
for innsatsen bestemte vi oss for å 
gi en liten sum som en ekstra på-
skjønnelse før jul, sier Roy Løvstad, 
leder i Marker Arbeiderparti.

Under en uhøytidelig seanse i 

– Dere gjør en strålende innsats for barna våre, sa Marker Aps leder Roy Løvstad, som sammen med Kjersti Nythe Nilsen (t.v.) overrakte en pengegave til 
de fire barnehagene. Her representert ved Allison Dehli (Annen Etasje), Grete Klund Ørken (Tussilago), May Heed (Grimsby) og Mari Hellan (Øymark). 

Gave til barne hagene
De fire barnehagene i Marker fikk en hyggelig førjulsgave fra det lokale Arbeiderpartiet: 
1.500 kroner hver til bruk på noe ekstra hyggelig for barna.

Folkets Hus var representanter for 
de fire barnehagene til stede. De 
fikk hver sin sjekk på 1.500 kroner 
og et klokkeklart budskap: Bruk 
pengene på hva dere vil, bare det 
er noe som barna setter pris på, 
sa Løvstad, som hadde med seg 
partifelle Kjersti Nythe Nilsen på 
overrekkelsen.

130 barn
De fire barnehagene har til 
sammen rundt 130 barn. Grimsby 
barnehage i Rødenes er den eneste 
kommunale barnehagen i Mar-
ker. Drøyt tretti barn holder til på 
Grimsby.

Tussilago barnehage i Ørje 
sentrum er privat og eies av styrer 

Grete Klund Ørken. 43 barn har 
plass der. Annen Etasje barnehage, 
også den i Ørje sentrum, har 27 
barn og eies av Filadelfia Ørje. I 
Øymark bedehus holder Øymark 
barnehage til. Marker Normisjon 
eier barnehagen, som har 26 barn.

Bergseth gjenvalgt 
i Ørje Båtforening

Han ble gjenvalgt da foreningen holdt 
årsmøte i forkant av jubileumsfesten 
på Ørje Brug 28. januar.

Disse skal lede båtforeningen i 
kommende år:

Leder: Per Ivar Bergseth
Nestleder: Grete Bjerke
Sekretær: Øyvind Jensen
Styremedlemmer: Kåre Wiik, Erik 
Engen, Fredrik Stillesby

Varamedlem: Tommy R Jensen

Komite Kattetangen Otteid
Grete Bjerke, Arnt E Øistad, Kåre Wiik 

Komite Høvleritomta
Erik Engen, Tom Wilhelmsen, Laila 
Ankerud

Valgkomite
Egil Heed og Øyvind Svendsby

Per Ivar Bergseth fortsetter som leder i 
Ørje Båtforening. 
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ØYVIND OTTERSEN, TEKST 

AUDHILD RUUD, FOTO

Den godeste Lars skriver sanger, fremfører dem, 
improviserer, etterligner Øystein Sunde, styrer med 
barn og unge på UKH. Ja, det er raskere å ramse opp 
det han ikke gjør.

I noen år har han og familien arrangert Kaffe-
festivalen hjemme i hagen på Lihammeren. Derfor 
var det ikke så rart at han bet på agnet om å skrive 
en reklamelåt for Ali kaffe.

– Så gikk det ikke bedre enn at jeg ble plukket ut 
som vinner av ALI-kaffes låtskriverkonkurranse. 
Kjempemorsomt, sier Lars.

– Først ble jeg ukesvinner. Deretter startet jeg en 
massiv «Facebook-kampanje» under mottoet «Lars 
har en drøm». Jeg fikk 1.200 stemmer og ble den 
heldige vinneren, sier han.

Til Rockefeller
Lars ble invitert til selveste Rockefeller i Oslo for å 
fremføre kaffelåten sin. Der delte han scene med 
flere profilerte artister under et stort show.

– Premien var, i tillegg til å spille på Rockefeller, 
10 kilo kaffe, innpilling av låta i studio og reklame 
både i VG og på radio. En stor opplevelse for en 
liten Ørje-mann, sier Lars Johansson.

Kaffe-Lars 
fra Ørje
Lars Johansson, ikke ukjent kulturarbeider og alt-mulig-mann 
fra Ørje, har vært i Tigerstaden og gjort seg bemerket.

Lars Johansson vant Ali kaffes store låtskriverkonkurranse. Her 
fremfører han vinnerlåten under et show på Rockefeller i Oslo.

Ons. 24. mai kl 19.30–01.00
Salg av mat og drikke.
Bill. kr 100,- selges ved inngan-
gen. NB! Konserten foregår i 
bakgården. Husk varmt tøy!

Fre. 10. febr. kl. 18.30–01.00
Pris pr. pers. kr 300,- inkl. fore-
drag og 4 smaksprøver. Salg 
av mat og drikke. Påmelding 
innen 7. februar.

Fre. 17. mars kl. 19.00–01.00
Hanne Beate og Irene gir oss et 
musikalsk tilbakeblikk til det 
glade 80-tallet – det er lov å 
synge med … 
Husk å reservere bord!

80-tallskveld

Hellebekk

Bakergaarden 
Café

Storgata 14, 1870 ØRJE. 
Tlf 90 40 25 15

post@sluseporten.no
 www.bakergaarden.no

Du finner oss på Facebook

VANLIGE ÅPNINGSTIDER:
Mandag–onsdag 10–16 
Torsdag–fredag 10–18

Lørdag 10–16

Ølsmaking
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• høyest mulig tømmerpris 
• full avsetning 
• gode skogstjenester 
• tydelig stemme for grunneierretten 

Om oss: Glommen Skog er eid av 3.700 andelseiere.  
Geografien strekker seg fra Røros i nord til Kornsjø i sør. 

Vi har skapt verdier for våre eiere siden 1903.  
Vårt fokus har hele tiden vært det samme;   

4 www.glommen.no

- for deg og skogen din

God nyhet til deg 
som er under 35 år og
skal forsikre boligen din!
Forsikrer du boligen din
hos oss i 2017, spanderer vi 
sikkerhetsprodukter på deg 
til en verdi av inntil 3000 kroner.

•    El-kontroll, utført av sertifisert montør  
(forutsetter utbedret og godkjent anlegg)

•    Brannslukkingsapparat (6 kilo, skum)
•  Tre seriekoblede røykvarslere med display
•    brannteppe
•    Guidelight (rømningslys, nattlys og lommelykt i ett)
•    Personlig rådgiver

Ring oss på 69 81 01 80 eller se gjensidige.no/ioa

Tilbudet 
gjelder ved 
ditt lokale 

forsikringskontor 
i Ørje

Klipp ut og ta med annonsen!

Som ny rådmann i Marker kommune 
står jeg overfor mange nye og ukjente 
oppgaver. En av de aller viktigste er å 
være leder for MOT i Marker; MOT i sko
len og MOT som samfunnsbygger. Og for 
en herlig MOTgjeng jeg har med meg på 
laget. Ungdommer og voksne som ser at 
det nytter å bygge hverandre opp, som 
tror på det å bry seg og som sprer glede. 
Det gjør meg glad og stolt! Vi er jammen 
heldige som har et helt lokalsamfunn 
med MOT. 

I høst fikk jeg være med på ildsjel
samling i Trondheim. Som nybakt råd
mann og forholdsvis ukjent med MOT i 
Marker fikk jeg en herlig start og masse 
inspirasjon med meg i det videre arbei
det. To dager med inspirasjon, kunnskap, 
musikk, glede, fellesskap og anerkjen
nelse ga meg som ny et skikkelig løft. 

MOT er solid forankret i Marker kom
mune. Jeg opplever å være del av et lag 
som setter ungdom i høysetet, som tror 
på dem og som ønsker å styrke dem på 
sin vei til å etter hvert bli samfunns
ansvarlige, trygge og modige voksne. 
Ungdom i Marker bryr seg om hveran
dre, løfter hverandre og respekterer 
hverandre. 

Jeg tror på våre robuste ungdommer, 
gjennom sitt MOT har de vist meg hvor 
enormt viktig det er nettopp å ha 

MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei
Vi er heldige som kan få spre det vik

tige arbeidet vårt gjennom ulike kanaler, 
og Grenseavisa er unik i så måte. Her 
kan mange få høre om MOTarbeidet i 
Marker. Jeg håper leserne framover får 
mange gode MOThistorier og refleksjo
ner i postkassa.

    Tove Kolstad Skadsheim  
     lokal MOTleder

Rådmann med MOT!

Interessen for strikking har økt de se
nere årene, og Marker er intet unntak. 
Torsdag 9. februar inviterer Strikkeka
feen og Marker bibliotek til temakveld 
om strikking. 

Biblioteket samarbeider godt med 
Strikkekafeen, som holder til fast på 
biblioteket. Temakvelden tar for seg 
ulike sider ved strikking, og selvsagt 
er det et mål å få enda flere til å 
strikke.

– I løpet av kvelden vil vi presen
tere Markerkofta, og det blir anledning 
til å få kjøpt mønsteret for tjue kroner. 
Vi får også besøk fra lokale garnbutik
ker som vil gi gode råd. Siden vi er på 

biblioteket, blir det naturligvis også en 
presentasjon av nye strikkebøker, sier 
biblioteksjef Britt Langøien.

Temakvelden er åpen for alle, uan
sett alder og kjønn.

– Ta gjerne med strikketøyet. På 
temakvelden blir det hyggelig sosialt 
samvær og mange gode råd å få. 
Dessuten serverer vi kake og kaffe, 
sier biblioteksjefen.

Fast tilbud
Hver tirsdag i februar og mars, med 
unntak av uke 8, er det strikkekafé på 
biblioteket fra klokka 12 til klokka 14. 
Det er et tilbud åpent for alle.

Temakveld  
om strikking
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ALT I 
DATA-

UTSTYR OG 
REKVISITA

Tvillinggata 1 Ørje. Tlf. 69 81 20 15. E-post: post@slusebyendata.no

Vi forhandler mobilt bredbånd fra Telenor og ICE

HJELP MED MOBILEN
•   Fungerer ikke mobilen som den skal? 

Stikk innom så finner vi ut av det.
•   Gammelt sim-kort? Vi kan bytte ut sim-

kort fra Telenor.

TRENGER PC’N SERVICE?
•   Vi oppgraderer og gjør den raskere, 

fjerner virus/spyware og installerer 
antivirus og installerer programvare

•  Salg av nye maskiner

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Markedssjef Bjørnar Storeheier i 
Marker Sparebank kom ens ærend 
fra Rakkestad en grå januarkveld 
for offisielt å overlevere gaven.

– Vi fikk en god søknad fra 
Stikle, og vi hadde ingen problemer 
med å se at en slik storhushold-
nings oppvaskmaskin ville bety 
mye for den store aktiviteten på 
Stikle bedehus. Derfor valgte vi å 
ta hele regningen på drøyt 36.000 
kroner, sier Storeheier.

Vil bety mye
Runar Kasbo var naturlig nok 
strålende fornøyd med gaven. Det 
var også de andre vi traff på huset 
denne kvelden.

– Det er stor aktivitet i Stikle 
bedehus. Mange frivillige står på 
for å gjennomføre aktivitetene. Da 
blir det mye oppvask. En tradisjo-
nell oppvaskmaskin, slik vi gjerne 
har hjemme, tar minst halvannen 
time før den er ferdig. Da blir det 
lange kvelder for dem som er på 
vakt. En storhusholdningsmaskin 
har meget god kapasitet og vasker 
ferdig på bare noen få minutter. 

Det betyr langt mindre belastning 
på våre frivillige. De slipper å vente 
til langt på natt før de kan reise 
hjem, sier Kasbo.

Alle kan søke
– Marker Sparebank har en ut-
talt ambisjon om å hjelpe lag og 
foreninger i deres uegennyttige 
arbeid. Derfor vil jeg oppfordre alle 
med gode ideer om å sende oss en 
søknad, sier Bjørnar Storeheier.

– For banken er det viktig å ha et 
levende lokalsamfunn. De mange 
lag og foreninger i våre kommuner 
gjør en fantastisk jobb. Det er hyg-
gelig for oss å vise at vi setter pris 
på det. Det er mange flinke folk 
som gjør en stor innsats, men ofte 
skorter det på penger. Da kan ban-
ken være til god hjelp, sier Bjørnar 
Storeheier.

Stor aktivitet
Stikle, midt i hjertet av Øymark, 
er ikke akkurat Manhattan. Det er 
mildt sagt et grisgrent strøk. Men 
når det skjer noe på bedehuset, 
kommer folk i strie strømmer fra 
kriker og kroker. Aktiviteten er 
imponerende stor. Over hundre 

Flott gave til Stikle bedehus

voksne medlemmer er med. Og 
barna er så aktive at det nesten er 
umulig å telle dem. Ungdommene 
har sin egen klubb. Jeriko på Stikle 
bedehus er et begrep. Hver eneste 
fredagskveld samler klubben et 
trettitalls ungdommer.

Barn og voksne i Stikle Misjonsforening er svært glade for den flotte gaven fra Marker Sparebank – en storhusholdnings-oppvaskmaskin. Barna er fra venstre 
Amalie Røen, Othilie Riiser, Wilma Jansson og Cornelia Arnesen. De voksne fra venstre: Markedssjef Bjørnar Storeheier i Marker Sparebank, Runar Kasbo, Elin 
Jansson, Synnøve Buer og Linda Søby. 

– En flott gave som vil bety mye for oss her på Stikle, sier Runar Kasbo i Stikle Misjons-
forening. En flunkende ny oppvaskmaskin til nesten førti tusen kroner er i sin helhet 
betalt av Marker Sparebank.

– Vi er godt fornøyd med akti-
viteten. Vi har et stort og flott hus 
som innbyr til ulike aktiviteter. Og 
neste år fyller vi hundre år. Da skal 
det skje ekstra mye spennende, sier 
Runar Kasbo.
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Jungel, ørken og en 
gedigen anakonda

Linn Charlotte Klund fra Marker og kjæresten 
Paul Lübbe fra Tyskland er i gang med sitt store 
eventyr – en jordomseiling i seilbåt. Akkurat nå er 
de landkrabber og fortsetter med bil.

L 
ike ved Stillehavskysten ligger en vel be-
vart mumiekirkegård – hvilested for in-
kaenes høyt ansette og hedrede sjamaner 

gjennom flere tusen år. I tillegg til at de var godt 
balsamert, har det tørre ørkenklimaet sørget for 
at de to tusen mumiene ikke bærer særlig preg 
av tidens tann.

Med en blanding av fascinasjon og andakt 
iakttok vi skikkelsene, som fortsatt hadde klær 
og hår i behold, men som var blitt frarøvet sine 
offergaver av frekke gravplyndrere som hadde 
fått snusen i gull og glitter.

Fra ørken til regnskog
På motsatt side av Chauchilla, på grensa mot 
Bolivia, forandres klimaet totalt. Øde ørken-
landskap byttes ut med et tykt belte av regn-
skog. Vi tok flyet til Puerto Maldonado, og der-
fra gikk turen inn i de dype skoger. En sjelden 
gang skulle vi være med på et opplegg i regi av 
en turoperatør med overnatting i bungalow ved 
en lodge. Tanken på å sette avgårde med 4-hjuls-
trekkeren for å utforske Amazonas-regnskogen 
alene hadde selvsagt frista. Men en viss fare for 
kryssende trafikk i form av små eller store beist, 
samt alle insektene – smittebærere for diverse 
jungelsykdommer – ga en bismak.

Dermed endte vi opp med den trygge varian-
ten og kunne fornøyd krype inn under mygg-
nettingen i hytta, som stod på påler, fremfor å 
kjempe mot kryp og bugs bak i bilen. Senest da 
vi merka at enkelte mygg her var resistente mot 
myggspray, skjønte vi at vi hadde valgt rett. Nå 
kunne vi traske i fotsporene til de lommekjente 
guidene, som visste hvor de lumske krabatene 
pleide å gjemme seg. De kunne berolige oss med 
at malaria-, dengue- og gulfebermosquitoene som 
regel holdt til lenger inne i den tetteste bushen.

Tarzan
Etter å ha lekt litt Tarzan oppe i trekronene med 
svaiende hengebruer og en porsjon zip-lining, 

På humpete grusveier, endeløse asfalterte strekninger, langs 
bratte fjellskråninger og på tvers av et par elver hadde vi totalt 
tilbakelagt hundrevis av mil. Nå var det ikke mange land igjen på 
lista. Peru skulle bli landet vi tilbrakte mest tid i, men selv sju uker 
holdt ikke for å få med seg alt som var verdt å se.

stod nattlig «snake & spider-safari» på program-
met. Denne tiden av døgnet var insektene og 
reptilenes høytid, og knallgrønne frosker og 
kjempegresshopper kunne skimtes i måneskin-
net. En slange var heller ikke å utelukke, mente 
guiden, mens ho prøvde å lokke fram en diger 
edderkopp fra familiens underjordiske krypinn. 
Den pelskledte tarantellen lot barna være igjen 
hjemme og spankulerte ut på tunet og viste seg 
fram i sin fulle prakt.

Slangen glimret med sitt fravær, derimot 
fikk vi nærkontakt med et svært tusenbein og 
en monstersnegle. Bare sneglehuset fylte hele 
hånda og vel så det. Vi tok et slimete farvel og 
vendte tilbake til den mørklagte lodgen, der ag-
gregatet for lengst var skrudd av for kvelden.

Grytidlig neste morgen var det klart for en 
ny utflukt, og straks frokosten var slukt, satte vi 
kursen mot en innsjø som lå et par-tre timer til 
fots innover i jungelen. Landskapet langs stien 
var prydet av tettgrodd buskas og et mangfold 
av trær – urgamle og krokete, arter med røtter så 
store og brede at vi så ut som miniatyrskikkelser. 
Her var også «walking trees». Navnet lyver ikke. 
For tro det eller ei, disse trærne er på evig vand-
ring. Takket være de mange separate røttene kan 
de forflytte seg med opptil 20 meter (!) i året og 
dermed sikre seg en posisjon med bedre sollys.

Akkurat nå skulle man tro at litt ly for vær og 
vind heller var å foretrekke, for på et blunk åpna 
himmelens sluser seg, og vi fikk alvorlig erfare 
hvorfor det heter regnskog. Dessverre varte og 
rakk det, og siden både pirayaer og apekatter 
skyr regnet, holdt de seg i ro denne dagen.

En diger anakonda
Padleturen ble en våt fornøyelse, og tilbake ved 
brygga var vi en smule skuffa over den labre ak-
tiviteten innsjøen hadde å by på. Imidlertid var 
høydepunktet rett rundt hjørnet. Vi skal love at 
folk fikk fart på seg da slangealarmen gikk. Den 
digre reptilen syntes ikke noe om å bli forstyrra 
midt i middagshvilen og pilte inn i bushen, 
med de lokale gutta hakk i hæl. Taktikken deres 
funka, og de klarte å geleide slangen tilbake 
slik at vi fikk tatt en nærmere titt. Nå lå den der 
sammenslynga rett foran nesa på oss. Meter på 
meter med skinnende, kamuflert slangeskinn 
tilsa at dette var langt fra et gjennomsnitts-
eksemplar. Det var en diger anakonda som var 
like lang som halve båten vår!

Alt er større i regnskogen - til og med sneglene. 
Det er dette monsteret et levende bevis på.

Amazonas-regnskogen bød på et tilfeldig møte 
med en gedigen anakonda.

I dette museet fikk vi vårt første møte med en av 
flere mumier.

Denne tarantellarten liker seg best i palmene.
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Med en flokk mennesker til stede var slan-
gen heldigvis ufarlig. Den ville ikke ha kommet 
langt med sine kvelertak. Vi anslo diameteren til 
rundt 30 centimeter, så det kunne godt hende at 
den nylig hadde spist. Det kan jo gå lenge (les: 
måneder) mellom måltidene der i gården. Nå 
hadde den ikke noen annen utvei enn å prøve å 
spille død, men da vi fortsatt ikke mista interes-
sen, begynte den å dirre for å vise sin misnøye. 
Så var forestillingen over, og mens anakondaen 
krøp innover i bushen igjen, vendte vi tilbake til 
stien og tilbakela røtter og store gjørmepytter i 
ekstase. Hvorfor gå på slangesafari når man kan 
se et king size eksemplar på høylys dag –  uten 
engang å lete? For en opplevelse!

Titicacasjøen
Via grensa ved Titicacasjøen bar det videre til 
Bolivia, et land som er fattig hva levestandard 
og velstand angår, men rikt på opplevelser og 
natur. Selv om de finere stedene bød på en om-
vei, syntes vi at vi måtte ta en titt på det verdens 
høyeste seilbare sjø hadde å by på når vi først var 
på disse trakter.

I motsetning til sin velkjente navnebror i Bra-
sil, er Bolivias Copacabana en liten by idyllisk 
plassert på en odde i Titicacasjøen. Ikke bare 
landskapet er annerledes, bading oppe på 4.000 
meters høyde kan ikke helt sammenlignes med 

temperaturene på en strand ved Atlanterhavs-
kysten. Likevel var det duket for en forfriskende 
dukkert, etterfulgt av en kopp kakao mens vi nøt 
solnedgangen over de kritthvite bergtoppene i 
bakgrunnen.

Kontrasten mellom glitrende vann og iskledte 
fjell var et spektakulært syn, og fjellkjeden Cor-
dillera Real ruvet hele 7.000 meter over havet. 
Selv om ankringsplassen i bukta var full, var 
båtlivet ute på lake’n labert. Vi nøyde oss med 
en tur i en oppblåsbar attraksjon, men ble også 
tilbudt turer med sivflåter à la Thor Heyerdahls 
«Tigris» og «Ra». Sivfarkostene stod opprinne-
lig for den maritime trafikken på kryss og tvers 
av innsjøen. 

Ørken og stepper
Kupert Andes-landskap skulle så byttes ut 
med knusktørr ørken og stepper igjen, idet vi 
bevega oss videre sørover. Med bensinreserver 
på taket og hermetikk i forrådet, svingte vi av fra 
motor veien og ut i ingenmannsland. Istedenfor 
hovedveien de fleste ville ha valgt, frista det mer 
med et ekte offroad-eventyr. Veiene hadde vel 
ikke sett vedlikehold på år og dag, og til tider 
rista hele treskeverket så ille at vi ba om at ka-
rosseriet ikke skulle kollapse.

Verre ble det da ikke alle ruter var oppført 
på kartet, eller da veien hadde måttet takke for 
seg til fordel for elva. Militæret fraråda oss alle 
forsøk på å krysse, mens den lokale lamagjete-
ren sa: «Jo, jo, med den bilen kommer dere fint 
over». Han hadde for så vidt rett, men det var 
på nippet at vi ble stående fast, og grunt var det 
ikke!

Omsider nådde vi målet, og husketurens 
skyggsider og reparasjoner var brått glemt. Nå 
stod vi ved foten av en gedigen ørken så flat som 
en pannekake. Ingen hvilken som helst ørken. 
Den består nemlig av salt og er verdens største 
i sitt slag. Veier fantes ikke, og det hvite teppet 
strakte seg så langt øyet kunne se. Turen ga as-
sosiasjoner til navigasjon ute på havet. Vi måtte 
finne fram kompasset.

På motsatt side av den uttørkede sjøen ligger 
Uyuni, og vi kjente at det skulle bli godt å vende 
tilbake til sivilisasjonen. Her kunne vi endelig 
få påfyll av både bensin og mat. Og ikke minst 
kunne vi unne bilen en ordentlig vask. Ettersom 
vi nærma oss «fastlandet» ble kjøreforholdene 
nemlig bare verre og verre, og slapseføret bidro 
til at bilen nesten så glasert ut. Veldig uheldig 
for karosseriet og langt verre for elektronikken. 
I tillegg bød byen på overnattingsmuligheter 
utenom det vanlige.

Vulkaner og geysirer
Etter at diesellokomotivene gjorde sin inntre-
den, ble de den gang så staselige damptogene 
straks satt ut i ørkenen, hvor de står og forfaller 
den dag i dag. Når månen skinner ned på de 
gamle rustbrune skjelettene, trengs det ikke ak-
kurat noen spøkelseshistorier for å få gåsehud. 
Også grenseregionen mellom Bolivia og Chile 
ligger på rundt fire tusen meter, og i tillegg til et 
spesielt klima og landskap foregår det en masse 
under jordskorpa som virkelig setter naturens 
krefter i sving.

Vulkansk aktivitet sørger for at de beskjedne 
vannreservoarene trenger inn i fjellet og blir 
oppvarmet av magmaen. Noen steder blir tem-
peraturen så høy at vannet koker og når overfla-
ten i form av geysirer. Da vi en grytidlig morgen 
slo følge med en lokalkjent sjåfør oppover i 
fjellheimen, skulle vi selv få øye på sensasjonen. 
Like før sola stiger opp over horisonten begyn-
ner det å suse i bakken, og innenfor et område 
på størrelse med to fotballbaner stiger illeluk-
tende dampskyer opp fra jorda. 

Soloppgangen gjør sitt til å forvandle en kje-
delig fjelltopp til et dramatisk glimt av selve dje-
velens underjordiske rike. Innimellom kan det 
bare være en liten sprekk i bakken som plystrer 
bobler under dampens trykk, mens andre steder 
fins det store, dype hull med kokende gjørme. 
Lukten av den putrende gryta minner om egg 
som har stått på varmen noen uker for lenge. 

Overalt der vannet lykkes å bane seg vei 
gjennom fjellet trer det fram som varme kilder, 
og et stykke lenger ned i lia har en av de varme 
kildene blitt innkapslet til et lite basseng. Dag-
lig blir hundrevis av turister eskortert hit for et 
avslappende bad, men bassenget er så stappfullt 
at de knapt får plass til å bevege seg. Heldig er 
da de som kommer med egen bil og har tid til 
å vente på at turgruppene har dratt. Mens vi 
samla sammen ved og gjorde klart til matlaging, 
falt mørket på og temperaturen stupte ned mot 
nullpunktet og vel så det.

Etter at vi hadde spist opp suppa – godt sam-
menkrøpet og hutrende foran bålet – var det 
vår tur til å bade. På plass i det 39 grader varme 
vannet, med den glitrende stjernehimmelen 
over oss, var stemningen helt magisk. Vi glemte 
fullstendig bort tida og ikke minst at vi en eller 
annen gang måtte opp for så å legge oss i den 
iskalde soveposen i baksetet.

Neste morgen våknet Paul med håret fryst 
fast til ruta. Nå var vi for alvor i ørkenen.

 Linn Charlotte og Paul

Bolivias Copacabana ligger idyllisk plassert på en 
odde i Titicacasjøen.

Et forfriskende bad 4.000 meter over havet.

På tvers av det uendelige lappeteppet av salt. 
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Hele elleve ganger tidligere har elever på niende 
trinn i Marker laget en stor kulturell forestilling. 
I tre hektiske uker jobbes det med forberedel-
sene, og elevene legger stor iver for dagen. Med 
hele skolen og resten av lokalsamfunnet i ryggen 
er det en inspirerende tid for de unge. Også i år 
er Lars Johansson en av drivkreftene, og med 
ham på laget vet elevene at dette kommer til å 
bli bra.

Imponerende
Denne kultursatsingen er en del av den lokale 
kulturplanen. Fylket bidrar med noe finansier-
ing, og skolene kan selv velge hvordan de vil 
bruke pengene på kultur. Noen drar på teatertur 
til Oslo. Noen velger andre kulturelle opplevel-
ser. I Marker har man i tolv år valgt en annen 
og mer krevende måte å gjøre det på. Krevende, 
men i høyeste grad også givende.

– Det er omlag femti elever på niende trinn. 
Alle er involvert i arbeidet, sier Lars Johansson.

– Tretti av elevene vil ha en eller annen rolle 
på scenen. Resten er med i kulissene. Det er lys, 
lyd, scenografi, markedsføring, kostymer, mat 
og alt annet som skal til for å skape en vellykket 
forestilling.

I full sving
Grenseland besøkte skolen og de flittige elevene 
et par uker før premieren. Da var elevene i full 
sving med å lage kulisser, rekvisitter og kosty-
mer.

– Kjempemorsomt!
Elevene strålte om kapp. Dette er morsomt, 

og det er en avveksling fra ordinær skole. Det 

Nå kommer «Løvenes Konge»
Det er bare å sette av 15. eller 16. februar. Da setter niendeklassingene opp «Løvenes Konge» 
i storsalen på rådhuset. Det blir garantert to fulle hus.

elevene lærer under denne prosessen får de 
bruk for senere i livet. Det har mange tidligere 
Marker-elever gitt uttrykk for. Noen har fortalt 
at de til og med har foretatt utdannings- og yr-
kesvalg som direkte følge av erfaringene de fikk 
under teaterprosjektet i niende klasse.

Mange klassikere
Den eller første forestillingen ble satt opp i 
2005. Det var «Snekker Andersen», og det var et 
prøveprosjekt med UKH som spillested. Sukses-

Kostymer og rekvisitter lages av denne blide gjengen av niendeklassinger. Her med en kjempelang liane, som selvsagt hører hjemme i jungelen. 

sen ga mersmak, og i årene siden har følgende 
prosjekter blitt gjennomført:

«Grease», «Olsenbanden jr. på sirkus», Mus 
på godt og vondt», «Annie», Ronja Røverdat-
ter», «Olsenbanden jr. på rocker’n», «Jakten 
på en drøm», «Jungelboken», «Heksene», 
«Sound of Music» og altså «Løvenes Konge» i 
år.

Billettene – 600 i tallet – legges ut for salg hos 
O. Mosbæk i Storgata fra mandag 6. februar. 
Løp og kjøp!

På sløyden har denne driftige gjengen 
jobbet iherdig med blant annet å lage 
en elefant som skal ha plass til to elever 
«innabords». Her er rammeverket og støt-
tennene. Snart er resten av dyret ferdig.
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MANDAG 6.

Seniordans i Marker rådhus kl. 16.

TIRSDAG 7.

Familiedag i Marker folkebad kl. 17 
til kl. 20.30.

ONSDAG 8.

Turkafé på Marker Bo- og Service-
senter kl. 16.

Sangkveld i Stikle bedehus.

TORSDAG 9.

Frivilligsentralen arrangerer bowls 
kl. 16.

Marker bibliotek, i samarbeid med 
Strikkekafeen, arrangerer tema
kveld «strikking» kl. 19. Marker-
kofta vil bli presentert. Garnbutik-
kene gir tips om garn, og biblioteket 
forteller om nye strikkebøker.

Det skjer i Marker
6. FEBRUAR TIL 12. MARS

LØRDAG 11.

Fotball: Ørje ILs A-lag spiller trenings-
kamp mot svenske Sillerud fra Årjäng 
på Marker kunstgress kl. 14.15.

SØNDAG 12.

Håndball. Ørje ILs damer spiller kamp 
mot Bjørndal i Markerhallen kl. 15.

TIRSDAG 14.

Familiedag i Marker folkebad kl. 17 til 
kl. 20.30.

ONSDAG 15.

Turkafé på Marker Bo- og Service-
senter kl. 16.

TORSDAG 16.

Frivilligsentralen arrangerer bowls 
kl. 16.

LØRDAG 18.

Gammeldans i Bondestua i Røde-
nes kl. 19.30. Arrangør er Rødenes 
Gammel dans.

Sangmøte i Stikle bedehus. «Vi 3» fra 
Halden deltar.

MANDAG 20.

Seniordans i Marker rådhus kl. 16.

ONSDAG 22.

Turkafé på Marker Bo- og Service-
senter kl. 16.

Stikle bedehus inviterer til møte med 
Ola Tulluan.

TORSDAG 23.

Frivilligsentralen arrangerer bowls 
kl. 16.

TIRSDAG 28.

Familiedag i Marker folkebad kl. 17 til 
kl. 20.30.

MARS

ONSDAG 1.

Turkafé på Marker Bo- og Service-
senter kl. 16.

Kino i Marker rådhus. Kl. 18 vises 
«Marcus & Martinus – Sammen om 
drømmen». Kl. 20. vises «En gatekatt 
ved navn Bob».

Forfatterkveld med Monica Isakstuen 
på biblioteket kl. 19–20. Isakstuen fikk 
Brageprisen i skjønnlitteratur i 2016 
med romanen «Vær snill med dyrene».

TORSDAG 2.

Frivilligsentralen arrangerer bowls 
kl. 16.

 
MARKER KOMMUNE

Besøksadresse: Storgt 60, 1870 Ørje
Postadresse: Postboks 114, 1871 Ørje
Sentralbord: 69 81 05 00. SMS: 454 06 597
Epost: post@marker.kommune.no

Åpningstid for Marker rådhus
07.30–15.30

Vakttelefon Marker kommune
• Legevakt: 116 117
• Veterinærvakt: 954 87 330 
• Barnevern: 91 38 92 93
• Vakttelefon vann/avløp: 92 42 33 20 

Barnehageopptak
Frist for å søke hovedopptak til barnehageåret 
2017/2018 er 1. mars. Søknad sendes på elektronisk 
skjema for barnehageplass 2017/2018.

Åpne møter i mars
Tirsdag 14.   Oppvekst og omsorgsutvalget. 

Plan og miljøutvalget
Torsdag 16. Formannskapet
Tirsdag 28. Kommunestyret
Mer info på kommunens hjemmeside.

Strikking på Marker bibliotek
Hver tirsdag i februar kl. 12–14 (ikke uke 8) er det 
Strikkekafé på biblioteket. Åpent for alle. Torsdag 
9. februar kl. 19 er det temakveld; strikking.

Ledig stilling
Stilling som skole og barnehagefaglig rådgiver. 
Har du lyst på en viktig og spennende jobb? I Marker 
kommune har vi ledig fast 100 prosent stilling som 
skole og barnehagefaglig rådgiver.

Stillingen inngår i rådmannens stab og innehar 
utfordrende, varierte og interessante oppgaver, hvor 
det tverrfaglige samarbeidet er viktig.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved hen
vendelse til avtroppende skole og barnehagefaglig 
rådgiver Ragnar Olsen på telefon 932 52 448.

Søknadsfrist 28. februar 2017.
Fullstendig kunngjøring på marker.kommune.no

Nye priser og rutiner  
ved biblioteket
Fra 1. mars innfører vi nye priser på erstatning av 
bøker og annet materiale som ikke blir innlevert ved 
Marker bibliotek. Det som lånes etter denne datoen 
og ikke blir innlevert etter tredje gangs purring, vil 
måtte erstattes. Dette har også blitt gjort tidligere, 
men nå vil vi få faste priser og rutiner for dette. 

Purring og erstatning. Dersom du ikke innleve
rer materialet innen lånefristen, kan du få tilsendt 

inntil tre purringer. Disse sendes vanligvis som SMS 
eller epost. Ved tredje gangs purring sendes det 
alltid brev. Dersom materialet ikke leveres etter 
tredje gangs purring eller er ødelagt, sendes krav om 
erstatning. Dette er kr 350 per enhet, unntatt tids
skrifter, som er kr 150 per enhet. 

Erstatning for materiale som er fjernlånt fra an
dre biblioteker bestemmes av eierbiblioteket.

Når kravet er betalt, betales det ikke tilbake igjen. 
Hvis man finner det man har mistet etter å ha betalt 
kravet, kan man beholde materialet eller gi det til 
biblioteket. Låneren kan kjøpe nytt tilsvarende ma
teriale dersom de ønsker det istedenfor å få tilsendt 
regning. Dette avtales med biblioteket.

Lånekortet for voksne sperres automatisk når 
biblioteket sender ut krav om erstatning. Sperrede 
lånekort for voksne gir fortsatt tilgang til bibliotek
lokalet utenom åpningstid, men man kan ikke låne 
på utlånsautomaten. Når materialet er erstattet, kan 
låneren låne som vanlig igjen.

Vi håper på forståelse for dette, da bøker som 
ikke blir innlevert må kjøpes inn på ny. Andre lånere 
kan ønske å låne dette også.

Vi håper du fortsetter å være en trofast låner hos 
oss, da biblioteket er til for deg.

www.marker.kommune.no

Frivilligsentralen, tlf. 454 03 762
Epost: frivillig@marker.kommune.no

LØRDAG 4.

Fotball: Ørje ILs A-lag spiller trenings-
kamp mot Mysen på Marker kunst-
gress kl. 14.30.

Morten Gjerløw Larsen leder an i 
lørdagssamlingen i Stikle bedehus.

MANDAG 6.

Seniordans i Marker rådhus kl. 16.

Kultur og fritid i Marker kommune 
inviterer lag og foreninger til dialog
møte kl. 18.30. Sted: Kommunestyre-
salen i rådhuset.

TIRSDAG 7.

Familiedag i Marker folkebad kl. 17 til 
kl. 20.30.

ONSDAG 8.

Turkafé på Marker Bo- og Service-
senter kl. 16.

Onsdagsmøte med Øystein Olimb i 
Stikle bedehus.

TORSDAG 9.

Frivilligsentralen arrangerer bowls 
kl. 16.

SØNDAG 12.

Håndball. Ørje ILs damer spiller kamp 
mot Ski i Markerhallen kl. 14.25. Det 
er en rekke ungdomskamper i hallen 
fra kl. 10.

KIRKENE

Info om arrangementer i våre lokale 
kirker –  se nettsiden www.kirken.no
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Grenseland
Storgata 5, 1870 Ørje

TELEFON 468 24 777 Bygdas eget forsikringsselskap
BESØKSADRESSE STORGATA 55, ØRJE. TLF.  6981 0180

Grenseland blir distribuert til alle 
husstander i Marker. Grenseland vil 
også være tilgjengelig i de lokale 
dagligvareforretningene, rådhuset,  
Circle K, Marker Sparebank, Nilsen Sport 

og Elektrisk, Mosbæk, Bakergaarden og 
Solstrand Terrasse.

Avisa vil også bli å finne på utvalgte 
møteplasser i distriktet.

Telefon: 468 24 777
E-post: oyvind.ottersen@grenselandmedia.no

www.grenseland.eu

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Bakergaarden har siden oppstarten i 2010 vært 
en kulturinstitusjon i Ørje. Stedet har en trivelig 
atmosfære og utmerket mat. Her er detaljene 
gjennomtenkt for å skape den rette stemningen. 
Interiør og design er viktig. Det har gitt gjestene 
en aldri så liten smak av storby. Her serveres alle 
de moderne kaffesortene folk gjerne forbinder 
med langt mer urbane steder enn Ørje.

Kulturkvelder
Gjennom årene har det vært en rekke ulike 
kulturarrangementer på Bakergaarden; musikk, 
foredrag, quiz og temakvelder med spennende 
mat. I senere tid har det vært mindre slikt, men 
nå trår den driftige gjengen på Bakergaarden 
til igjen. Denne våren blir det en kulturkveld 
i måneden, og dette fortsetter til høsten. Og 
forhåpentligvis fast i årene fremover.

Eierne bak Bakergaarden har som uttalt mål 
å skape glede i Ørje. De økonomiske motivene 

Øl og kultur på Bakergaarden
Bakergaarden i Ørje skal igjen satse på månedlige kulturkvelder. Først ut er en kveld 
med ølsmaking og foredrag om ølbryggingens historie. Det skjer fredag 10. februar.

strekker seg ikke lenger enn å ha god standard, 
noen lokale arbeidsplasser og et trivelig møte-
sted for fastboende og gjester. I sommerhalvåret 
flyttes virksomheten ned til sluseområdet der 
den flotte Båtcafeen er en populær attraksjon.

Ølsmaking
– Vi starter med en kveld med ølsmaking og 
foredrag om ølbryggingens historie, sier de tre 
blide damene som sørger for den daglige driften 
ved Bakergaarden, Evy Klund, Gun Helen 
Gunneng og Nette Andersson.

Fredag 10. februar kommer innehaveren 
av Ølgaarden i Gamlebyen i Fredrikstad. I sin 
forretning har han over seks hundre ølsorter. 
Noen av dem har han med som smaksprøver til 
ølsmakerkvelden på Bakergaarden.

– Vi har ikke ubegrenset med plass, så det er 
viktig å skaffe seg billetter så fort som mulig. Her 
blir det nok fullt, sier de tre damene, som forteller 
at inngangsbilletten gir foredrag og fire smaks-
prøver. Det blir i tillegg mulig å kjøpe spekemat.

Musikk og quiz
Fredag 17. mars skal Irene Wahl Nesset og 
Hanne Beate Wiig ta gjestene med tilbake til 
det glade 80-tallet gjennom sang og musikk. 
Allsang blir det helt klart anledning til.

I april blir det etter all sannsynlighet en kveld 
med musikk-quiz, men dato er ennå ikke be-
stemt. Det kommer vi tilbake til.

Vårens siste kulturaften på Bakergaarden 
finner sted onsdag 24. mai, kvelden før Kristi 
Himmel fartsdag. Da kommer populære Helle-
bekk, som serverer variert og fengende mu-
sikk hentet fra en rekke populære artister og 
 sjangere.

BåtCafeen
Fredag 9. juni åpner sesongen på BåtCafeen. Det 
betyr samtidig at Bakergaarden sommerstenger 
for ordinær drift. BåtCafeen er åpen til midten 
av august. Da åpner igjen Bakergaarden dørene, 
og utover høsten kan gjestene se frem til flere 
spennende kulturkvelder.

Tre blide, driftige og entusiastiske damer 
som håper at vårens kulturkvelder på 
Bakergaarden i Ørje vil falle i smak. Fra 
venstre Evy Klund, Nette Andersson og 
Gun Helen Gunneng.


