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Fulltreffer 
første dag

Mary Anne Gløboden er glad 
i natur, musikk og leder byg-
desentralen i Aremark.
 Side 6 og 7

Rømskogs største bedrift 
lager fl yplassantenner og 
setter trivsel i sentrum.
  Side 14 og 15

Ola Vigen Hattestad syntes 
det var moro å kunne ta 
med seg landslaget hjem til 
Ørje. Side 20 og siste

I Stathelle i Telemark jobbes 
det på spreng for å få ferdig 
D/S Turisten til juni 2009.
 Side 10 og 11

Trond Eliassen og Krosbyfjerdingen utmarkslag i Rødenes 
fi kk en god start på elgjakta. Allerede den første jaktdagen 
5. oktober ble fem dyr felt. Side 12 og 13



Litt over halvparten, 52,8 prosent, av alle 
stemmeberettigede i alderen 18 til 25 

år stemte ved kommunevalget i Rømskog. I 
Aremark var tallet nede i 41,4 prosent. Dår-
ligst av våre kommuner var Marker. Bare 40,3 
prosent av de unge fant bryet verd å gå til 
stemmelokalet. Selv om Rømskog vant den 
interne konkurransen i Grenseland, og ung-
domsrådet fi kk fem tusen kroner fra Avisa 
Grenseland, har ingen av de tre kommunene 
noen grunn til å si seg fornøyd. Det er ned-
slående, men slett ikke overraskende, at så få 
unge benytter seg av stemmeretten.

I våre tre kommuner er det til sammen 55 
faste kommunestyrerepresentanter. Noen 

er nye av året. Andre er gamle travere. Noen 
er selv i nevnte aldersgruppe. Felles for dem 
alle er at de står overfor en formidabel ut-
fordring de neste årene. De må få velgerne 
tilbake til urnene. Og da først og fremst de 
unge. For landets fremtid, både nasjonalt og 
lokalt, vil miste sin dynamiske kraft om det 
bare er godt voksne og pensjonister som skal 
bestemme hvilken vei vi skal gå. I en tid med 
rivende teknologisk utvikling er det viktig at 
de unge blir hørt. 

Det er mange grunner til at ungdommen 
holder seg unna valglokalene. Vi har 

det godt her i landet. Noen mener at vi har 
det for godt. De store kampsakene, de som 
fi kk store ungdomskull til å slåss i gatene 
på 1960- og 1970-tallet, fi nnes ikke lenger. 
Eller gjør de det? Hva med miljøet? Global 
oppvarming og forurensning? Krig, urettfer-
dighet, skjev fordeling og rasisme? Sakene 
er der, men ungdommen engasjerer seg ikke 
som før. Kanskje er partiene og politikerne 
blitt for like. Kanskje er det for mange partier 
slik at makten spres og ingen partier lenger 
har muligheten til å innfri sine valgløfter. Po-
litikere som ikke holder ord står lavt i kurs 
hos unge mennesker. Kanskje har de unge 
rett og slett resignert. Det er farlig, for like-
gyldighet er demokratiets verste fi ende.

Gjennom alle generasjoner har voksne 
snakket om dagens unge som den «fæ-

le» ungdommen. «Da vi var unge … bla’, 
bla’, bla’». Alle, før og nå, som jobber med 
ungdom vet at dette er feil. Dagens ungdom 
står overfor store utfordringer, og de fl este 
takler det på en utmerket måte. De tilegner 
seg kunnskap og engasjerer seg i stort og 

smått. Men dessverre er det alt for få som ser 
at politikk griper inn i alt et samfunn står for. 
Nye møbler i ungdomsklubben. Ny idretts-
hall. Bedre bussforbindelse. Billigere skole-
bøker. Mer penger til lag og foreninger. Det 
er politikk alt sammen.

Det er to år til neste valg. Da er det stor-
tingsvalg. Da skal Jens & Co stå til regn-

skap overfor både gamle og unge. Lokalt i 
Grenseland har politikerne fi re år på seg til 
status skal gjøres opp. Vi får håpe at tiden 
brukes godt. De unge forventer å bli tatt på 
alvor. Tatt med på råd. De forventer at det gjø-
res noe for dem. De forventer at lokalpoliti-
kerne ikke bare prater, men handler. For snart 
blir de unge voksne. De skal slå rot. Røttene 
bør få gode vekstvilkår i hjemkommunen. 
Reis ut, tilegn dere kunnskap og ta den med 
hjem. Det er slik vi vil ha det.

Vi får inderlig håpe at ingen av de lokale 
ungdomsrådene om fi re år kan stikke 

av med fem tusen premiekroner for et valg-
fremmøte på bare 52,8 prosent.

Sats på de unge!

Avisa Grenseland er et felles 
organ for grensekommunene 
Aremark, Marker og Rømskog.

Redaktør: Øyvind Ottersen
Redaksjon: Siri M. Dalnoki
Grafi sk design: Runar Drønen
Trykk: Nr1 Trykk, Lillestrøm

Besøksadresse: 
Byline tekst & design,
Fosby skole, 1798 Aremark
Telefon: 99 22 1798

E-post: post@byline.as
www.byline.as
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Aremark
Innbyggere: 1.460
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Tore Johansen (KrF)

Marker
Innbyggere: 3.510
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Stein Erik Lauvås (A)

Rømskog
Innbyggere: 670
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Nils Nilssen (A)

Politiske møter i Grenseland
Frem til nyttår står følgende politiske møter på programmet i Aremark, Marker og Rømskog:

Aremark:
Drift- og utviklingsutvalg 18. okt. og 22. nov.
Oppvekst og kulturutvalg: 18. okt. og 22. nov.
Omsorgsutvalg: 18. okt. og 22. nov.
Administrasjonsutvalg: 15. nov. og 29. nov.
Arbeidsmiljøutvalg: 22. nov.
Formannskap:  22. okt., 15. nov. og 29. nov.
Kommunestyre: 15. nov. og 13. des.
  I desember avholdes møter ved behov.

Marker:
Plan- og miljøutvalg: 16. okt., 6. nov. og 4. des.
Oppvekst og omsorgsutv.: 16. okt., 6. nov.og 4. des.
Formannskap:  18. okt., 8. nov. og 6. des.r
Kommunestyre: 30. okt., 27. nov. og 18. des.

Rømskog:
Utvalg for utvikling:  8. nov.
Utvalg for oppvekst og omsorg: 8. nov.
Administrasjonsutvalg:  22. okt., 8. nov. og 26. nov.
Formannskap: 22. okt., 8. nov. og 26. nov.
Kommunestyre: 8. nov. og 13. des.



Unn deg no’ godt!

Tel. overnatting: 69 81 21 37
Tel. servering: 69 81 20 80
www.solstrand-terrasse.no

• Ledig julebordkapasitet

• Servering av juletallerken fra 15. november

• Dagens rett • Catering • À la carte 

• Selskapsmeny • Overnatting

SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

Nils Nilssen er rømsjing og 54 år 
gammel. Han har vært med i lokal-
politikken i fi re perioder. Den første 
var på begynnelsen av 1990-tallet. 
Han har sittet i formannskapet i tre 
perioder. Nilssen ser fram til å gjøre 
en innsats som ordfører i Røm-
skog. 
– Jeg håper det skal synes at vi har 
kommet til makta. Men vi har jo 
ikke fl ertallet alene. Vi må samar-
beide godt med KrF.

– En felles målsetning er å satse på 
befolkningsøkning. Spahotellet åp-
ner jo neste år, og da håper vi noen 
som får seg jobb der vil slå seg ned 
i Rømskog. En annen sak vi håper 
på å få gjennomført ganske fort er 
gang- og sykkelsti til Eidet.  Det vil 
forhåpentligvis skje i løpet av 2008. 
Vi er i dialog med Vegvesenet. En 
trygg riksvei er jo egentlig deres 
ansvar, sier den nye ordføreren og 
legger til:
– Jeg gleder meg til oppgaven som 
ordfører. 

Nils Nilssen
gleder seg
Både i Aremark og Marker blir ordførerne sittende 
en periode til. Rømskog, derimot, har fått ny 
ordfører. Arbeiderpartiets Nils Nilssen gleder seg til 
å ta fatt på ordførerjobben.

Nils Nilssen (A) er ny ordfører i Rømskog.

Arbeiderpartiet gjorde et godt valg 
over hele landet. Oppsiktsvekkende 
godt gikk det for Arbeiderpartiet i 
Marker. Der får partiet rent fl ertall. 
I Rømskog tar Arbeiderpartiet over 
etter at Kristelig Folkeparti har hatt 
ordføreren de siste årene.

Aremark
I Aremark fortsetter Tore Johansen 
(KrF) som ordfører. De siste tolv 
årene har KrF samarbeidet med Ar-
beiderpartiet. Det blir det en end-
ring på. KrF går inn i et samarbeid 
med de borgerlige partiene, og 
Gunnar Ulsrød fra Senterpartiet blir 
varaordfører.

Slik blir mandatfordelingen i Are-
mark:

Arbeiderpartiet     6
Senterpartiet      4
Kristelig Folkeparti    4
Høyre        2
Fremskrittspartiet    1

Marker
Ordfører Stein Erik Lauvås (A) har 
åpenbart velgernes tillit. Lauvås kan 
ta på seg en vesentlig del av æren 
for Arbeiderpartiets brakvalg i Mar-

To A-ordførere 
– en fra KrF
Kommune- og fylkestingsvalget er over. Velgernes 
dom i Aremark, Marker og Rømskog tør være kjent 
for de fl este. De neste fi re årene skal Grenseland 
styres av to ordførere fra Arbeiderpartiet og én fra 
Kristelig Folkeparti.

ker. De neste fi re årene vil partiet 
ha full kontroll. Varaordfører blir 
Rita Berget Lindblad. Arbeiderpar-
tiet ønsker imidlertid å fortsette 
det gode samarbeidet man har 
hatt med Kristelig Folkeparti. Det 
innebærer at Camilla Husebråten 
(KrF) blir leder av hovedutvalget 
for oppvekst og omsorg.

Slik blir mandatfordelingen i 
Marker:

Arbeiderpartiet   14
Senterpartiet      5
Kristelig Folkeparti    4
Høyre        2

Rømskog
Nils Nilssen fra Arbeiderpartiet tar 
over ordførerklubba i Rømskog et-
ter KrFs Kari Pettersen. Men Arbei-
derpartiet har ikke rent fl ertall og 
må samarbeide med andre. Valget 
falt på KrF, og Kari Pettersen blir 
varaordfører.

Slik blir mandatfordelingen i 
Rømskog:

Arbeiderpartiet     5
Senterpartiet      3
Kristelig Folkeparti    4
Fremskrittspartiet    1

Stein Erik Lauvås fortsetter som 
ordfører i Marker. Foto: Siri M. 
Dalnoki

Tore Johansen fortsetter som ordfø-
rer i Aremark. Foto: Siri M. Dalnoki

OKTOBER 2007 • AVISA GRENSELAND  3



KLAUS har 36 år i 
bransjen og mesterbrev

Han hjelper deg gjerne med riktig valg 

av varer og gode råd for at du 

skal lykkes.

 – et sikkert valg!

Tepper og Miljø
v/ Rådhuset, 1870 Ørje. Tlf. 69 81 14 70

maling kjøper du 
hos fagmannen!

TILBUD:

LADY 10
Fast lavpris 
kr. 198,-/3 liter

VINYLTAPET 
m/ fi ber bakside 
(skal ikke bløtes)
Fast lavpris 
kr. 147,-/rull
(0,53x10,05 m)

GULVBELEGG
i 2–3 og 4 m br.
PÅ LAGER

GODE PRISER
på lagerførte 
TAPETER

LAMINATGULV
«klikk» til
gode priser

• SALONGTEPPER
• TEPPELØPERE

VI LEIER UT
gulvslipemaskin
og tepperenser Åpningstider: Man–fre 8.30–17.00

Lørdag 9.00–13.00

Nytt menighetshus reiser seg
Ved siden av Aremark kirke er et nytt menighetshus 
i ferd med å reise seg. Mange fl ittige dugnadshender 
har vært i sving på huset som blir ferdig i løpet av 
neste år.

Gunnar Helgesen, formann i hovedstyret for det nye menighetshuset 
i Aremark.

Det nye menighetshuset i Aremark begynner å ta form. 

SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

– Nøyaktig dato for når menighets-
huset skal være ferdig er ikke be-
stemt. Det er mye jobb. Akkurat nå 
holder vi på med muring inne. An-
dre legger siste hånd på taket. Det er 
viktig å bli ferdig utvendig og tette 
til høsten, sier Gunnar Helgesen, 
formann i hovedstyret for menig-
hetshuset.

Barne- og ungdomsarbeid
Det fi nnes fl ere menighetshus i dis-
triktet, men mange av disse er gamle 
og i svært dårlig stand. Derfor sam-
arbeider Aremark misjonsforening 
med Det Norske Misjonsselskap og 
Norsk Luthersk Misjonssamband 
om menighetshuset ved Aremark 
kirke. De eier en tredjedel hver. 

– Prosjektet blir fi nansiert gjen-
nom gaver, lån og en fast givertje-
neste vi har opprettet. I tillegg sel-
ger vi endel gamle hus, noe det blir 

litt penger av, sier Helgesen. Et stort 
loppemarked i september trakk 
mange besøkende. Det ga også en 
god slump penger i menighetshus-
kassa. 

Det nye menighetshuset i Are-
mark vil inneholde blant annet en 
storsal, en mindre sal og et kjøkken. 
Totalarealet blir på 380 kvadratme-
ter. 

– Vi ønsker å bruke menighets-
huset til barne- og ungdomsarbeid, 
blant annet sang, musikk og kor-
virksomhet. Vi vil ha mulighet til å 
leie ut lokalene til andre arrange-
menter, men ønsker ikke å konkur-
rere med Furulund, presiserer Gun-
nar Helgesen. 

Hittil har rundt 1500 dugnadsti-
mer gått med, og fl ere skal det bli.

– Tirsdager, torsdager og lørdager 
har vi dugnad. Vi håper fl est mulig 
hjelper til. Det er mye jobb som 
gjenstår, avslutter han.

Aremark skal igjen få sokneprest, men det vil neppe skje før til neste 
sommer. I mellomtiden skal Aage Martinsen ta seg av prestegjerningen i 
Aremark etter at kapellan Asle Zimmermann sluttet i juni. Martinsen bor 
i Rakkestad, har vært sykehusprest i Østfold i tretten år og er nå prosti-
prest i Østre Borgesyssel prosti. Han vil ha åtti prosent stilling i Marker 
prestegjeld.

Aremark venter 
på soknepresten
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AREMARK BENSIN & SERVICE • TELEFON 69 19 93 50

Gode tilbud på dekk – med og uten pigger
Stort utvalg i bilrekvisita

KIOSK • VIDEOFILM • HENGERUTLEIE • PROPAN – BYTTEFLASKER

Alltid gode tilbud – alltid god service

Rømskog vant!

Ungdomsrådet i Rømskog vant 5.000 kroner fordi Rømskog hadde fl est 
ungdomsvelgere ved årets kommunevalg. Foran på bildet ser vi Linda 
Marie Kragtorp. Bak fra venstre Benjamin Høisveen (vara), Marius Falck, 
Hanne Julia Gløtta, Andreas Ottosson og Håkon Berger. Sanne Jansson 
(vara) var ikke til stede da bildet ble tatt. 

I forrige utgave av Avisa Grenseland oppfordret vi 
ungdommen i Aremark, Marker og Rømskog til å 
bruke stemmeretten. Den av våre tre kommuner 
som har størst prosentvis antall ungdomsvelgere 
skulle få 5.000 kroner til ungdomsarbeid. Med 
52,8 prosent ble Rømskog vinneren. Dermed fi kk 
fornøyde ungdommer i ungdomsrådet ekstra kroner 
i kassa. 

Med ungdomsvelgere mente vi 
ungdom mellom 18 og 25 år (in-
kludert de 17-åringene som kunne 
stemme). I Marker stemte 123 av 
305 ungdommer ved årets kommu-
ne- og fylkestingvalg. Det tilsvarer 
40,33 prosent. Unge Aremarkinger 
slo Marker bare så vidt og fi kk 41,4 
prosent. Her stemte 48 av 116 ung-
dommer. Rømskog ble med sine 
52,8 prosent en sikker vinner. 

Ungdomsrådet
Tirsdag 9. oktober var ungdomsrå-

det i Rømskog samlet i kommunens 
kulturhus. Mål for kvelden var valg 
av medlemmer til ungdomsrådet. I 
tillegg fi kk de seg en liten overras-
kelse – 5.000 kroner ekstra som de 
kan bruke på ungdomstiltak. 

– Tusen takk! Det ble vi kjem-
peglade for, sa Linda Marie Kragtorp. 
Hun tok imot pengene på vegne av 
ungdomsrådet. 

Hva ungdommen skal bruke 
penge til vet de ikke ennå. Men 
det mangler nok ikke på kreative 
ideer.  
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33-år gamle Mary Anne Gløboden er 
oppvokst i Aremark. Etter fl ere år er hun 
nå tilbake i bygda som leder av bygde-
sentralen. Her trives hun godt.
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Allsidig leder 
i bygdesentralen

Etter å ha levd studenttilværelsen rundt om i landet i mange år, har Mary Anne 
Gløboden funnet tilbake roen på hjemlige trakter i Aremark. Men studenttilværelsen, 
den har hun ikke gitt helt slipp på ennå. – Jeg har alltid likt å gå på skole. Det er kanskje 
derfor jeg aldri har slutta, smiler 33-åringen.

SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

Du treffer den imøtekommende kvinnen i byg-
desentralen i Aremark, i Marker Sparebanks fl ot-
te bygning i sentrum. Gløboden ønsker gjerne 
kjente og ukjente velkommen til å slå av en prat. 
Og hun serverer både kaffe og nystekte vafl er. 

– Nå har jeg akkurat vært på bygdekafé på sy-
kehjemmet, forteller Mary Anne mens hun skjen-
ker i en rykende varm kopp te. 

– Kafeen er for beboere på sykehjemmet, men 
også for dem som bor rundt. Det blir mye vafl er. 
Det får jeg fi nne meg i å leve med, sier hun med 
glimt i øyet. 

– Alt er frivillig
Mary Anne tok fatt på jobben som leder av byg-
desentralen i Aremark i mai. Siden første august 
er hun fast ansatt i stillingen. Ved siden av jobben 
tar hun praktisk pedagogisk utdanning ved Høg-
skolen i Halden. Hun trives godt. 

– Jeg er veldig glad i å jobbe med folk. Her om 
dagen ble jeg bedt inn på kaffe av en dame jeg 
ikke kjenner. Sånt synes jeg er veldig hyggelig. 
På små steder som Aremark er det selvfølgelig 
både positive og negative sider. Men jeg har bare 
opplevd det positive. Her er det mye trivelig folk. 
Noen er kanskje litt redde for at de må gjøre noe 
med en gang de kommer inn til bygdesentralen, 
men slik er det ikke. Alt er frivillig, og det er bare 
hyggelig om folk stikker innom for å slå av en 
prat, synes hun og legger til engasjert:

– Det er mye som skjer i Aremark. Vi har seni-
orsurf og skal starte opp en håndarbeid- og male-
gruppe. Målet er å jobbe på alle plan og med alle 
aldersgrupper. Bygdesentralen ønsker ikke å ta 
jobben fra lag og foreninger, men vil samarbeide 
med dem. Alt for at Aremark skal være et best 
mulig sted å bo for alle. Også for dem som ikke 
er med i lag og foreninger. 

En rolig student
Musikk har en sentral plass i livet til Mary Anne. 
Særlig rock og soul. Hun bruker gjerne fritida til 
å gå på konserter.

– Musikk er artig. Det gjør noe med folk.
Som 10-åring fl yttet Mary Anne fra et bygge-

felt på utsiden av Halden til et småbruk i Are-
mark. 

– Det var uvant å bo midt i skogen. Plutselig 
måtte en forholde seg til elg på veien. Men jeg 
var heldig som hadde en mor som stilte opp med 
å kjøre meg hit og dit. Jeg begynte i 4. klasse på 
Aremark skole og likte meg godt. 

På videregående var hun eneste aremarking i 
klassen og ble ertet litt med fjøslukt. Subsidier var 
et hett tema den gangen. 

Etter videregående skole tok hun hovedfag i 

engelsk i et år. Så fl yttet Mary Anne til Oslo. Da 
var hun 20. 

– Jeg bodde på studenthybel og gikk på Blin-
dern i fi re år. Studerte mest engelsk og samfunns-
fag. Jeg var forholdsvis rolig til å være student. 
Kom jo fra landet og var kanskje litt skeptisk. Sy-
nes egentlig det er bedre med mindre skoler. 

Koselig å være tilbake
På sommerjobb på Saugbrugs ble hun utsatt for 
en arbeidsulykke.

– Jeg fi kk dratt armen inn 
mellom to valser på PM6. Da 
mistet jeg et halvt år. Så fi kk 
jeg lyst å reise ut litt. Flyttet til 
Hamarøy og jobbet som vi-
karlærer i engelsk. Det var helt 
topp. Stedet var preget av at 
Knut Hamsun vokste opp der. 
Det var et halvt år med fl otte 
naturopplevelser, minnes Mary 
Anne. 

– Det har vært vanskelig 
å fi nne ut hva en skal bli. Jeg 
har alltid likt å gå på skole. Det 
er kanskje derfor jeg aldri har 
slutta. Etter et halvt år i Nord-
land begynte jeg på journalistutdanning i Volda. 
Det var litt av en overgang å komme til høye fjell 
og tung tåke på Vestlandet. Jeg likte ikke det så 
godt. 

   Med to års journalistutdannelse i ryggsekken 

fl yttet hun tilbake til hovedstaden. Hun jobbet 
for Statistisk Sentralbyrå i nesten fi re år. Så bar det 
tilbake til Aremark for halvannet år siden.

– Det er koselig å være tilbake i Aremark. En 
kjenner igjen mye folk selv om en har vært borte 
en god stund. Synes det er slitsomt å bo i en stor-
by. Jeg er glad i naturen og glad i å gå turer. Men 
dessverre blir det ikke så mye av det nå, innrøm-
mer Mary Anne. 

I dag bor hun i Halden sammen med kjæ-
resten og pendler til Aremark. Hun er glad for 

å være i nærheten av familien, 
men kunne også tenkt seg å reise 
mer. Hvor Mary Anne havner til 
slutt får tiden vise.

Ung til sinns
– Akkurat nå har jeg ikke noen 
høytravende planer. Kommer 
kanskje til å ta en pause fra 
studiene snart. Begynner å bli 
metta. Muligens tar jeg fl ere fag 
senere. 

I framtida kunne Mary Anne 
tenke seg å kjøpe hus.

– Jeg liker gamle hus med 
mye sjel. Har lyst til å pusse opp 

huset selv. Jeg liker å tegne hus og er glad i arki-
tektur og  antikviteter. Liker også å lese. Å gjøre 
småkupp synes jeg er fantastisk moro. Etter hvert 
vil jeg stifte familie. Begynner kanskje å bli gam-
mel, men det er viktig å holde seg ung til sinns. 

Det var en 
overgang å 
komme til 
høye fjell og 
tung tåke på 
Vestlandet.

Hver torsdag formiddag byr Mary Anne på kaffe og vafl er i Bygdesentralen i Aremark.

PORTRETTET
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Underholdende 
bilcross i Brekka
Motorinteressen holder seg oppe i Aremark. Tradisjonen tro, ble det 
igjen holdt løp i Brekka. På Brekka motorbane holdes det omtrent to til 
fi re løp i året. Et av dem var den 23. september i år. På dette løpet var 
det påmeldt 70 kjørere, og beste kjører i bilcross åpen fra Aremark var 
Stig Talgø. Vi tok turen til Brekka motorbane for å intervjue kjørere og 
tilskuere.
SIMEN FAGERHØI, ANDREAS DUE, KIM 

OLAVESEN, OLE WIIG OG TORMOD 

OLSEN, TEKST

NILS-HÅKON WINTERS, FOTO

Mye bedre bane
Thomas «Brutal» Vold og Jan 
«Høgger’n» Johansen sa mye av 
det samme da vi spurte hvordan 
banen hadde blitt de siste årene.

– Den har blitt veldig bra i for-

hold til det den var før, da jeg 
så på, sier Thomas med et stort 
smil.

– Det beste de har gjort er å 
forbedre plassen på banen.

«Høgger’n» bekrefter det 
med å si:

– Den er blitt veldig bra. De 
har utbedra banen og fått be-
tong i innersvinger, noe som 
gjør kjøreforholdene bedre, sier 
«Høgger’n» tankefull.

Hard konkurranse
– Ja, det er hard konkurranse, 
men så lenge jeg kjører som de-
butant, teller ikke poengene, sier 
Thomas med sigaretten hengen-
de i munnen.

«Høgger’n», som allerede har 
kjørt i over 20 år, ser på konkur-
ransen som noe helt annet. 

– I den klassen jeg kjører tel-
ler poengene, og det er derfor 
viktig å kjøre et godt heat smiler 
«Høgger’n».

Her kan du se et godt eksempel på hvordan det ofte går for seg i Brekka.

Thomas «Brutal» Vold kjører for team «Bulder og 
brak», her står han ved siden av Saab 900i med 
120 hk. Originalt.

Jan «Høgger’n» Johansen ved siden av sin Opel 
Rally Kadett med en 145 hk. Volvo B23 motor.

Farmen 
i Aremark
I år spilles Farmen inn på Bøensæter 
i Aremark. Vi har spurt fem tilfeldige 
personer om hva de synes om at Farmen 
innspilles i Aremark. Her er responsen vi 
fi kk.

MICHAEL ENGEBRETSEN, BJØRN ØYVIND 

OTTERSEN, LARS AASLY HAARTVEIT OG ANDERS 

KNOPH, TEKST OG FOTO

Bernt Aaby mener 
at hvis det kan sette 
Aremark på kartet og 
vise at det er pent i 
Aremark er det greit, 
men forøvrig synes 
han programmet er 
noe søppel.

Linda Zeylon Paul-
sen mener at det er 
spennende at det 
skjer noe i bygda og 
det er med på å sette 
Aremark på kartet.

Tom Winters synes 
det er veldig bra at 
Farmen er i Aremark, 
og at det setter Are-
mark på kartet.

Trond Korseth 
mener at det er 
helt topp og veldig 
bra, og det er god 
reklame for Aremark. 
Og det er med på 
og setter Østfold og 
Aremark på kartet.

Anne-Grete Sørum 
Johansen mener det 
er veldig moro. Vi er 
jo patrioter. Veldig 
morsomt å se folk vi 
kjenner som er med.

Unge journalister
Reportasjen på disse sidene er laget 
av 9. klasse på Aremark skole. Elev-
ene har på oppdrag fra Avisa Gren-
seland tatt for seg sitt eget lokalsam-
funn. Sammen med sin lærer har de 
unge journalistene gått til oppgaven 
med både glød og pågangsmot. Da-
gens reportasje er starten på en serie 
hvor vi lar skolene i Aremark, Marker 
og Rømskog få tilnærmet fritt spille-
rom i forhold til både tekst og foto. I 
neste utgave av Avisa Grenseland skal 
10. klasse i Marker dele sine inntrykk 
med leserne. 
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Høstmoro
Hvert eneste år har Aremark skole volleyballturnering før høstferien 
for ungdomsskolen. Vi loddet stemningen hos noen av deltakerne før 
det hele braket løs.

FREDRIK MALMBERG MARCUSSEN, KJETIL ANDRÉ 

BRÅTHEN OG SIMON HOFF, TEKST OG FOTO

Lars Martin Jæger 
på lærerlaget:

Hvordan tror du den-
ne turneringen vil 
gå?

– Sannsynligvis 10. 
klasse som vinner og 

til slutt taper mot lærerne i superfi nalen, men 
det er ikke sikkert.

Hvorfor har skolen denne turneringa?
– Fordi hele skolen har hatt volleyball i seks til 

sju uker og da avslutter vi med en turnering.
Hvorfor er turneringa på samme tid hvert 

år?
– Vi legger opp til det i forhold til årsplanen i 

kroppsøving.
Hvor lenge varer en kamp?
– En kamp varer i 12 minutter.
Hvor mange lag er med i turneringa?
– Det er med seks lag (to lag fra hver klasse i 

Myrland gård er en 
positiv møteplass for 
bygdas ungdom. Alt 
takket være velvillige 
politikere og dugnads-
innsats fra ungdommene 
selv.
VICTORIA HOLTH, MAY ELISABETH 

BERGSTRØM, CAMILLA IVERSEN OG LINE 

FOSSHEIM, TEKST 

Myrland er en ungdomsgård for 
barn og ungdommer i Aremark. 
Ungdommer i Aremark har vært 
med på dugnader. De malte og byg-
de i huset. Resultatet ble kjempe-
fi nt! Myrland ble gitt til BU gratis av 
kommunen, fordi barn og ungdom 
trengte et sted å være. Det er helt 
gratis å komme inn, og klubben er 
helt rusfri. Det er ulike åpningstider 
for de ulike aldersgruppene. Det er 
muligheter for å kjøpe seg litt små-
godt, brus, is og toast.

Noen vil bare sitte å snakke 
sammen med vennene sine, høre 

på musikk, danse, sitte ved PC-en, 
spille biljard og spille andre slags 
spill. Her har ungdommen mange 
muligheter til å treffe nye venner.

Vi tok en tur innom Ungdomshu-
set Myrland. Vi fi kk et kort intervju 
med Cindy Engebretsen, som job-
ber på Myrland.

– Hvordan er det å jobbe for 
barn og ungdom i Aremark?

– Det er morsomt og interessant. 
En spennende jobb synes jeg. Veldig 
mange fi ne ungdommer i Aremark, 

sier Cindy med et stort smil.

– Kommer det mange barn og 
ungdommer?

– Ja, det gjør det. Mest om vinte-
ren, ikke så mye om sommeren når 
det er varmt og fi nt vær, svarer hun 
tankefullt.

– På hvilken måte er Myrland 
positiv for ungdommen?

– Det er et trygt sted. Her kan 
ungdommen være sammen med 
venner, holde på med aktiviteter 
uten foreldre og lærere og sånt.

Positiv møteplass for ungdommene

Jentene kom til kretsmesterskapet!
Det har ikke skjedd på 20 år at noen fra Aremark har 
kommet til kretsmesterskapet, men i år slo de til!
NATALIE ANDERSEN, MALIN OLAVESEN, MARIA 

HELGESEN OG LOTTE LAGERHOLT, TEKST

ANDREAS SKOLLEBORG, FOTO

Det var stort for jentene på 13/14års 
laget å ha kommet så langt. De spilte 
7-er fotball. Det vil si at sju stykk spil-
ler på banen om gangen, og de spiller 
bare på halve banen. Laget gledet seg, 
hadde store forventninger og håpet på 
å vinne på kunstgressbanen i Son Søn-
dag 23.09.07.

De som kom til kretsmesterskapet 
var Kambo, Skjeberg, Son, Greåker og 
Aremark. Alle lagene møtte hverandre 
og det var en hard kjemping om første 

plassen. Mange ivrige foreldre skrek og 
heiet når ballen nærmet seg mål. Alle 
på laget var stolte over å ha kommet på 
en tredjeplass. 

Resultat: 1) Greåker, 2) Kambo, 3) 
Aremark, 4) Son, 5) Skjeberg

ungdomsskolen) og et lærer lag.
Hvem er dommer?
– Jeg dømmer alle kampene, men ikke i su-

perfi nalen, for da skal jeg spille. Da må en elev 
dømme.

Hvem har ansvar for turneringa?
– Vi på lærerlaget.

Marie Steinsvik fra 
8. klasse:

Gleder du deg til vol-
leyballturneringen?

– Ja, det kommer til 
å bli veldig gøy.

Hvordan tror du 
det er å være med for første gang?

– Jeg tror det kommer til og bli bra.
Har du tenkt til å være med på de neste 

turneringene?
– Ja, fordi det er morsomt og jeg liker og drive 

med sport.

Lotte Martine 
Lagerholt fra 9. 
klasse:

Hva synes du om at 
skolen arrangerer 
volleyballturnering 
hvert år i ungdoms-

skolen?
– Det er morsomt at de fi nner på noe.
Synes du barneskolen burde være med i 

turneringen?
– Nei, det blir for mange, det holder med la-

gene på ungdomsskolen.
Har du drevet med volleyball før?
– Litt om sommeren og på skolen.

Andreas Skolleborg 
fra 10. klasse:

Hvem tror du vil vin-
ne turneringa?

– Jeg tror det blir 10. 
som vinner blant lage-
ne i ungdomsskolen,

men det blir en tøff kamp mot lærerlaget.
Tror du at dere ligger bra an i forhold til de 

andre lagene?
– Ja, det tror jeg.
Har du vært med på turneringa før?
– Ja, en gang før.
Skal du være med på turneringa i år?
– Ja det skal jeg, og det er mitt siste år.

Bakerste rekke fra venstre: Kine 
Vestby, Beathe Due, Karoline Steins-
vik, Marie Steinsvik, Maren Halsen. 
Første rekke fra venstre: Malin Sande 
Olavesen, Guri Knoph, Oda Skolleborg, 
Lotte Lagerholt, Natalie Andersen og 
trener Ann-Kristin Steinsvik.
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«Turisten» ko

Om halvannet år skjer en begivenhet større og 
mer spektakulær enn de fl este kan forestille seg. I 
juni 2009 er DS «Turisten» tilbake på Haldenvass-
draget. Arbeidet med restaureringen pågår for fullt i 
Stathelle. – Dette er et fantastisk prosjekt, og det er 
helt utrolig at Alf Ulven og Tore Aksel Voldberg har 

brukt så mange penger av egen lomme for å bevare et kulturminne, sier 
Geir Arntzen, daglig leder i skipsverftet Hansen & Arntzen.

ØYVIND OTTERSEN, TEKST

SIRI M. DALNOKI, FOTO

Ingen vet ennå hva sluttregningen kommer på. 
Men vi bommer neppe mye om vi anslår den 
til å være rundt 30 millioner kroner. Man tren-
ger ikke noe langvarig kurs i økonomi for å 
forstå at det er en dårlig investering, om man 
skal legge bedriftsøkonomiske hensyn til grunn. 
Men det gjør verken Ulven eller Voldberg. De to 
aremarkingene har helt andre hensikter med sitt 
«Turisten»-prosjekt. De ønsker å gi noe tilbake 
til det lokalsamfunnet de er så glade i. De ønsker 
å ta vare på et av våre største og mest elskede 
kulturminner. En større gave til Haldenvassdra-
get enn en fullrestaurert DS «Turisten» kan man 
neppe få.

Helt utrolig
D/S «Turisten» ble satt i trafi kk på Haldenvass-
draget på 1880-tallet. De første årene først og 
fremst i nyttetrafi kk. Men etter hvert ble båten 
også et viktig kommunikasjonsmiddel for folk 
langs vassdraget. Fra Tistedal til Skullerud. I kom-
binasjon med den smalsporete jernbanen «Ter-
titten» fi kk båten stadig større betydning i tu-
ristsammenheng. Særlig Oslo-folk benyttet seg av 
rundturen med jernbane-båt-buss. I 1909 reiste 
Kong Haakon med «Turisten» på vassdraget. Det 
var en stor begivenhet. Han hadde vært konge for 
et fritt Norge i bare fi re år.

I 1926 ble båten restaurert og modernisert. 
De neste årene ble gode for D/S «Turisten», men 
så gikk det den gale veien. Bruken gikk ned og 
vedlikeholdet var så som så. På 1960-tallet var det 
slutt. Båten ble strippet for inventar og noe stål. 

En dynamittladning i toalettskåla sendte Halden-
vassdragets dronning til bunns av Femsjøen. For 
godt. Trodde de aller fl este.

Ildsjeler
På 1990-tallet dukket noen ildsjeler fra Aremark 
opp. Thor Østensvig og fl ere til har siden job-
bet med prosjektet. Alf Ulven og Tore Aksel Vold-
berg stilte penger til disposisjon. Ingen av dem 
hadde forestilt seg hvor omfattende og dyrt det 
skulle bli, men de har ikke trukket seg ut av den 
grunn. Prosjektet skal gjennomføres. Lørdag 27. 
juni 2009 blir det jomfrutur og stor festivitas på 
Femsjøen. Da er dronningen tilbake. Da får den 
moderne M/S «Turisten» selskap på vassdraget. 
I kombinasjon med de andre fl otte dampbåtene 
stasjonert på Ørje skal vassdraget få en attraksjon 
som vil få store ringvirkninger.

Dag Petter Berntsen (t.v.) og Robin Arntzen 
innrømmer at det er en krevende jobb å få på 
plass 50.000 klinker. – To mann klarer hundre om 
dagen, sier de.  

Etter tretti år på bunnen av Femsjøen var utfor-
dringene mange og store for å få skroget i orden. 
Nå er D/S «Turisten» stålferdig.
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mmer i 2009
Intensivt arbeid
Hos Hansen & Arntzen i Stathelle jobbes det på 
spreng med å få båten ferdig.

– Vi har ikke mer enn tiden og veien. Men vi 
skal klare det. Dette er et fantastisk prosjekt byg-
get på tillit. Jeg har aldri vært med på maken. Vi 
slipper å forholde oss til annet enn selve jobben. 
Alf Ulven er bare helt fantastisk å ha med å gjøre. 
Pengene kommer når de skal. Han følger med og 
gir oss all den tillit vi trenger. Det gir oss hand-
lefrihet og full konsentrasjon om den krevende 
jobben, sier daglig kleder Geir Arntzen.

D/S «Turisten» skulle opprinnelig restaureres 
tilbake til 1909-utgaven. Slik blir det ikke. Nå er 
det 1927-utgaven som gjelder.

– Det har gitt oss mange nye utfordringer, og 
noe jobb må gjøres om igjen. Men det skal vi 
klare. Vi er ferdig med stålarbeidene. Skroget er 

delvis originalt og delvis nytt. Noen plater kun-
ne brukes. Andre måtte skiftes ut. Vi har brukt 
50.000 klinker. Alle satt inn for hånd. Et møy-
sommelig arbeid, for dette skroget er enestående 
i sitt slag. Nå er også dekket på plass. Båten begyn-
ner for alvor å ta form.

Prestisje
– Er restaureringen av D/S «Turisten» et presti-
sjeprosjekt for Hansen & Arntzen?

– Ja, selvfølgelig. Det er et fantastisk oppdrag. 
Vi er blitt vist stor tillit, og den tilliten skal vi 
vise oss verdig. Men det er ikke første gang vi har 
store og viktige oppdrag. Verftet har vært i fami-
lien i seks generasjoner. Gjennom årene har vi 
bygget nytt og restaurert gammelt. Vi er egentlig 
et trebåtbyggeri, men påtar oss mange ulike opp-
drag. Blant annet har vi totalrestaurert kjente bå-

ter som «Anna Kristina», kongesjaluppen «Stjer-
nen», redningsskøytene «Christiania», «Liv», 
«Sandefjord» og «Rundø». I tillegg inneholder 
listen veteranbåter som D/F «Storegut», «Stats-
raad Lehmkuhl», kongeskipet «Hansteen», S/Y 
«Mohawk» og «Havnøy», sier Geir Arntzen.

Lekter til Halden
Når D/S «Turisten» er ferdig, skal den fraktes til 
Haldenvassdraget. Det er ingen liten operasjon.

– Båten er for stor til å fraktes langs landeveien. 
Den vil aldri komme igjennom tunnelene. Der-
for fraktes den på lekter fra Stathelle til Halden. 
Derfra kjøres den på bil til Femsjøen hvor den 
blir sjøsatt. Det blir en gedigen opplevelse. 27. 
juni 2009 blir en stor dag for både oss og alle 
som har et forhold til Haldenvassdraget, sier Geir 
Arntzen.

Daglig leder Geir Arntzen i skipsverftet Hansen & Arntzen i Stathelle er 
glad for oppdraget og stolt over det arbeidet som er gjort i forbindelse 
med restaureringen av D/S «Turisten». – 27. juni 2009 blir det jomfrutur 
på Femsjøen, sier han.
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SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

På Kirkeng gård, på vestsiden av Rødenessjøen 
i Marker, samles Krosbyfjerdingen utmarkslag 
en grytidlig oktobermorgen. Sola har ennå ikke 
stått opp. Det er dag én i elgjaktsesongen. Jaktla-
get teller tretti jegere og to lærlinger. Kvoten er 
25 dyr.

Nordskauen
Ivrige jegere utveksler noen ord om hvor mange 
elg de har sett i det siste og hvor dyrene befant seg. 
Ellers går praten om løst og fast. Forsamlingen be-
står av to kvinner, resten er mannfolk. Stemningen 

er tydelig preget av høye forventinger. Spenningen 
henger i luften og øker for hvert minutt. Formali-
tetene må på plass den første dagen. Jaktleder Per 
Hellgren passer på at alle har jaktkort og leser opp 
reglene. Sikkerhet settes i fokus. 

– Vi starter i «Nordskauen», sier jaktlederen.  
Oppgaver og poster blir fordelt. En drøy time har 
gått før de første jegerne går til sine poster.

Stillheten blir avbrutt
Det har allerede blitt lyst. Per Hellgren og elghun-
den starter dagen ved Holta. Med smale øyne skuer 
han langs jordekanten og i skogen. Ikke en elg å se. 
Gresset i enga er vått av morgendugget. Hunden 
slippes og springer ivrig en runde rundt oss før han 
stikker av gårde. Enga går over i skog, og et gjørmete 
tråkk viser utallige elgspor. Tåka henger tungt over 

trærne. Det er vindstille. Ikke ett høstløv beveger 
seg. Stillheten er overveldende, men blir avbrutt av 
jaktradioen som tilsynelatende har dårlig dekning. 

– Vi er litt dårlig plassert akkurat nå. Vi er midt 
mellom to høye åser, hvisker jegeren.  

Årvåkne lytter vi etter mulige lyder mens vi tråk-
ker varsomt videre på stien. Etter en stund dukker 
hunden opp, og vi fortsetter ferden på den andre 
siden av jordet. 

Skogens konge
Neste gang hunden svinner bort blant mørke 
grantrær tar det ikke lang tid før hendelser skjer 
på løpende bånd. Bjeffi ng lenger unna vitner om at 
noe er i gjære. Jaktradioen har igjen fått dekning, 
og det rapporteres om fl ere observasjoner av elg. 
Også hunden til Per starter å bjeffe. 

En fortreffelig start p

Månen skimtes som en syltynn bue på himmelen. Mørket råder ennå idet 
mangfoldige jegere i Grenseland samles til årets høydepunkt. Elgjakt. Forvent-
ningene er store, og spenningen når takhøyde. Etter bare noen få timer får 
tretti jegere på Kallak innfridd sine forventninger. Og vel så det.

Tåka letter. Drøyt to hundre meter unna krysser ei ku med kalv Breimosen. 
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– Falsk alarm, fastslår jaktlederen over radioen 
etter at bjeffi ngen opphører. 

Et stykke unna blir et skudd avfyrt. Og enda ett. 
Lyden bryter skogens ro og stillhet, og tilfredsstil-
ler jegernes forventninger. Dagens første elgokse 
er skutt. I «Nordskauen» går skogens konge en 
usikker tid i møte. Bare i løpet av formiddagen må 
ytterligere to piggokser bøte med livet. 

Rapporter om både okser, kuer og kalver strøm-
mer inn på kanal fi re. Det er helt tydelig mye elg 
i området. 

– Kanskje mer enn jeg noensinne har opplevd, 
sier Per Hellgren. 

Kraftige kjøttstykker
Spenningen når nye høyder når lyden av bjef-

fi ng tiltar. Per tar fram børsa og stiller seg strategisk 

opp. Full konsentrasjon. En hakkespett ivrer seg 
oppetter en gammel trestamme. Hunden og elgen 
kommer enda nærmere. Jaktlederen er klar. 

Så blir bjeffi ngen gradvis lavere, og gullsjansen 
ser ut til å ha rent bort. Vi venter litt og hører etter 
før vi fortsetter mot Hieåsen og Breimosen. 

Ut på formiddagen letter tåka. Sola kaster da-
gens første stråler over myra, men det er forsatt 
fuktig og kjølig i lufta. Drøyt to hundre meter 
unna krysser ei ku med kalv Breimosen. Et fl ott og 
majestetisk syn. 

Rundt bålet samles jegerne til årets første jakt-
prat. Stemningen er god. Kraftige kjøttstykker ste-
kes over dansende fl ammer til de er både brune 
og svarte. Det blir trangt rundt bålet med tretti 
jegere og to lærlinger. De diskuterer engasjert hvor 
mange elg de har sett. Minst ti forskjellige dyr. 

Jaktlykken fortsetter
Tida fl yr. Etter lunsjen skal tre døde okser hen-
tes og kjøres bort til Kirkeng gård. Trond Elias-
sen er blant tre stolte jegere som fi kk fulltreff på 
jaktens første dag. Han er storfornøyd. Etter litt 
leting fi nner han tilbake og viser fram elgoksen 
han skjøt. Den er pen og forholdsvis lang. I den 
ellers fredfulle skogen er lukten av det døde dyret 
dyp og intens. Med en ATV blir oksen dratt ut av 
skogen. 

Senere på dagen får Krosbyfjerdingen enda en 
piggokse og en kalv. Og jaktlykken fortsetter.

– Vi har fått 22 dyr i løpet av de første fem 
dagene, så vi er veldig fornøyde. Det er ingen 
selvfølge at jakta går så glatt, sier Hellgren. 

på jakta

En kraftig lunsj hører til elgjakt.

Det er tidlig på dagen. Skogens stillhet og ro blir 
brått avbrutt av et skudd et stykke unna. Jaktle-
der Per Hellgren følger med på hva som skjer via 
jaktradioen.

Det blir trangt om plassen rundt bålet når Krosbyfjerdingen utmarkslag nyter lunsjen. 
Stemningen er god etter at laget fi kk tre okser i løpet av bare noen timer. 
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Antenner i Kina er 

Normeka AS 
er Rømskogs 

største bedrift 
med rundt 35 

ansatte. Sigurd 
Nilsen (foran 

til venstre) har 
vært daglig 
leder siden 

2000.
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SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

– De ansatte er en stor faktor for 
suksess, sier daglig leder Sigurd Nil-
sen og får medhold av salgsleder Per 
Lorentzen. 

Sigurd Nilsen har jobbet i bedrif-
ten siden 1990. Den gang var han 
produksjonsarbeider. Han klatret 
oppover stigen og tok fatt på stil-
lingen som daglig leder ti år senere. 
Kollega og salgsleder Per Lorentzen 
har jobbet i bedriften i ett år. Han 
har ansvar for kunder, salg og mar-
kedsføring.  

– De siste syv årene har bedriften 
hatt en god vekst. I dag har vi en 
omsetning på 70 millioner kroner 
i året, forteller en fornøyd daglig 
leder.

Vilje til å investere
Normeka AS har sine lokaler like ved 
riksvei 21, bare noen hundre meter 
nord for kommunehuset. Rømskog 
kommune er deleier i selskapet, 
og kommunen har lagt forholdene 
godt til rette for den mekaniske be-
driften. Blant annet leies lokalene av 
kommunen. 

– Styret har vist en enorm vilje 
og evne til å investere. Det er noe av 
grunnen til at vi har klart å overleve. 

For skal vi konkurrere, så må vi au-
tomatisere. Vi får stadig nyere og be-
dre maskiner, sier Nilsen og legger 
til at omsetningen per ansatt nesten 
har doblet seg siden 2002.

Iberegnet noen engasjementer er 
42 mennesker i dag knyttet til bedrif-
ten, fordelt på rømsjinger, svensker 
og folk utenfor fylket. Dermed er 
Normeka Rømskogs største bedrift. 

Elektronikk- og telecom
Historien til Normeka AS startet tid-
lig på 80-tallet. Bedriften var da en 
avdeling under Norsk Marconi og 
produserte ILS-antenner (Instru-
ment Landing System) til fl yplasser. 
Antennene sto for hundre prosent 
av omsetningen. 

I 1988 ble Norsk Marconis av-
deling solgt, og Oslo-bedriften 
Normarc AS ble etablert som salgs-
selskap for ILS-antenner. Det samme 
året ble også Normeka AS stiftet. Til å 
begynne med leverte bedriften kun 
mekaniske produkter til Normarc, 
som i dag heter Park Air Systems 
AS. I dag er Rømskog-bedriften en 
betydelig leverandør til elektronikk- 
og telecombransjen. Salget til andre 
kunder har økt sterkt. Salg av anten-
ner til Park Air Systems tilsvarer nå 
rundt 40 prosent. 

Made in Rømskog

I enden på landingsbanene til utallige fl yplasser i Kina står antenner fra 
Norge. Det er Normeka som står bak produksjonen. Rømskogs største bedrift 
startet en gang i tiden med tre ansatte. De siste syv årene har bedriften hatt 
en sunn vekst. Det får dagens ansatte mye av æren for.

Rask utvikling
Beliggenheten til bedriften 
er ingen ulempe. Veien til 
Oslo er kort. Det er også 
veien til resten av verden. 

– Våre antenner blir 
brukt over hele verden. 
Vi leverer kun til Park 
Air Systems AS. De selger 
produktene videre til 
Europa, Australia, Canada 
og ikke minst Kina. Det er 
jo litt artig når antenner på 
fl yplasser i Kina er lagd i 
Rømskog, smiler Nilsen. 

– Hvordan ser du for deg 
bedriften om tjue år?

– Markedet utvikler seg 
så raskt. Så hvordan vi er 
og hva vi driver med da, 
vet vi ikke. Vi jobber med 
treårsplaner. Ting som skjer 
i verden kan påvirke oss 
mye, både i positiv og nega-
tiv forstand. Men vi jobber 
med å utvikle oss hele 
tiden, sier Sigurd Nilsen.

På Normeka er man opptatt av å 
samarbeide med skoler i distriktet. 
På bildet ser vi lærlingen Christop-
her Elegio Gecana (nærmest) som 
får instruksjoner av kollega Heikki 
Nilsson.

Produksjonen av ILS-antenner 
(Instrument Landing System) var 
hovedgeskjeften da bedriften 
startet opp. – I dag utgjør anten-
nene en mindre andel av totalom-
setningen, selv om det fortsatt er 
bedriftens største enkeltsegment, 
sier daglig leder Sigurd Nilsen. 

Andre tjenester bedriften tilbyr er 
stansing, sveising, fresing og mon-
tering. Den har også et eget produkt, 
Ampliform, som er fellesbetegnel-
sen på ulike aluminiumprodukter 
og brukes blant annet til gjerder, 
porter, gangbaner, trapper og stil-
laser. 

Trivsel og lærlinger
– Trivsel på arbeidsplassen er viktig 
for oss. Vi skal ha det moro samtidig 
som vi kan se alvoret i hverdagen, 
sier Sigurd Nilsen. 

Christopher Elegio Gecana og 
André Tøien har fått lærlingplass i 
henholdsvis maskinarbeiderfaget 
og sveisefaget på Normeka. Ved fre-
sen får Christopher opplæring av 
Heikki Nilsson. Christopher trives 
godt. Han er ikke den eneste som 
har fått lærlingplass i Rømskog.

– Vi jobber mer og mer aktivt for 
å samarbeide med skolene i distrik-
tet. Vi kan ta imot lærlinger i plate-, 
maskin- og sveisefag. Målsettingen 
er to til tre hvert år.

For å friste ungdommen til en 
fremtidig yrkeskarriere på Norme-
ka er det laget en fi lm om bedriften. 
Den viser blant annet hvordan ILS-
antennene blir til.
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Fra kloakk til rent vann med 
Kongsted minirenseanlegg

Alle husstander uten tilkobling til kommunal 
kloakk langs Haldenvassdraget må forvente 
et krav om rensing av kloakk i nærmeste 
fremtid.

Kjell Harlem Gravemaskiner A/S kan levere 
totalentreprise på minirenseanlegg til nær 
sagt alle behov.

Ta kontakt nå for å høre 
om vårt høsttilbud!

Kjell Harlem Gravemaskiner A/S kan levere 
renseanlegg som oppfyller myndighete-
nes krav langs Haldenvassdraget. Priser fra 
35.000 kroner.

Anlegget tilfredsstiller de strengeste krav til 
rensing. Både når det gjelder hygiene, fos-
for og nitrogen uten etterpolering. Vi tilbyr 
fl eksible løsninger for større anlegg og en 
gravedybde på bare 145 centimeter. Det betyr 
lavere anleggskostnader. Om ønskelig leverer 
vi ferdig produkt fra utslippssøknad til nysådd 
plen.

Ta kontakt for ytterligere informasjon og 
avtale om uforpliktende befaring.

Tore Vestby er godt kjent i distriktet og har lang 
erfaring i bransjen. Kjell Harlems Gravemaskiner A/S 
har maskiner i riktig størrelse til ulike oppdrag.

Forhandler:

Avd. Aremark, Tore N. Vestby – mobil 93 00 83 82 • Bjørn Svarød – mobil 92 22 52 94
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– Hva er Titikaka? Spør Carina Haug-
nes på septembers utgave av hobby-
kvelden.

– Det er en innsjø! Roper noen 
ivrige deltakere borte i en krok. 

Konkurranser på hobbyklubben 
pleier å være et populært innslag. 
Femten spørsmål om alt mellom 
himmel og jord skal besvares. Og 
den som har fl est riktige svar blir 
selvfølgelig premiert. 

Frivillig
Hobbyklubben ble en gang i tiden 
startet av fl ere damer i bygda. Da-
mene lagde ting, strikket, heklet og 
hygget seg sammen. De ble etter 
hvert godt voksne selv og rundet 80 
år. Hobbyklubbens tradisjon ble vi-
dereført på eldresenteret. Riktignok 
med mindre strikking og hekling, 
men minst like sosialt og hyggelig. 

– Den siste onsdagen i måneden 
samles vi til sosialt samvær. Vi har 
konkurranser, åresalg med gaver og 

Hygge for 
eldre i Marker

Siste onsdag i hver måned samles de eldre på Marker Bo- og service-
senter til sosialt samvær i regi av «hobbyklubben». Her får de kaffe og 
hjemmebakte kaker. De kan kjøpe lodd, høre på levende musikk og 
være med på konkurranser. 

Sigrid Våler (til høyre) hygger seg på hobbyklubb sammen med Reidun Storlien (midten). På bildet kjøper damene 
årer av Mona Berger (til venstre). 

– En gang i måneden er det hobby-
klubb, og da sørger vi for hjem-
mebakte kaker, forteller Carina 
Haugnes. 

levende musikk, blant annet trekk-
spill, forteller Carina Haugnes og 
fortsetter: 

– Vi som driver dette tiltaket gjør 
det frivillig. Blant mye annet baker 
vi kaker til de eldre. Tiltaket er for 
dem som bor her.

Veldig allright
Carina Haugnes driver dagsenteret 
for hjemmeboende. Hun opplyser 
at det er plass til 45 på Marker Bo- 
og servicesenter. I tillegg er det 28 
omsorgsleiligheter i tilknytning til 
senteret. 

Sigrid Våler og Reidun Storlien 
koser seg på hobbykvelden. 

– Det er veldig allright her. Og 
den dama der er fl ink! Skryter Våler 
og peker på Haugnes. 

Også Johanne Krog, Bertha Lø-
berg, Borghild Finstad og Lovise 
Høntorp koser seg med kaffe og ka-
ker og kjøper årer. 

– Inntektene fra åresalget går til-
bake til oss. Vi har blant annet brukt 
pengene til å kjøpe nye møbler, for-
teller damene. 

Boksalg i 
Marker bibliotek
Marker bibliotek skal foreta en 
skikkelig høstopprydding. En rekke 
bøker og cd-er skal bort. Boksalget 
starter tirsdag 23. oktober og pågår 
ut uken. Biblioteket opplyser at det 
blir mulig å sikre seg mange god-
biter blant cd-er, lydbøker, gamle 
klassikere, poesi og fagbøker.

Gud elsker deg
Fra 26. til 28. oktober arrangeres 
«Basecamp-07» i kjelleren på 
Ørjesenteret. Dette er et seminar 
i regi av Friends – din menighet, 
som holder til på Ørje. Seminaret 
består av ni møter og to konserter 
med blant annet Frequency fra 
Rømskog og Anette Vedvik fra 
Hamar. Fokuset under seminaret 
er «Du er bra nok, og Gud elsker 
deg. Senk skuldrene og nyt livet». 
Forkynnere vil være Åge Åleskjær, 
Liv K. Fjellstaf, Oddleif Wahl, 
Randi Krog, Richard Hansen og Per 
Aage Budalen. For å vite mer om 
«Basecamp-07» kan du gå inn på 
www.friendsmenighet.no.

Klokker Wahl
Finn Wahl er ansatt som klokker i 
Ørje kirke. Wahl er en velkjent og 
populær mann i distriktet. Han har 
lang fartstid som lovens håndhe-
ver, blant annet fl ere år som lens-
mann i Marker.

Ny kirkeverge
i Aremark
Jan Petter Vaaler (54) er ansatt som 
ny kirkeverge i Aremark. Vaaler bor 
på Sandtorp i Marker. Han kom-
mer fra stillingen som kirketjener i 
Rødenes og Klund.

Jan Petter Vaaler er utdannet 
agronom. Han vil ha fast kontortid 
på menighetskontoret i Aremark 
på mandager og torsdager.

Sykkelhjelm 
til barn
Det er blitt en tradisjon at Gjen-
sidige Marker Brannkasse deler 
ut sykkelhjelmer til 4. klassin-
gene i vårt distrikt. Årets utdeling 
fra forsikringsselskapet er den 
sjette i rekken. I år er det delt ut 
72 hjelmer i Aremark, Marker og 
Rømskog. 

Gjensidige Marker Brannkasse er 
opptatt av å fokusere på skadefore-
byggende tiltak, og det er en kjens-
gjerning at syklister har høyere 
skaderisiko enn andre kjørende. 
Selskapet mener derfor at det er 
viktig å starte tidlig med å skape 
gode holdninger og vaner. Og bruk 
av sykkelhjelm er en god vane. 
Derfor er det viktig at foreldrene 
hjelper til med å motivere barna til 
å bruke hjelmen i hverdagen.
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Velkommen til en hyggelig høsthandel!
Din nærbutikk har alltid mange gode tilbud
•  Mange deilige salater
•  Alltid nystekt brød
•  Grillet kylling til fast lavpris kr. 29,90
•  Stort utvalg av frukt og grønt
•  Tipping

ØRJE

– Vi ønsker alle gamle og nye kunder hjertelig velkommen til en hyggelig høsthandel i 
ICA Nær Ørje, sier denne blide gjengen. Fra venstre Heidi Johnsen, Ellen Solbrekke, 
Jeanette Olsson, Marianne Wikeby, Even Ruud og Britt Ruud.

Åpningstider:
Hverdager: 08.00 – 21.00
Lørdager: 08.00 – 20.00

Telefon 69 81 17 87

w
w

w
.ic

a
.n
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Alle Østfold-elever på åttende klassetrinn har denne høsten 
deltatt på et heldags undervisningsopplegg på Fredriksten 
festning i Halden. Det er DeltaK Østfold som står for oppleg-
get. Dette ble etablert i fjor, og responsen fra både elever og 
lærere har vært svært god.

Fra vårt distrikt har ungdomsskolene i Aremark og Marker 
deltatt i opplegget. 

Besøkte Fredriksten

Elever fra åttende klassetrinn i Marker har vært på Fred-
riksten festning i Halden. Der fi kk de på en spennende 
måte lære om Karl 12. og andre sider av vår historie. I 
bakgrunnen står støtten som markerer at det var omtrent 
der svenskekongen ble skutt i 1718. Foto: Øyvind Ottersen

Neste utgave av Avisa Grenseland distribueres til 
alle husstander i Aremark, Marker og Rømskog den 
siste uken i november.

Siste frist for bestilling av annonse er 
fredag 16. november.

Ta kontakt på telefon 99 22 1798
Eller på email: post@byline.as

Juleavisa

NAV åpnet 
i Rømskog
18. september var den 
offi sielle åpningen av 
NAV Rømskog. NAV 
holder til i kommu-
nehuset, i tidligere 
trygdekontorets lokaler. 
NAV er en samling 
av tjenestene trygd, 
sosialtjeneste og Aetat. 
Leder for virksomheten 
i Rømskog er Marianne 
Hermanseter. Siden 1. 
oktober er åpningstide-
ne for kontoret mandag 
til og med fredag fra 
klokka 8.00 til 15.30.  

Rømskog 
best på valg
Rømskog er best i 
landet når det gjelder 
valgdeltakelse. Frem-
møtet til kommune- og 
fylkestingsvalget var 
på 83,3 prosent. Ingen 
andre kommuner 
kunne vise til høyere 
fremmøte. Rømskog 
var også først ute med 
valgresultatet. Det er 
nærmest blitt kommu-
nens varemerke. 

Premiere på «Myra Vep»
Teaterstykket «Myra Vep» har premiere i Brugshallen på Ørje 7. 
november. Stykket er skrevet av Charles Ludlam. Det er Marker 
Teaterselskap som står bak stykket.

«Myra Vep» er en storsatsing av teaterselskapet og har et 
budsjett på 150.000 kroner. Lars Johansson og Bjørn Studsrud 
er de eneste skuespillerne i stykket. De spiller fi re ulike roller 
hver. Stykket vil bestå av tre akter og varer i to og en halv time.

TV-aksjonen 2007 
– 21. oktober
Årets TV-aksjon, «Sammen for barn», er tildelt UNICEF 
Norge i samarbeid med idretten. Inntektene går til 
barn berørt av hiv/aids. Årets aksjonsdag er søndag 21. 
oktober.

Sammen for barn handler om mer enn akutt nød-
hjelp og hjelp til å overleve. TV-aksjonen vil også bidra 
til å skape nettverk for barn og unge og gi liv og livs-
glede. NRKs TV-aksjon 2007 gjennomføres i samarbeid 
med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og 
Right To Play fordi idrett er et av virkemidlene i hiv- og 
aids-arbeidet rettet mot barn. 
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Gode kunder skal ha fordeler 
– uansett   alder

Marker Sparebank har derfor laget 

disse fordelsprogrammene: 

AKTIV i Marker Sparebank
Aktiv Ung Voksen 18–26 år

Aktiv Ung 13–18 år

www.marker-sparebank.no – epost@marker-sparebank.nowww.marker-sp

ØRJE – 69 81 04 00

parebank.no – epost@marker-sparebpar

AREMARK – 69 19 82 00

nk.noban

RØMSKOG – 69 85 97 00

Stikk innom eller ta kontakt 

på annen måte – så kan vi 

snakke om saken, eller du 

kan lese mer om fordelene i 

den brosjyren som er aktuell 

for deg.

Aremark fi kk ordførerkjede
Aremarks ordfører bør ikke lenger føle seg som 
en annenrangs høvding når han representerer 
kommunen. Takket være ivrige ildsjeler og et par 
velvillige sponsorer har kommunen nå fått et fl ott 
ordførerkjede i rent sølv.

Ordfører Tore Johansen kunne for aller første gang ta på seg Aremarks nye 
ordførerkjede under kommunestyremøtet 11. oktober. Kjedet ble overrakt 
av Alf Ulven (t.h.). Kunstner og gullsmed Reinhold Ziegler (t.v.) fortalte om 
ideen, symbolikken og arbeidet med kjedet.

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Kjedet er laget av kunstner og gull-
smed Reinhold Ziegler. Han var til 
stede da ordfører Tore Johansen fi kk 
overrakt kjedet av Alf Ulven. Det 
skjedde under det konstituerende 
kommunestyremøtet 11. oktober. 
Aremarkingene Alf Ulven og Tore 
Aksel Voldberg har betalt regningen. 
Den er ikke liten, men ingen vil ut 
med hva ordførerkjedet har kostet.

– Det blir feil fokus. Kjedet er 
fl ott, og ordføreren bør ikke lenger 
være fl au når han er ute på oppdrag. 
Det er hva som betyr noe. Ikke hva 
det koster, sier Alf Ulven.

Endelig
Det var Turid Kollerød og Marianne 
Halvorsen som i februar tok initiati-
vet til å få laget et ordførerkjede.

– Vi så ordføreren vår på TV i for-
bindelse med feiringen av kongepa-
rets 70-års dag. Han var en av få uten 
kjede. Slik kan vi jo ikke ha det her i 
Aremark, sa Turid Kollerød.

– Vi lanserte ideen for rådman-
nen, fi kk med Inger Lise Gløboden 
i komiteen og startet arbeidet. Fi-
nansieringen var det store proble-
met, men vi begynte i hver ende av 
bygda. Lenger kom vi ikke. Alv Ul-
ven og Tore Aksel Voldberg stilte opp 
med en gang. Da var det bare å få tak 
i en kunstner. Reinhold Ziegler har 
jobbet med kjedet i et halvt år, og 
det er blitt veldig bra, sa Kollerød.

Ordfører Tore Johansen var minst 
like stolt.

– Det har vært situasjoner da jeg 
virkelig har savnet et ordførerkjede. 
Nå slipper jeg og fremtidige ordfø-
rere å føle oss utenfor. Dette er en 
fl ott gave til kommunen, sa han.
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E-post: steinar@bergquist-maskin.no Enkel servering • Hjemmebakst • Souvenirer • Gaveartikler

Kafé Optimist er eneste kafé mellom Ørje og Bjørkelangen og 

Töcksfors og Bjørkelangen. Ligger sentralt på Rømskog. Like 

ved kommunehuset. Salg av enkel mat, som baguetter, rund-

stykker, smørbrød o.l.

Div. treartikler. Kaffekopper, fjøler, smørbutter, rømmetrusker 

+ mye annet. Ikke kjør forbi neste gang, men ta en pause med 

en kaffe og en kakebit.

Åpent mandag til fredag 10–16.

Nina Hellebakken. Tlf 97 68 92 43 • E-post: nnilsse@online.no

Redningsutstyr
Med god hjelp fra Gjensidige 
Marker Brannkasse har Aremark 
brannvesen gått til anskaffelse av 
overfl ateredningsutstyr. Dermed er 
beredskapen i distriktet vesentlig 
styrket. Utstyret kan benyttes både 
på åpent og isbelagt vann.

Smittefare 
fra Ørje
Tarmbakterien Salmonella er ut-
bredt over hele verden. Den fi nnes 
i omtrent 2.500 varianter. På Ørje 
fi nnes det enda en variant: bandet 
Salmonella. De angriper det lokale 
musikkmarkedet med sin nye plate 
– riktignok uten å forårsake de 
store plagene, men med smittefare 
gjennom en god dose lettfordøye-
lig pop/rock. 

Platen har fått navnet «Twelve 
pills, no cure». Det er Salmonella-
medlemmene Sigmund Søby-
skogen, Per Braarud, Jon Dehli, 
Morten Ankerud, Hanne Beathe W. 
Wiig og Gunn Jensen som står bak. 
Bandet tar deg med på tur i deres 
musikkverden gjennom tolv låter. 

Dette er den første cd-en bandet 
kommer med etter minst ti års 
samarbeid. Med «How would it be» 
starter cd-en ganske rolig og beda-
gelig. Fra neste låt øker tempoet. 
«Twelve pills, no cure» er en variert 
og lett blanding av pop og rockin-
spirerte låter. Noen ukomplisert 
og rolige, med fengende rytme, 
andre med mer fart. Låten «The 
path we walk» skiller seg tydelig ut 
fra resten.

Sigmund Søbyskogen står 
for mesteparten av tekstene og 
musikken. De fl este tekstene er på 
engelsk, resten på norsk. De tar for 
seg ulike temaer – fra tidspress og 
smerte til kjærlighet.  

Salmonellas plate gir ingen far-
lige symptomer eller infeksjoner, 
og hodepinen uteblir. «Twelve 
pills, no cure» byr på en hyggelig 
opplevelse for alle som er glad i 
pop og lettrock. 

Siri M. Dalnoki

SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

Rundt 140 mennesker møtte opp 
i storsalen i Marker rådhus for å 
få med seg foredraget. Ulf Morten 
Aune snakket om mål, verdier og 
spilleregler. Etter foredraget var det 
tid for te, kaffe og nogo attåt. Noen 

Fullsatt storsal
Da vår lokale langrennshelt Ola Vigen Hattestad 
og landslagtrener Ulf Morten Aune stilte opp for 
å holde foredrag i rådhuset i Marker, fant mange 
veien dit. Foredraget handlet om hvordan en skal 
jobbe for å skape resultater. 

benyttet sjansen til å få seg en prat 
med landslagsløperen og treneren. 

Fenomenalt
– At landslaget har hatt samling 
på Ørje er helt topp. Dette er bare 
kjempefl ott for oss, sa en overveldet 
Sverre Stamnestrø, leder i Ørje IL. 

– Foredraget var også veldig fi nt. 
Og det skaper tydeligvis stor inter-
esse, la han til. 

Landslagstreneren ga klart ut-
trykk for at han var storfornøyd 
med hvordan Marker kommune 
hadde lagt til rette for dem.

I tillegg til foredrag og trening 
stilte landslagsløperne opp for bar-
na på Over Kjølen. Løperne var med 
på terrengløp sammen med barna 
og delte ut premier etterpå. Det var 
selvfølgelig stor stas for de unge. 

Kjell og Ragnhild Rørvik var også 
storfornøyde med opplegget.

– Landslaget legger ned et fe-
nomenalt arbeid. Opplegget har 
vært veldig bra for kommunen, sier 
Ragnhild Rørvik. 

Sverre Stamnestrø (til venstre), leder i Ørje IL, pratet med landslagstrener Ulf Morten Aune i etterkant av foredra-
get i Marker rådhus. I bakgrunn ser vi Ragnhild og Kjell Rørvik. 
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Det sier Øystein Heggedal i Røm-
skog Utvikling AS. Han understreker 
at det er viktig å gå i riktig tempo 
og ikke ta noen forhastede vedtak i 
saken om butikksenterets beliggen-
het. Selv jobber han og hans kolle-
ger med å utrede hvem som ønsker 
å leie lokaler i bygget og hvor stort 
det bør bli. 

En varm potet
Ønsket om et nytt butikksenter har 
eksistert i fl ere år. Før fantes det to 
butikker i Rømskog. I 2005 ble den 
ene nedlagt. Den som er igjen er for-
holdsvis trang. Særlig på sommeren 
når hyttefolket og campingturistene 
melder sin ankomst. I et møte alle-
rede i 2005, i forbindelse med pro-
sjektet «Bygdebegeistring», kom 
det frem et ønske om en bedre bu-

tikk. Den gangen var ikke plassering 
tema. Siden har frøet modnet seg. 
De aller fl este ønsker et nytt butikk-
senter. Det store spørsmålet er hvor. 
Uansett bør bygget ligge et sted 
mellom den eksisterende og den 
nedlagte butikken, dersom senteret 
skal være sentrumsnært. 

– Butikksaken har vært en varm 
potet i forhold til valget. Med nye 
koster i kommunen bør det være 
mål og mening å samle oss snarest, 
mener Heggedal.

Utreder innhold
Hittil har fl ere aktører meldt sin in-
teresse med tanke på leie av lokaler 
i det nye senteret. 

– Mens kommunen utreder 
tomtemuligheter, utreder vi i 
Rømskog Utvikling AS innholdet. 
Flere er positive. Vi ser for oss en 
frisør, kanskje kafé og noen min-
dre bedrifter som kommer til å leie 
lokaler. Vi ønsker at prosessen med 
tomtevalg skal gå kjapt, men uten å 
ta forhastede vedtak. Det er viktig å 
gå i riktig tempo, påpeker Øystein 
Heggedal.

Rømskog Utvikling AS består av 
Rømskog kommune, Marker Spare-
bank, Gjensidige Marker Brannkas-
se, Rømskog Hytteutvikling, Holth 
Skogsdrift, Øyvind Ljøner, Øystein 
Heggedal og Johs Ramberg. De øn-
sker å være en pådriver for utvik-
ling av bygda, befolkningsvekst og 
utvikling av næringslivet. Hensikten 
med virksomheten er å bygge og 
selge nøkkelferdige hus. Tre hus er 
allerede på gang; ett skal bygges på 
Steinbyfeltet, mens to til er under 
planlegging. 

– Vi ønsker fl ere tjenester i Røm-
skog. Butikksenter vil bli et godt 

tilskudd for kommunen, sier Heg-
gedal. 

Flere alternativer
Området kommunen har satt av skal 
være sentrumsnært. Ett alternativ 
er Berg-tomta. Noen hus må rives 
dersom butikksenteret skal plasseres 
der. Flere synes dette er et godt al-
ternativ. Andre synes det er drastisk å 
rive hus. Men noen har gått i bresjen 
for å få kommunen til å utrede fl ere 
alternativer før endelig tomtevalg, 
og de samler inn underskrifter. 

Øystein Heggedal vil helst ikke 
uttale seg om hvor han ønsker at 
senteret skal ligge.

– Men jeg er for at kommunen 
skal utrede fl ere alternativer, under-
streker han og peker på et annet al-
ternativ; jordet på baksiden av kom-
munehuset. 

– Dette kan være en mulighet. 
Her skal det blant annet bli ny vei 
opp til eldresenteret, sier Øystein 
Heggedal og avslutter:

– Vi må samle oss og få fram po-
sitiviteten igjen.

Tomtedebatten fortsetter

At man ønsker et nytt butikksenter i Rømskog, det 
er de aller fl este rømsjinger enige om. Men hvor det 
skal ligge fortsetter å skape stor uenighet. Noen har 
for lengst dratt i gang underskriftskampanjer. Andre 
holder seg tause. – Nå må vi samle oss og få fram 
positiviteten!

– Mange synes dette området nedenfor kommunehuset er et godt alterna-
tiv. Her skal det også bygges en ny vei til eldresenteret, forteller Øystein 
Heggedal i Rømskog Utvikling AS.

Berg-tomta er lansert som et alter-
nativ for plassering av nytt butikk-
senter på Rømskog. Men noen hus 
må rives dersom dette tomtealter-
nativet blir valgt.

Mange besøkte Åpen brannstasjon

Alle barn fi kk brannhjelm og tur med beltebil og brannbil da Aremark brannvesen 
inviterte til Åpen brannstasjon 22. september. (Foto: Øyvind Ottersen)

Et stort antall barn og voksne besøkte 
Åpen brannstasjon i Aremark lørdag 
22. september. Arrangementet markerte 
avslutningen på den landsomfattende 
Brannvernuka. Målet med kampanjen er å 
øke folks bevissthet rundt brannsikkerhet.
Det var Norsk Brannvernforening som etablerte Brannvernuka 
midt på 1980-tallet. I dag har foreningen med seg If Skade-
forsikring og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
som likeverdige partnere.

Årets tema var «brannøvelse i hjemmet». Under åpen dag 
i Aremark ble store og små invitert til å delta i en kunnskaps-
løype. En rekke spørsmål om brannsikkerhet skulle besvares. I 
tillegg fi kk de fremmøtte demonstrert ulike slukningsmetoder. 
Det var både spennende og nyttig.

For de yngste var det naturligvis et høydepunkt da brann-
bilene og beltebilen ble gjort tilgjengelig for turer i nærområ-
det. Det var tilløp til kø blant de yngste, og bilene gikk nesten 
varme.
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GRANLI RØR

Fotballen i Marker opplever gode 
tider. Etter å ha ligget nede noen 
år kom Ørje Idrettslags A-lag seg på 
bena igjen for fi re år siden. Nå er 
trener Espen Jensen og gutta klare 
for opprykk til 5. divisjon. 

SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

I gamle dager sto fotballen svært sentralt i byg-
da. På 1970-tallet spilte A-laget i den gamle 3. 
divisjon, hvilket tilsvarer dagens 2. divisjon. I 
noen år lå fotballen helt nede. Så tok Espen Jen-
sen opp tråden igjen og påtok seg trenerrollen. 
De siste sesongene har laget spilt i 6. divisjon. 

Klare for opprykk
– I dag består laget av en god blanding unge 

og eldre, rutinerte spillere. Vi hentet inn to 
polakker, to chilenere og noen av våre egne 
spillere kom hjem fra Hærland. Chilenerne 
er borte, men klubben har en god ungdoms-
avdeling som vi kan rekruttere spillere fra et-
ter hvert, sier trener Espen Jensen og forsetter 
entusiastisk: 

– Nå er opprykket for lengst klart. Neste 
år spiller vi i 5. divisjon. Vi håper selvfølgelig 
vi blir der og kan være med og kjempe i top-
pen. Målet er etter hvert å komme seg videre 
oppover. 

Fotballen i Aremark har sett bedre tider. Etter en 
svært tung sesong i fjor ble det ikke meldt på noe 
seniorlag i år. Aremark IF har noen gode årganger 
nedover i aldersklassene, og takket være stor 

Aremark sliter
innsats fra et fåtall ledere har klubben i år også 
hatt et lag i gutter 16 år. Hvorvidt det blir seni-
orlag neste sesong er høyst tvilsomt, men noen 
avgjørelse er ennå ikke tatt.

Fra neste sesong spiller Ørje ILs A-lag i 5. divisjon. Foran fra venstre ser vi Svein Klund, Tommy Ruud, keeper Roger Fredriksen, Fredrik Klund, Remzy 
Huseni, Erik V. Hattestad, Glenn Augustson, Espen Krosby, trener Espen Jensen og Yngve Fjeld. Bak fra venstre: Jan-Mikael Syversen, keeper Bjørnar 
Normansen, Remi Ødegaard, Johan Martinsen, Kenneth Norløff, Peter Jensen, Tor Arne Sletten, Tore Trollsund, Tomaz Zega, Nils A. Krog, Ole J. Toverud 
og Jarle Bernhus. Robert Mikuhs var ikke til stede da bildet ble tatt.

Ørje IL i medvind
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ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Når en lang og forhåpentligvis innholdsrik 
sesong går mot slutten, arrangerer Østfold 
Fotballkrets turneringer over hele fylket. 
Ørje IL var i år teknisk arrangør for lagene i 
Indre. Det er ingen liten jobb, for i løpet av en 
dag skal det avvikles hele 133 kamper. Disse 
blir spilt samtidig på sju baner. Det kan virke 
både hektisk og kaotisk, men stor innsats fra 
ledere, dommere og funksjonærer gjorde sitt 
til at det hele forløp knirkefritt på Ørje denne 
lørdagen.

Staben i Ørje har atten års erfaring med 
slike turneringer. Derfor kom det ikke som 
noen stor overraskelse at årets knøtteturne-
ring gikk som smurt. I kjølig, men fl ott høst-
vær ble det servert mye fi n fotball, til stor 
glede for barna selv og deres svært så ivrige 
foreldre.

Ørje rød
Et av lagene som gikk til oppgaven med liv 
og lyst var Ørje ILs gutter 7 år. Kanskje er det 
nettopp i denne gjengen vi fi nner en ny Ole 
Gunnar Solskjær eller David Beckham. Men 
akkurat det var nok ikke det viktigste for den 
blide Ørje-gjengen. Da vi snakket med gut-
tene, var det viktigste av alt å slå Rakkestad. 

Gøy med fotball
Fotball er gør morsomt! 
Akkurat det hersker det ingen 
tvil om. Lørdag 22. september 
var det liv og røre i Marker 
Idrettspark. Da var knøtter fra 
hele Indre Østfold på plass til 
avslutningsturnering.

Ørje ILs 7-åringer leverte solid spill mot Rak-
kestad, men gjestene var på farlige visitter 
i Ørje-forsvaret. Denne gang gikk det bra. 
Skuddet gikk utenfor, og keeper Sverre Krog 
kunne puste lettet ut. De øvrige Ørje-spiller-
ne er fra venstre Håkon Krogstad, Herman 
Olsen og Jørgen Fosser.

7-åringene på Ørje rød gikk til oppgaven med liv og lyst under knøtteturneringen i Marker Idrettspark. 
Her er gjengen samlet under en ørliten pause i det tette kampprogrammet. Fra venstre Petter Bye, 
Aleksander Oustorp, Jetmir Hyseni, Martin Mauritsen, Jakob Sætra, Jørgen Fosser, Håkon Krogstad, 
Sander Engsvik, Herman Olsen og Sverre Krog.

SIRI M. DALNOKI, TEKST

A-laget på Rømskog har ligget nede i hele 17 år. I februar i år startet de 
opp igjen og innledet et samarbeid med Setskog. Laget har trent og spilt 
sine hjemmekamper i 8. divisjon både på Rømskog og i Setskog. Laget 
spiller i Akershus-serien. 

Tjue mann inngår i spillerstallen til Rømskog/Setskog. 
– Entusiasmen for fotball har alltid vært stor i Rømskog, men nå 

er den kraftigere enn på svært lenge. Selv om dette var vår første se-
song, rykket vi opp med god margin, forteller en fornøyd trener Thor 
Nordengen. 

Målet for neste sesong er krystallklart:
– Da går vi for opprykk igjen, sier Nordengen.  

Stor entusiasme i Rømskog
– Det er for tiden en voldsom fotballentusiasme 
i bygda. Det har det forresten alltid vært, sier 
Thor Nordengen, trener for Rømskogs A-lag. Han 
gleder seg over opprykket til 7. divisjon. 

Rømskogs A-lag sesongen 2007. Bak fra venstre: Thor Nordengen, Jonas Sunds-
rud, Jørgen Johannessen, Jan Ove Lorentzon, Marius Berger, Jan Dedorsson, 
Øystein Heggedal, Bjørn Erik Lauritzen, Thomas Aastad, Anders Danielsen, Sig-
bjørn Gløtta og Christian Holmedahl. Foran fra venstre: Håkon Berger, Marius 
Fagersand, Robin Flenstad, Jørn Olaf Tørnby, Torbjørn Dahlum Nilsen og Jan 
Skogstad. Olaf Kind var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Nils Nilssen)
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året rundt
Tor Morten Larsen
Telefon 41 67 30 23
Fax 69 81 15 09

I dagene 23. til 28. september hadde Marker besøk av 
det norske sprintlandslaget i langrenn. Fantastisk mor-
somt, synes de fl este. Folk heiet på deres lokale helt Ola 
Vigen Hattestad og lagkameratene da de kom susende 
på rulleski gjennom Ørje sentrum. På bildet ser vi fra 
venstre Tor-Arne Hetland, Ola Vigen Hattestad, Øystein 

Pettersen, Johan Kjølstad og Eldar Rønning. Børre Næss 
og Trond Iversen hadde reist hjem tidligere i uka og fi kk 
dermed ikke vært med på bildet.
Trener Ulf Morten Aune var meget fornøyd med hvordan 
kommunen hadde lagt forholdene til rette for en best 
mulig treningssamling for landslaget.

Helt topp i Marker!

Avisa Grenseland
Byline tekst & design, 
Fosby skole, 1798 Aremark

TELEFON 99 22 1798
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