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skolestart i 
grenseland

bygger på 
moseby

produkter 
av ymse slag

engasjert 
 skolemann

Et nytt skoleår er i gang.  
se bilder av årets førsteklas-
singene i Aremark, marker og 
rømskog.
 side 8 og 9

Brødrene Yngve og kjetil 
fjeld fra marker bygger hus 
side om side på mosebyneset.
 side 5

Hos Aremark Produkt og 
design får du nesten alt, 
fra håndtak til kjøkkeninn
redningen til laftede tømmer-
hytter. side 10 og 11

rune Jørgensen, rektor ved 
rømskog skole, er engasjert 
i skole, barn og politikk. Han 
er ikke redd for å bringe sine 
meninger til torgs. side 6 og 7

Westerntor på moseby
tor Heen har tilbrakt sommeren på mosebyødegård i marker. der har han 
sin egen knivfabrikk. Interessen for kniver og skytevåpen kombinerer han 

med sin lidenskap for den gamle westernkulturen.

side 12 og 13



En (nesten) håpløs kamp
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Aremark
Innbyggere: 1.415
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Tore Johansen (KrF)

marker
Innbyggere: 3.460
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Stein Erik Lauvås (A)

rømskog
Innbyggere: 644
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Nils Nilssen (A)

– Et øyeblikk – her er 7 kjappe
Linda marie kragtorp
Alder: 16 år
Bosted: rømskog
Yrke/stilling: skoleelev. første 
år på videregående skole, 
studiespesialisering. sommer-
jobb på Café optimist.

Sommerens store sak i det lokale nyhets-
bildet har vært stengningen av slusene på 

Ørje. Krepsepesten ble igjen påvist i Halden-
vassdraget, og Mattilsynet satte umiddelbart 
inn tiltak for å begrense spredning. Lokale 
aktører, med Marker-ordfører Stein Erik Lau-
vås i spissen, har i ganske krasse ordelag kri-
tisert Mattilsynet. Hovedargumentet har vært 
at stengning av slusene ødelegger mange års 
satsing på turisme.

Krepsefisket har lange tradisjoner i Hal-
denvassdraget og nærliggende småvass-

drag og tjern. Men etter at pesten ble påvist 
for over ti år siden, har det naturlig nok vært 
stille rundt denne aktiviteten. I mange år var 
krepsing forbudt for å hindre spredning av 
pesten. Det har ført til at den oppvoksende 
slekt snart ikke vet hva krepsing er.

Påvisning av signalkreps og krepsepest i 
Øymarksjøen og videre nedover i vass-

draget har ført til at lokalbefolkningen er 
delt i synet på hvordan man skal håndtere 
situasjonen. Noen forsvarer stengningen 
av slusene. Andre mener at kampen er tapt, 

og at vi heller bør dyrke edelkreps andre 
steder for å bevare næringsinteressene i 
vassdraget.

Vi skulle gjerne tatt en Ole Brumm og sagt 
«ja takk, begge deler». Men slik er det 

ikke. Norge har forpliktet seg til å gjøre sitt til 
å redde utrydningstruede arter. Edelkrepsen 
er en slik. Den finnes bare i levedyktige stam-
mer i Norge og Estland. Mangfold i naturen 
er et gode vi skal verne om og ta ansvar for. 
Men spørsmålet er om det er riktig å la folk 
langs Haldenvassdraget bære hele dette an-
svaret. Mer enn sju mil med vassdrag, bekker 
og tjern. Turister og lokalbefolkning ferdes 
frem og tilbake over grensen, med fiskered-
skap, kanoer, kajakker og fritidsbåter. Med 
signalkreps i Stora Lee er faren for smitte 
overhengende. Man kan sikkert få mange til 
å desinfisere både båter og fiskeredskap. Men 
å få alle til å gjøre det, er umulig. Hvilket 
apparat må til for å hindre en guttunge med 
fiskestang på jakt etter abbor og gjedde? For 
det er mange som sykler mellom Stora Lee 
og Haldenvassdraget i pur glede over frihe-
ten en fisketur innebærer.

Med all respekt for Mattilsynet og andre 
som jobber for bevaring av edelkrep-

sen; vi tror at kampen er tapt. Prøv heller å 
bygge opp en bæredyktig stamme i vann og 
vassdrag som ikke har så nær kontakt med 
Sverige. Mange har satset mye for å gi våre 
bygder et godt livsgrunnlag. Sluseanlegget 
er selve bære bjelken i satsingen. Langvarig 
stengning av slusene synes for oss å være 
en for stor pris å betale for en kamp som 
antakelig er tapt i utgangspunktet. At Mat-
tilsynet har et annet syn, har vi respekt for. 
Men uansett bør dialog og informasjon være 
nøkkelord. En lokalbefolkning som får lover 
og regler tredd ned over hodet, føler det som 
et overgrep. Da er veien kort til å ta saken i 
egne hender. Finner man ingen akseptabel 
løsning på denne saken, vil det neppe ta lang 
tid før signalkrepsen i Stora Lee får mennes-
kelig hjelp til å flytte over grensen til Røde-
nessjøen. Det er i så fall alvorlig kriminalitet 
som vi naturligvis tar sterk avstand fra. Men 
folk har tidligere vist kriminell handlekraft, 
ikke minst i rovdyrdebatten.

1. Hva slags musikk lytter du 
mest til?
Jeg har veldig allsidig musikksmak 
og hører på det meste. 

2. Hva foretrekker du; radio, tv, 
film, aviser, ukeblader, bøker el-
ler internett?
Jeg foretrekker internett og bøker. 

3. Er du miljøbevisst, og hvordan 
bidrar du selv til et bedre miljø?
Jeg kunne nok ha vært mer miljø-
bevisst, men jeg bruker endel kol-
lektivtrafikk og kaster ikke søppel i 
naturen. 

4. Er du fornøyd med det du har 
utrettet så langt i livet?
Ja, jeg er vel det. 

5. reis hvor du vil i fire uker. 
Hvor drar du?
Thailand har jeg alltid synes høres 
spennende ut. 

6. Hvilket forhold har du til sport 
og idrett?
Jeg driver ikke med noe spesiell 
idrett, men trener litt for meg selv. 

7. Hva er det aller beste med din 
kommune?
Vi er en trygg kommune hvor folk 
bryr seg om hverandre. Vi er en 
sammensveiset gjeng der alder ikke 
har så mye å si. 



Aremark:
    5.   –7. september. Elgfestival. Underholdning, 

stands og masse aktiviteter på festivalområdet 
ved Kirkeng.

    9.  september. Bygdekino på Furulund. Filmene 
som vises er «WALL-E» og «Den siste revejakta».

13.  september. Åpen dag i det nye menighetshu-
set. Utstillinger, stands og basar.

14.  september. Bøensæter. Østfold Historielags 
høstvandring.

    5. oktober. Elgjakta starter.

Alle onsdager i september arrangeres trening 
og skytterprøver for storviltjegere. Arrangør er 
Aremark Skytterlag og Aremark Jeger og Fiskerfore-
ning.

marker:
    6. september. Loppemarked i Speiderstua.
    7.  september. Grensestriden. Pistolstevne på Ørje 

Pistolklubbs bane. Det blir feltskyting med fin 
og grov pistol, militærpistol og revolver.

    7.  september. Historisk tur til søndre og nordre 
Stange varde. Oppmøte ved banken. Arrangør 
er Marker Historielag.

10.  september. Bygdekino i Marker rådhus. 
Filmene som vises er «WALL-E» og «Den siste 
revejakta».

13.  og 14. september. Storviltprøver. Øymark Skyt-
terlags bane.

14.  september. Flyktningmarsjen. Gudstjeneste 
ved Riksrøys 35. Slusebrass spiller i forbindelse 
med gudstjenesten. Start fra Skogstad gård.

18.,  19. og 20. september. Marker Teaterselskaps 
revy «Gud og hværmann» i Marker rådhus.

20.  og 21. september. Storviltprøver. Øymark Skyt-
terlags bane.

24.  september. Bygdekino i Marker rådhus. 
Filmene som vises er «Laban spøker» og «The 
Dark Knight».

27. september. Otteid Grendehus 25 år.
    5. oktober. Elgjakta starter.
    8. oktober. Bygdekino i Marker rådhus.
22. oktober. Bygdekino i Marker rådhus.

rømskog:
23.  september. Bygdekino i Rømskog Kulturhus. 

Filmene som vises er «Laban spøker» og «The 
Dark Knight»..

    5. oktober. Elgjakta starter.

første mandag i hver måned arrangerer Hel-
selaget hyggeaften på Rømskog Eldresenter, for 
beboerne, pensjonister og andre interesserte.

Det skjer i 
Grenseland
Hele året skjer det små og store 
kulturarrangementer i Grense-
land. Her er en liten oversikt over 
hva folk kan glede seg til de neste 
månedene.

for å gjøre vår kulturkalender så 
oppdatert og god som mulig, oppfordrer 
vi alle som arrangerer noe i Aremark, 
marker og rømskog om å melde fra til 
Avisa grenseland. sendt en epost til: 
post@byline.as

siri m. dalnoki, tekst og foto

Selv om det er hyggelig å sco-
re høyt på slike levekårsun-
dersøkelser, kom ikke resulta-
tet som noen overraskelse på 
ordføreren. 

– Vi pleier å score ganske 
bra i slike sammenhenger, 
fremholder Nilssen. 

Av landets 431 kommuner 
havnet Rømskog på 35. plass.

fraflytting
Også våre andre kommuner 
scorer bra. Aremark er nest 
best i Østfold. Marker er num-
mer fem.

Kriteriene som ligger til 
grunn for undersøkelsen, går 
på levestandard, tjenestetilbud 
og sosiale forhold. Blant 29 
indikatorer finner vi alt fra le-

vealder, formue og sykefravær 
til kriminalitet, likestilling og 
antall elever per lærer. 

– Uten å ha sett veldig nøye 
på kriteriene tror jeg vi sco-
rer særlig bra på barnehage, 
skole og eldreomsorg. Og si-
den vi er få innbyggere, så blir 
det mye på hver enkelt når vi 
først bruker penger på noe, 
sammenliknet med bykom-
munene, sier Nils Nilssen. 

Men selv om vi i grense-
kommunene har det bedre i 
forhold til folk i byene, ifølge 
undersøkelsen, hjelper dette 
tilsynelatende lite med tanke 
på fraflytting.

særlig unge flytter
Aremark, Marker og Rømskog 
er de eneste kommunene i 
Østfold der folketallet ikke har 

økt det siste året. Samtlige av 
ordførerne i Grenseland synes 
ikke å ha blitt skremt av denne 
statistikken. De ser derimot 
lyst på fremtiden. 

– Vi tror folketallet går i rik-
tig retning for Rømskog, ut-
talte Nilssen tidligere i år.

Byene dårligst 
Moss havnet helt nede på 
430. plass og er dermed Nor-
ges nest dårligste kommune. 
Hakk i hæl kommer Sarps-
borg på 429. plass. 

Likevel flytter mange fra 
bygdene til bynære strøk 
hvert eneste år, særlig unge 
mennesker i etablererfasen. 
Her er det flere muligheter 
med tanke på jobb, utdan-
ning og underholdnings- og 
kulturtilbud.  

Rømskog er Østfolds beste kommune å bo i, viser en under-
søkelse Dagens Næringsliv la fram i august. – Det viser at små 
kommuner klarer å utnytte ressursene best, kommenterer 
Rømskogs ordfører Nils Nilssen. 

Best å bo  
i Rømskog

Rømskogs ordfører Nils Nilssen er fornøyd med resultatet av en undersø-
kelse som forteller hvilke kommuner som er best å bo i.
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Nærhet gir trivsel
           – og noen å snakke med …

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

ØRJE – 69 81 04 00 AREMARK – 69 19 82 00 RØMSKOG – 69 85 97 00

Det er én av mange fordeler ved 
å være kunde i lokalbanken, sier 
kundene selv.

Kjente fjes å snakke med i banken der du bor  
– i grensekommunene Aremark, Marker og Rømskog

(Iflg. en undersøkelse utført av Norsk Kundebarometer BI)

TOTALLEVERANDØR INNEN

IT-RELATERTE
PRODUKTER OG TJENESTER

• Data, skrivere
• Kopimaskiner
• Fax
• Programvare
• Telefonløsninger
• Reparasjoner

service
• Digitalt video/

fotoutstyr
• Spill til PC og 

Playstation 2
• Kopi- og 

faxtjeneste 
• Kontorrekvisita
• Mobiltelefoner

Vi forhandler:

Tvilling gt. 1A Ørje. Tlf. 69 81 20 15.  Fax. 69 81 20 16  
E-post: post@slusebyendata.no

KOPIERING
sort/hvitt og farger

- Hefteproduksjon A4/A5 
- Sanghefter
- Flyers/reklamemateriell    
- Kopiering opptil A3

MOBILT BREDBÅND
fra

Tor Morten Larsen, som til daglig 
driver Aremark Taxi, ble nummer 
19 i den individuelle konkurran-
sen. Larsen traff 136 lerduer. Det 
var dessverre fem treff for lite til 
finaleplass. Vinner av det skandina-
viske mesterskapet i nordisk trap 
ble Norges Morten Muller med et 
resultat på 169, inkludert 23 treff 
i finalen.

Konkurransen gikk over to dager. 
På lørdagen fikk Larsen 91 treff på 
hundre skudd. Dagen etter fulgte 
han opp med 45 på femti skudd.

Norge, med Larsen på laget, tok 
sølv i lagkonkurransen. Det var et 
skritt i riktig retning etter fjorårets 
bronse. Neste år skal mesterskapet 
arrangeres i Norge.

– Da tar vi gull, sier Larsen.

Tor Morten Larsen fra Marker var med 
på det norske landslaget som tok sølv i 

nordisk trap tidligere i august.  
Konkurransen fant sted i Karlstad.

Sølv i 
nordisk trap

tor morten Larsen var med på det norske laget som tok sølv i skandinavisk 
mesterskap i lerdueskyting. (Foto: Siri M. Dalnoki)
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Øyvind ottersen, tekst 

siri m. dalnoki, foto

– Mosebyneset er et av de flotteste 
boligfeltene man kan tenke seg, sier 
Kjetil Fjeld. Han er den som har 
kommet lengst på feltet. Grunnmu-
ren er så godt som ferdig.

– Vi satser på å flytte inn neste 
sommer. Det tar sin tid, for jeg skal 
gjøre det meste selv.

– Men litt hjelp får du vel fra na-
boen, lillebror Yngve? Og kanskje 
fader’n Tor, en ikke ukjent journa-
list og bankmann, tar på seg stri-
skjorta?

– Jo da, litt hjelp blir det. Reg-
ner med at Yngve og jeg vil hjelpe 
hverandre, både under bygging og 
senere. Det kan jo hende vi blir her 
til vi blir gamle.

På’n igjen
For Yngve blir husbyggingen på Mo-
sebyneset litt spesielt. Han har akku-
rat bygd seg hus ved Åstoppen, noen 
steinkast unna.

– Er ikke helt ferdig der ennå. Men 

jeg fant ut at beliggenheten ut mot 
sjøen på Mosebyneset var så fin at jeg 
like godt kan bygge et nytt hus der, 
sier Yngve.

– Jeg har akkurat startet rydding 
på tomta. Vet ikke helt når jeg skal 
starte byggingen. Det blir nok en 
stund til.

– Da kan jeg sitte på verandaen 
og nyte synet av lillebror som job-
ber så svetten siler, sier Kjetil med et 
ertende blikk.

flytter hjem
Mens Yngve jobber på KHG på gren-
sen og alltid har bodd hjemme i Mar-
ker, er Kjetil den hjemkomne sønn.

– Jeg flyttet fra Marker i 1996. 
Har bodd sju år i Oslo og fire på 
Lillestrøm. Jobber som budbilsjåfør 
i Oslo, og skal fortsette i den bran-
sjen fremover. Men straks blir jeg 
selvstendig. Hadde egentlig ingen 
planer om å flytte hjem igjen, men 
da Mosebyneset ble lagt ut, klarte 
jeg ikke å la være. Her er det utro-
lig flott. Da får jeg tåle pendlingen, 
sier han.

– Kona er opprinnelig fra Rakke-
stad, så vi synes det er deilig å kom-
me på disse kanter igjen. Dessuten 
har vi barn som nærmer seg skole-
alder. Det er greit å flytte før ungene 
begynner på skolen.

Vårt bidrag
– Marker trenger flere innbyggere?

– Ja, og dette er vårt bidrag. Fire 
nye hjelper jo litt. Det er slike felt 
som Mosebyneset som gjør det lett 
å bestemme seg for å flytte til Mar-
ker, sier Kjetil.

– Slitsomt med husbygging?
– Ja, selvfølgelig. Men det er ett år 

av livet. Man må se det slik, selv om 
det ikke blir tid til mye annet mens 
det står på.

– Litt spesiell grunnmur du har 
satt opp?

– Ja, det er noe jeg fikk høre om. 
Det er et isoporlignende materiale 
som fylles med armering og betong. 
Veldig lett å jobbe med. Man byg-
ger etter Lego-prinsippet. Det er fir-
maet Jackon i Fredrikstad som lager 
dette. Jeg er godt fornøyd. Tror det 
er fremtidens grunnmur, sier Kjetil 
Fjeld, som viser oss tegningene på 
det funkisinspirerte huset på totalt 
220 kvadratmeter, pluss kjeller.

Det er lagt ut 81 tomter på Mo-
sebyneset. Kjetil Fjeld kan bli den 
første som flytter inn.

– Det får tiden vise. Jeg bruker 
lang tid siden jeg gjør det meste 

selv. Kan nok hende at noen andre 
slår meg på målstreken. Men det 
er selvsagt ikke viktig. Vi flytter inn 
neste sommer, og det gleder vi oss 
til, sier han.

De kan umulig har gått lei av hverandre i oppvek-
sten, brødrene Kjetil og Ynge Fjeld fra Ørje. Nå 
er de nemlig i gang med husbygging på idylliske 
Mosebyneset. Brødrene bygger like godt ved siden 
av hverandre.

Brødre i naboidyll
det er fire år mellom brødrene Yngve (t.v.) og kjetil fjeld. Nå bygger begge hus på idylliske mosebyneset nord for ørje.  
– Vi blir naboer, og det er noe vi begge setter pris på. Vi har alltid vært gode venner, sier brødrene.

det vil ikke forundre meg om dette 
blir fremtidens grunnmur, sier 
kjetil fjeld. Han har satt opp sin 
grunnmur med slike lette isopor-
blokker. – Bare å bygge som med 
Lego. Litt armeringsjern underveis 
og deretter ferdigbetong. til slutt 
må muren pusses. Enkelt og greit, 
sier han.
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rune Jørgensen er rektor og pappa til 
Emma og magnus. Hjemme i rømskog, 
blant kornåker og skog, trives familien 
godt. 
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siri m. dalnoki, tekst og foto

Den 37 år gamle rektoren på Røm-
skog skole flyttet til bygda i 1997. 
Hans røtter er spredt utover det 
ganske land. Han nøler litt med å 
svare på spørsmålet om hvor han 
kommer fra.

– Jeg er født i Oslo. Deretter flyt-
tet vi til Halden, Røros, Bergen, til-
bake til Halden igjen, til Molde og 
Askim. Min far jobbet både i mili-
tæret og som lege. Dermed ble det 
mye reising. 

ren tilfeldighet
Rune Jørgensen vokste opp med to 
mindre søsken. Da han var ferdig 
med skoletiden, dro han i militæret 
i Bardufoss.

– Jeg likte meg godt opp i nord. 
Trivdes med menneskene og land-
skapet. Hadde egentlig planer om å 
gå på lærerhøyskolen i Halden, men 
jeg valgte heller Tromsø, forklarer 
han. 

Han jobbet som klasseforstander 
ved en stor ungdomsskole i Vester-
ålen i tre år. På grunn av at resten 
av familien bodde på Østlandet, be-
gynte han å se etter en jobb sørpå. 
Foreldrene bor forsatt i Askim. 

Ved en ren tilfeldighet havnet 
Rune Jørgensen i Rømskog. 

– Jeg fikk jobb som lærer ved 
Rømskog skole. Det var i ’97. To år 
senere ble stillingen som rektor lyst 
ut, og jeg fungerte som konstituert 
rektor. Det ble aldri den store re-
sponsen på stillingen. Dermed fikk 
jeg beskjed om å bli i jobben. 

Positiv og engasjert
Rektoren bor nord i Rømskog, på 
Høgås, sammen med barna Emma 
(3) og Magnus (7). Blant gårder, 
kornåker og tett skog trives den lille 
familien godt. I hagen dyrker de 

jordbær, noen poteter, brokkoli og 
gulrøtter. Og de benytter seg flittig 
av godene skogen har å by på.

– Her er det godt og trygt for 
barna å vokse opp, sier Jørgensen 
og legger til:

– Jeg er veldig glad i å reise og 
oppleve nye ting. Jeg mener det er 
sunt å se ting med litt andre bril-
ler. Tror ikke jeg hadde trivdes med 
bare å være på ett sted 
hele tiden. 

Rune Jørgensen er 
tilsynelatende alltid 
blid og positiv. Og en-
gasjert. Han er glad i 
en diskusjon og ikke 
redd for å mene noe. 

– Jeg har alltid stått 
for det jeg mener. Det 
er helt greit at folk er 
uenige med hverandre, men det er 
viktig å skille mellom person og sak. 
En trenger ikke å bli uvenner selv om 
en er uenig i noe, poengterer han.

Idrett og politikk
Det skal litt til for å vippe Jørgensen 
av pinnen og se ham sint. 

– Jeg blir ikke så fort sint, men 
kan bli litt irritert og oppgitt når folk 
tillegger deg motiver du ikke har og 
setter deg i bås. Å være redelig synes 
jeg er en positiv egenskap. 

I tillegg til å være rektor og alene-
pappa, er Rune Jørgensen involvert i 
idrettslaget og i lokalpolitikken.

– Jeg startet Fremskrittspartiet 
i Rømskog i ’98. Satt i kommune-
styret fram til 2006 og lærte mye 
om saksbehandling, lover og regler, 
forteller han. 

Jørgensen er ikke redd for å mene 
noe, og når vi spør ham om han er 
opptatt av miljøet, svarer han:

– Jeg synes ikke en skal være hys-
terisk opptatt av det. Folk på Grü-
nerløkka i Oslo tror vi kjører bil for 
moroskyld. Det gjør en 18-åring 

som nettopp har fått lappen. Men 
vi er avhengige av bil og kjører ikke 
fordi vi synes det er så moro. 

Integrering
Også når det gjelder innvandrerpo-
litikken er rektoren klar i talen.

– Jeg er ikke imot innvandrere. 
Men jeg synes vi er alt for dårlige 
til å stille krav til dem som kom-

mer hit, og vi burde 
integrert dem be-
dre. Jeg synes det er 
dobbeltmoralsk å ta 
imot folk, og så ikke 
ha nok beredskap til 
å hjelpe dem som 
har med seg trau-
matiske opplevelser i 
ryggsekken. Innvan-
drere må integreres 

for å få samfunnet til å fungere, sier 
Jørgensen. 

– Når det gjelder skole og utdan-
ning, synes jeg kvantitet vektlegges 
alt for mye. Det har ikke noe for seg. 
Det bør heller være fokus på innhol-

det i skolen. Barn har lopper i blo-
det, og det finnes grenser for hvor 
lenge de er mottagelige i løpet av en 
dag. Et stort problem er at det er for 
få søkere til lærerutdanningen. Det 
bør kreves mer av folk, og statusen 
til lærerne må heves. 

En god lærer
– Hvordan er en god lærer?

– En god lærer tar hver enkelt 
elev på alvor og har tro på at han 
eller hun kan lykkes. Alle kan ikke 
gjøre alt, men alle kan gjøre veldig 
mye. En lærer skal være redelig og 
utvikle hver elev ut fra deres evner 
og forutsetninger. Læreren skal væ-
re positiv og oppriktig interessert i 
eleven, sier rektoren. 

Han tar seg en slurk av kaffen og 
Emma og Magnus kommer med va-
fler, hjemmelagd syltetøy og brin-
gebærsaft. 

– De er glade i å hjelpe til, smiler 
Jørgensen, og legger til:

– Det er viktig å la barna gjøre 
oppgaver de mestrer. 

Rune Jørgensen har bodd i Rømskog i elleve år. 
– Det er min pers i å bo sammenhengende på ett sted. Men jeg må reise og 
oppleve nye ting. Hadde ikke trivdes med å snakke med de samme folka om de 
samme ting og se de samme grantrær hver dag. En trenger nye impulser. 

Reiseglad rektor

PortrEttEt

– En god lærer tar hver enkelt elev på alvor og har tro på at han eller hun 
kan lykkes, mener rune Jørgensen, her med datteren Emma.

En lærer skal 
være redelig 
og utvikle hver 
elev ut fra de-
res evner og 
forutsetninger. 
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fra venstre: Carina tørnby, marius Ulriksen, david Holmedal, marthinus Heen Brunes, Albert Ademaj, Erik Lorentzon, Jakob 
 Bergquist og Elise ramberg. (foto: siri m. dalnoki) 

Bak fra venstre: Hanne øyen, Åse Harridsleff, krista trygvadottir, runar kevin Haugen, øystein Bakke ørsleie, oskar Berle Hoff og 
lærer mettemarit grønmyr. 
 midten: signe Hansine skeie, Ingrid Elisabeth svarød, mathias sølvberg, Julie marie svarød, Nathaniel glenn Lindstrøm Pedersen, 
marianne Wiig, martine kjønna, silje kristin Lervik og thea kristine Ulsrød. 
 foran: Eirik molvik Engen, stine Helen Bønøgård, Anna sletmoen Johansen, Ane Elvira Pedersen skrøvseth, kesia Hammer, Atle 
 Aukrusttrædet Wikan, Heidi kristin Bergstrøm Henriksen, Nikolay Amadeus Hansesæter, oleJohan rovedal og Nikolai Yngvar Andersen.  

ÅREtS FøRStEkl aSSingER
r

øm
sk

og
 s

ko
le

Ar
em

ar
k 

sk
ol

e

8  avisa grenseland • september 2008



ÅREtS FøRStEkl aSSingER

Bakerste rekke fra venstre: Lærer Hilde Jaavall, Andrea Eilin Engebretsen mæhle, martin sætra, tim Julian E. ødegaard, sander 
 øistad flote, roger Alexander Nakkim ødegaard, simen Andre trinborg, marcus Johnsen, desiree krog, remy Beck.
 midterste rekke fra venstre: ole Jakob Høgaas Eide, stine Helene korsmo, thea Huse, Wilma sofie Ekeberg, sanna Emilie dybvik 
dybdahl, Lars Andreas granli, mathias Brekkhus, ole marius ruud, assistent Wenche Jovall.
 første rekke fra venstre: kontaktlærer malin olafsen, ole melvin granli, Philip Pascal Hauge, Ellen marie Larsen, michael 
 Andresen, Emil Amandus fagerås, Anneli Emilie myhrer slupstad, glen Andre sundell, kim Jonas granli.
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Bakerste rekke fra venstre: Ann sofie ruud, marius olausen Huset, Edvard Johan kasbo, Erik mårud, olai Andre Westgaard, Nils 
 Anders Lervik, tobias myhre Eklund, Emil sandli.
 midterste rekke fra venstre: Assistent kikki Braarud, Heidi Christin due Herrud, Ludvig solerød steffensen, Håkon Husebråten, 
simen kristoffer Bergbråten, Christoffer Johannes fosser, Andreas rørvik, Axel Jonathan mårud, kontaktlærer Veronica Espelund.
 første rekke fra venstre: Astrid kristine Halvorsrud, stine raen, dagny Helene ørken, Aksel thorvaldsen, magnus Leander g. 
ruud, Nasra Ahmed Hasan, sanne Christine olsen, tina Jørgensen.
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Varierte produkter i Aremark
Bjørn sande (til venstre) og Lars martinsen er i gang med å lete etter tomt for deres neste prosjekt – en nøkkelferdig tomannsbolig i rekke. 

Aremark Produkt & design holder til i den gamle brannstasjo-
nen i Aremark. Her selger de også kontormøbler, som vist på 
bildet. 

Vi satser ekstra på:
•  Frukt og grønt
•  Ferske brødvarer
•  Gode middagstilbud
•  Stort og variert vareutvalg

Tipping

Åpent: 9–19 (15)

www.joker.no

– helt i nærheten

www.joker.no

– helt i nærheten

Legg haNdLetuReN 
tiL aRemaRk  
(det lønner seg)

Aremarkbedriften selger kjøkkeninnredninger i heltre.

1950 Rømskog • Tlf 92 82 52 05 • Fax 69 85 94 47
E-post: steinar@bergquist-maskin.no

www.bergquist-maskin.no

O. MOsbæk & CO
Storgt 36, 1870 Ørje. Tlf. 69 81 10 40. Fax 69 81 34 10

Bilreparasjoner
Periodisk kjøretøykontroll

Drivstoff
Norsk Tipping

Norsk Rikstoto
Trav Direkte

Aviser og ukeblader
Kiosk

Hyggelig prat
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siri m. dalnoki, tekst og foto

– Vi selger tømmerhytter, kjøkken, 
bad, og kontormøbler, forteller en 
alltid like engasjert Martinsen og 
viser fram forskjellige typer kjøk-
keninnredninger i heltre. 

Hytter og kjøkken
Aremark Produkt & Design finner 
du i lokalene der Aremark Brannve-
sen tidligere holdt til, like ved sko-
len. Lars Martinsen og Bjørn Sande 
eier og driver firmaet sammen. 
Sistnevnte bruker det meste av sin 
tid på Baltic Brokers, som holder til 
under samme tak. 

– Grunnen til at aktiviteten i Are-
mark Produkt & Design har vært litt 
dårligere enn ønsket er at jeg har 
hjulpet til med papirarbeid i Baltic 
Brokers. Det er Bjørn Sandes firma, 
Baltic Brokers driver med transport-
mekling. Nå har vi fått en ny kontor-

dame i Baltic, slik at jeg kan drive 
Aremark Produkt & Design på heltid 
igjen, forklarer Martinsen. 

Bedriften ble etablert for drøyt ett 
år siden. Den gangen lå hovedvek-
ten på salg av tømmerhytter, men 
man bedrev også blant annet mø-
belsnekring. Men hyttemarkedet har 
mildt sagt ikke rørt mye på seg det 
siste året. 

– Vi har solgt et anneks, i tillegg 
til mye kjøkken. Vi har også en tøm-
merhytte til salgs i Trysil, men hyt-
temarkedet står bom stille akkurat 
nå, poengterer Martinsen. 

svært slitesterk
Aremark Produkt & Designs kunder 
er spredt over hele landet.

– Vi har solgt endel kjøkken til 
folk i Halden-distriktet, Trysil, Rø-
ros og ellers i landet. Vi selger særlig 
kjøkken som brukes til hytter. Våre 
kjøkken er i heltre, også i skroget. 

Vår samarbeidspartner er Romerike 
Treprodukter på Eidsvoll, og vi sel-
ger til fabrikkpris, sier Martinsen og 
fortsetter:

– Et annet produkt vi har er bbe-
reoler. Dette er en gammel, tradi-
sjonell reol som egner seg godt til 
kontoret. Den fåes i både furu og 
bjørk. 

Men bortsett fra overnevnte 
produkter er det prosjektet med 
tomannsboligen som opptar de to 
karene i Aremark Produkt & Design 
mest for tiden. 

– Tomannsboligen skal selges på 
prospekt, nøkkelferdig. Kjøkkenet 
og badet skal lages i bjørk, for den er 
svært slitesterk. Vi skal i størst mu-
lig grad bruke lokale leverandører, 
forklarer Sande og Martinsen. 

ser framover
Nå jakter de to på en egnet tomt. Ett 
alternativ er Fladebyåsen i Aremark. 
Eller kanskje et sted i Halden.

– Tanken er at vi skal gjøre pro-
sjektet fra A til Å. Den nye eieren 
skal kunne flytte rett inn. Til og med 
hagen skal gjøres ferdig, forteller 
Sande. 

Oppstartsfasen har vært som for-
ventet for Aremark Produkt & De-
sign.

 – Det har gått litt opp og ned, 

men det er vanlig i oppstartsfasen. 
Vi har fått mange gode tilbakemel-
dinger på produktene vi har solgt. 
Men vi har ikke solgt noe i Aremark. 
Man blir ikke konge i eget rike, smi-
ler den daglige lederen, og ser fram-
over:

– Målet er å ha satt opp noen bo-
liger i løpet av de nærmeste årene. 
Det var tanken helt fra starten av. 

Bedriften Aremark Produkt & Design har holdt på 
i drøyt ett år nå. Selv om aktiviteten ikke har vært 
på ønsket nivå hele tiden, bobler daglig leder Lars 
Martinsen over av nye ideer. Neste prosjekt er en 
nøkkelferdig tomannsbolig som skal selges på 
prospekt.

Varierte produkter i Aremark
Bjørn sande (til venstre) og Lars martinsen er i gang med å lete etter tomt for deres neste prosjekt – en nøkkelferdig tomannsbolig i rekke. 

flere produkter fra Aremark Pro-
dukt & design.
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Langs riksvei 21 i Rødenes har mang en tysk 
bilturist svingt av veien av ren nysgjerrighet, eller 
målbevisst vitende om at her holder en dyktig 
håndverker til. Mens andre er på hytta, i Syden 
eller på sjøen, nyter Tor Heen sommeren på 
småbruket Mosebyødegård. 

siri m. dalnoki, tekst og foto

Iført jeans, cowboyboots, beige 
skjorte og lys hatt gir han en grun-
dig omvisning på bruket, belig-

gende mellom riksveien og Røde-
nessjøen, like sør for avkjørselen til 
det nye byggefeltet Mosebyneset. 
Heens perle av et sted kunne nok 
flere tenkt seg å ha eierskap til. 

knivfabrikk og hytte
– Jeg kjøpte stedet i ’91. Da var det 
Saugbrugs som eide det. Det var på 
den tiden de kvittet seg med mange 
eiendommer, og jeg tok kontakt og 
var så heldig å få kjøpe stedet. Nå i 
senere tid har jeg fått flere henven-
delser fra folk som ønsker å kjøpe 
det, sier Tor Heen. 

Rundt om på gårdsplassen lig-
ger tørre hauger med hestemøkk. 
Tunet, bestående av et hovedhus fra 
1860-tallet, låve med verksted og et 
gammelt bryggerhus, ligger idyllisk 
til med utsikt over Rødenessjøen. 

Tor nyter sommeren på Mose-

byødegård. Slik skiltet ved veien 
antyder, driver han knivfabrikk her. 

– Den gangen jeg kjøpte det, var 
målet å flytte hit en dag. Men slik ble 
det aldri. Kona ble syk. Dermed ble 
vi boende nærmere Ørje sentrum. 
Vi bruker småbruket som hytte, for-
klarer han. 

Verksted for børsemakeri
Selv om det er formiddag, står sola 
allerede høyt på den nærmest sky-
frie himmelen. Bare noen få hvite 
slør bryter opp det blå. Sjøen er 
stille og gjenspeiler himmelen. Fu-
glene kvitrer, og i bakgrunnen høres 

følger du skiltet «knivfabrikk» ved riksvei 21 nord for ørje, kommer du til tor Heens småbruk. Her bruker han mye tid til å jobbe og dyrke sin lidenskap for westernkulturen. 

12  avisa grenseland • september 2008



duringen fra tunge arbeidsmaskiner 
som rydder opp knust fjell ved den 
nye veien til byggefeltet. Lufta vir-
ker tørr. 

Tor Heen åpner døra til hovedhu-
set og går rolig inn i gangen. Han 
viser fram det gamle kjøkkenet han 
pusset opp tidligere og viser resten 
av huset. Her er det gjort lite siden 
de forrige eierne bodde her. 

Så fortsetter han omvisningen i 
låven. Han går rundt på baksiden av 
bygningen.

– Dette er opprinnelig møkka-
kjelleren, men nå er det blitt kniv-
smie, sier han. 

I tillegg har han et mekanisk 
verksted og et verksted for børse-
makeri. All tid går med til håndar-
beidet. Også på sommeren, når sola 
skinner og folk flest ferierer ved 
vannkanten. 

Westernkulturen
– Har akkurat sendt av gårde en stor 
leveranse med bunadskniver, forset-
ter han mens han går rundt i låven. 

Tor leverer flotte bunadskniver 
til Th. Marthinsen i Tønsberg, som 
har overtatt hele knivkolleksjonen 
til David Andersen i Oslo. En mas-
kin lager knivskaftene 99 prosent 

ferdig, resten gjør han selv. Han 
produserer mellom ti og femten 
forskjellige modeller.

– Jeg har drevet med kniver len-
ge, men markedet var dårlig før. Da 
drev alle med det. 

Mannen har en bakgrunn som 
våpenhandler og drev villmarksbu-
tikk på Mysen i 16 år. Han har en 
forkjærlighet for den gamle wes-
ternkulturen, noe klesstilen vitner 
om. 

– Jeg driver også med gamle wes-
ternvåpen, og i vinter begynte jeg 
å lage ordentlige revolverbelter til 
disse. 

Når lysten melder seg, tar Tor seg 
gjerne en ridetur i skog og mark. For 
drøyt ett år siden fant han tilbake til 
sin kjærlighet for hest. Innimellom 
låner han et par hester fra Gro Ing-
valdsen, som driver stall Gråberg i 
Rødenes. Da tar han seg en tur i sko-
gen med Anine, forbi Hofoss, følger 
deler av traseen for Flykningmarsjen 
og helt opp til Hansebakkrøyset. 

Tilbake på hytta, eller småbruket, 
lener Tor Heen seg tilbake i brygger-
huset og koser seg med nyplukkede 
jordbær.

følger du skiltet «knivfabrikk» ved riksvei 21 nord for ørje, kommer du til tor Heens småbruk. Her bruker han mye tid til å jobbe og dyrke sin lidenskap for westernkulturen. 

mosebyødegård lig-
ger vakkert til med 
utsikt over rødenes-
sjøen. 

Hvis ikke tor er hjemme sammen med kona, treffer 
du ham mest sannsynlig ett eller annet sted i låven på 
mosebyødegård. Her lager han «Norwegian knives».

Etter en times ridetur på Anine til grenserøys nummer 
35 lar han hesten hvile litt. 

kjøkkenet i hovedhuset fra 1860 er pusset opp. 
 resten av huset er det gjort lite med. 

til knivskaft bruker tor valbjørk. maskinen i verk
stedet hans kan lage 2000 skaft om dagen. 
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Vakuumforming  
og CNC-fresing av plast

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

EN plAsTbEdrifT MEd 40 års ErfAriNg

Øyvind ottersen, tekst og foto

Ørje Eiendom AS ble dannet nettopp 
med tanke på kjøp og utvikling av 
gamle Lies Hotell. Atlantic Finans og 
Malermester Studsrud eier hver sin 
halvpart. Asbjørn Studsrud er daglig 
leder. Jan Syversen er styreleder.

– Vi ser dette som en investering i 
fremtiden, både for oss og for Ørje. 
Derfor er også barna våre med i sty-
ret, sier Studsrud.

Næringsvirksomhet
– Så nå skal det igjen bli overnat-
tingsmuligheter i Ørje sentrum?

– Nei, det er ikke liv laga for ho-
tell i Ørje. Vi håper at vi skal få fylt 
opp huset med næringsvirksomhet. 
Målet er at mange virksomheter i 

gården vil gi mer liv i en litt forsømt 
del av Ørje, sier Syversen.

tilbake til 1906
Lies Hotell i dag er verken vakkert 
eller hensiktsmessig. Derfor er et 
omfattende restaureringsprosjekt 
i gang. Innen neste sommer er det 
brukt over en million kroner på å 
sette gården tilbake til 1906-utga-
ven.

– Gården var vakker for hundre 
år siden. Vi vil at den skal bli like 
fin igjen. Så får vi innrede huset et-
ter brukernes ønsker. Så langt har vi 
noen interessenter, men vi vil gjerne 
ha flere. Det er bare å ta kontakt. Vi 
er åpne for fleksible løsninger, sier 
Asbjørn Studsrud.

Gamle Lies Hotell preget sentrum av Ørje i nesten 
hundre år. Men de siste årene har huset forfalt. Det 
har slett ikke vært noen pryd for øyet. Nå har Ørje 
Eiendom satt i gang et omfattende restaureringsar-
beid som skal blåse nytt liv i Storgata.

Gjenskaper Lies Hotell

Asbjørn studsrud (t.v.) og Jan syversen har kjøpt gamle Lies Hotell i ørje 
sentrum. – Neste sommer skal gården se ut som den gjorde i 1906. En 
staselig bygning, sier de to som begge håper å få mye næringsvirksomhet 
inn i lokalene når de står ferdige.

Du drømmer – vi snekrer

Gjør som veldig mange andre – 
kontakt oss når det gjelder:

  • Kjøkken
  • Bad
  • Garderobe
  • Bokhyller
  • Andre møbler

Syversen Snekkeri, Sletta, 1870 Ørje.  
Telefon 69 81 35 35. e-post: syves@online.no w
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siri m. dalnoki, tekst og foto

Dugnadsgjengen i Aremark står 
på for fullt om dagen, før det bra-
ker løs fredag 5. september. Fes-
ten starter med Belfast Muslims 
og Ørje-bandet Dixie Freaks, før 
Dance With a Stranger tar over 
fram til midnatt. 

store og små
Standup-komiker Tommy Steine 
blir lørdagens konferansier. De 
tradisjonelle bodene vil være på 
plass, og det blir offisiell åpning 
ved ordføreren. Så starter under-
holdningen med Stubbefolket. De 
som har lyst til å møte deltakerne 
fra årets «Farmen», må sørge for å 

være til stede midt på dagen lørdag 
eller søndag. 

Lørdagskvelden og frem til langt 
på natt sørger Teddybears og Bud-
dies for å underholde gjestene, 
sammen med Tommy Steine.

Klovnen Bobo er å finne på fes-
tivalen både lørdag og søndag. De 
yngste kan også glede seg til pon-
niridning.

Det er ti år siden Elgfestivalen 
ble arrangert for første gang. Si-
den har arrangementet vært annet 
hvert år. Thorfinn Johansen, årets 
festivalgeneral, var sentral også da 
Elgfestivalen ble til i 1998. Han 
lover en festival med stor bredde, 
der både store og små skal få masse 
god underholdning. 

Om bare noen få dager er det igjen duket for 
Elgfestivalen i Aremark. Dance With a Stranger, 
Teddybears, Farmen-deltakere og klovnen Bobo 
skal friste store og små til å ta turen til festivalom-
rådet på Kirkeng.

klart for  
Elgfestival

Elgfestivalen 2008 går snart av stabelen i Aremark. forhåpentligvis 
blir været like fint som under forrige festival i 2006, som disse bildene 
er hentet fra. da bød festivalen på en stor folkefest med tusenvis av 
besøkende.

siri m. dalnoki, tekst og foto

Aremark var den siste av våre tre 
kommuner som åpnet NAV-kon-
toret sitt. Selv om kontoret har 
vært åpent siden 30. mai, var den 
offisielle åpningen først i midten 
av august. NAV-leder Atle Ander-
sen og de andre ansatte er positive 
til nyåpningen. 

få flere i aktivitet
NAV-kontoret ligger fortsatt i råd-
huset, men nå på motsatt side av 
bygningen. Åpningstider for råd-
huset gjelder også for NAV. 

– Vi som jobber her, skal vei-
lede i alt. Det skal gjøre det en-
klere for brukerne. Vårt mål er å få 
flere i aktivitet. Vi skal jobbe for at 
de som ønsker det, skal få komme 
ut i arbeid eller aktivitet, for ek-
sempel ved å samarbeide med det 

lokale næringsliv om å opprette 
praksisplasser og om rekruttering, 
forklarer Andersen. 

NAV er altså sosial-, arbeids- og 
trygdekontor under samme tak. 
Nå slipper aremarkingene å reise 
til Halden når de skal på arbeids-
kontoret. 

– Det blir bedre tilgjengelighet 
for folk når alt er på ett sted. Vi er 
fem ansatte som skal kunne hjelpe 
alle. Før har vi sittet litt hver for 
oss. Nå har vi fått et lite miljø. Det 
er en fordel for alle, og de ansat-
te er veldig positive. Men det er 
fremdeles mange nye områder og 
ting vi må sette oss inn i, forklarer 
NAV-lederen. 

Skal du ringe til NAV, er sentral-
bordet i Sarpsborg. Der kan man 
svare på det meste. Les mer på 
www.nav.no. 

– Den største forskjellen etter at vi har fått 
NAV-kontor, er at vi nå kan veilede i alt. Før 
hadde vi ikke arbeidskontor her, nå kan vi gi 
veiledning og råd til alle om alt, sier Aremarks 
NAV-leder Atle Andersen.

Bedre til-
gjengelighet

NAVkontoret i Aremark ble offisielt åpnet 15. august. fra venstre NAV
 ansatte Christian gundersen, Atle Andersen og torbjørn Åkerset. karin 
oraug og gerd Lervik var ikke til stede da bildet ble tatt. 
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Mosebyneset ligger like nord 
for Ørje sentrum. Den idylliske 
halvøya i Rødenessjøen kan by 
på noen av Haldenvassdragets 
flotteste sandstrender. Det er 
gangavstand til Ørje sentrum, 
og alle tomtene ligger idyllisk 
og vestvendt til, med utsikt over 
den vakre innsjøen. Egen små-
båthavn skal bygges i tilknyt-
ning til feltet.

Flytt rett inn
Mosebynesets beliggenhet gjør 
feltet til et av de vakreste bolig-
felt i Østfold, ja det tåler sam-
menligning med hva som helst 
i landet. Totalt er det lagt ut 81 
tomter. Elleve av disse skal byg-

ges ut med frittstående enebo-
liger. Drottvik Eiendom står for 
utbyggingen, og boligene selges 
ferdig innflyttingsklare. Garasje 
er inkludert, og både gårdsplass 
og hage blir opparbeidet.

Lokalkunnskap
Drottvik Eiendom er et lokalt 
selskap med stor kunnskap og 
lang bransjeerfaring. Snekkerne 
Arild Gromholt og Jan Michael 
Syversen skal sette opp de elleve 
boligene.

– Vi gleder oss til å sette i 
gang. Maken til flott boligfelt 
skal man lete lenge etter. Her 
er det flott på alle mulige må-
ter. Kort vei til Rødenessjøen og 

Ørje sentrum. Det er bare å rusle 
ned til stranda for å ta morgen-
badet.

– For barnefamilier blir fel-
tet perfekt. Det er planlagt fem 
lekeplasser, og det skal bygges 
gangbru over til Ørje sentrum. 
Det betyr gangavstand til både 
skole og butikker.

– Når er boligene innflyt-
tingsklare?

– Vi setter i gang med den 
første boligen allerede i høst. Så 
får etterspørselen avgjøre den 
videre utbyggingstakten. Men vi 
regner med at det vil gå ganske 
fort, for så fine tomter dukker 
neppe opp på lenge, lenge, sier 
Syversen og Gromholt.

Ønsker du deg nytt hus, men mangler drømmetomta? Eller kanskje 
kvier du deg for å sette i gang den omstendelige prosessen 

husbygging er? Vi har løsningen. På fantastiske Mosebyneset i 
Marker er vi straks klare til å bygge 11 nøkkelferdige hus.

Den store 
Boligdrømmen

På Mosebyneset får du oppfylt Leverings beskrivelse
Utvendig:
Ferdigbehandlet trekledning på veg-
ger, vinduer, dører og sprosser. Im-
pregnert tremateriale ved inngang og 
terrasse. Opparbeidet parkeringsplass. 
Grovplanert hage. Isolert garasje med 
stålport og portåpner.

Innvendig:
Eikeparkett i alle rom. Flislagt bad. 
Fliser i vindfang og vaskerom. Fliser 
over kjøkkenbenk. Ferdig malt bever-
panel i stue, kjøkken, gang, vindfang 
og soverom. Hvitmalte profilerte lister 
i tak, gulv, dører og vinduer. Hvite 
himlinger.

Innredning og utstyr:
Profilert, malt kjøkkeninnredning 
med integrerte hvitevarer. Gardero-
beskap med stang og hyller på alle 
soverom. 120 cm baderomsinnredning 
med profilerte dører. Dusjhjørne med 
herdet glass. Formpressede, hvitmalte 
dører innvendig. Skyvedørsgarderobe 
i vindfang.

Tekniske installasjoner:
Elektriske arbeider leveres komplett. 
Lysarmatur under overskap i kjøk-
keninnredning. Utelys med fotocelle 
ved inngang og terrasse. VVS-arbeider 
leveres komplett. Varmepumpe og 
vannbåren varme i alle rom. Vannmå-
ler. Utvendig kran. Sentralstøvsuger

Ta kontakt med:
Mette Gustavsen
Telefon: 69 89 91 57
Mobil: 922 40 646
Faks: 69 88 84 50
E-post: mg@terraeiendom.no

Nøkkeltall:
Adresse: Mosebyneset

Utbygger: Drottvik Eiendom AS
Prisantydning: Fra 2.195.000,- + omk.

Boligtype: Frittliggende
Bta/P-Rom: 125 kvm/95 kvm

Tomt: Selveier fra 595-649 kvm
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Øyvind ottersen, tekst og foto

Nybygg og utvidelser gjør stedet til 
et sosialt treffsted også for lokalbe-
folkningen.

Innehaver Roar Høisveen ligger 
ikke på latsiden. Han har ved hjelp 
av egne never og gode samarbeids-
partnere sørget for utvidelse av 
campingplassens fasiliteter.

– Vi har bygget et helt nytt lo-
kale med 45 sitteplasser. Dessuten 
er utearealet utvidet. Der kan vi nå 
få plass til 70 gjester. Vi åpnet de 
nye lokalene like før jul i fjor, men 
har holdt på med ytterligere utbe-
dringsarbeider gjennom både vår 
og sommer, sier han.

– Fornøyd med årets sesong?
– Ja, absolutt. I fjor var det trøs-

tesløst vær. I år har det stort sett vært 
fint. Og jo varmere det er ute, jo mer 
mat selger jeg i kroa. Da gidder ikke 
folk å lage mat selv.

storskjerm
Nord Steinby har både øl- og vinrett, 
og mange velger å kose seg sammen 
med venner i de fine lokalene.

– På sommeren er det fifty-fifty 
med campinggjester og lokalbefolk-
ning. Ellers i året er det selvfølgelig 
bygdefolket som stort sett kommer 
hit, sier Høisveen. En forklaring på 
det gode besøket er investeringen i 

et 106 tommer lerret til multime-
dia-anlegget.

– Ja, det har vært populært. Folk 
kommer hit for å se store begiven-
heter på TV. Under fotball-EM tok 
det helt av, og kampen mellom 
Fredrikstad og Lillestrøm trakk fullt 
hus.

Utvider
– I vinterhalvåret har vi åpent i kroa 
hver fredag. Men vi øker gjerne åp-
ningstidene om behovet skulle mel-
de seg, sier Roar Høisveen.

Nord Steinby Camping har i dag 
plass til 36 vogner. Det (nesten) nye 
servicehuset byr på ypperlige dusj- 
og toalettforhold.

– Jeg har søkt om å få utvide cam-
pingplassen på jordet nedenfor. Jeg 
håper det går i orden, sier Høisveen, 
som litt stolt legger til at han også 
har sørget for internett-tilgang til 
vognene. Dermed kan gjestene ta 
verden med seg til lille Rømskog.

Nord Steinby Camping i 
Rømskog har hatt godt 
besøk denne sommeren. 
Hovedsakelig er det faste 
gjester som benytter 
seg av den idylliske 
campingplassen.

sosialt på campingkroa

Øyvind ottersen, tekst og foto

Gøran Hellum er en av nykom-
merne på Nord Steinby Camping i 
Rømskog. Hadde sin første sesong 
i fjor.

– Hvorfor Rømskog?
– Etter 30 år på Larkollen trengte 

jeg miljøforandring. Tilfeldig at jeg 
havnet her. Ville prøve ett år. Det var 
deilig. Her blir vi i mange år, sier 
han.

Gøran Hellum er Rømskog-
campingens nye attraksjon. Han ble 
rikskjendis gjennom serien Cam-
pingliv på NRK i 2001. Den popu-
lære serien ble spilt inn på Larkollen 
Camping.

tok helt av
Gøran Hellum var den gang en helt 
vanlig ungkar. Han var nærmest født 
og oppvokst på campingplassen på 
Larkollen. En dag kom NRK og lurte 

Han tusler rundt i bar overkropp. Nyter godværet og 
slapper av. Småprater med campingnaboene. Kikker 
fra tid til annen bort på «amerikaneren» ved forteltet. 
En gammel Buick. Den er han mektig stolt av.

Realitykjendis stortrives

roar Høisveen har brukt mange 
arbeidstimer og over en halv million 
kroner på utbedring og utvidelse av 
Nord steinby Camping i rømskog. 
– Jeg er fornøyd med både besøket 
og tilbakemeldinger fra turister og 
bygdefolk, sier han.

gøran Hellum ble rikskjendis da han deltok i realityserien Campingliv i 2001. Nå har han flyttet campingvogna fra Larkollen til Nord steinby Camping i 
rømskog. – Her er det kjempefint. stille og rolig. Bare idyll, sier han.

på om han ville delta i realityserien 
Campingliv.

– Jeg sa ja, og angrer ikke. Det 
var veldig morsomt å være med. 
Vi hadde ikke noe manus. Bare var 
oss selv. Men jeg var ikke forberedt 
på den kjendisstatusen vi fikk. Det 
tok helt av. I ettertid ser jeg at jeg 
ble fremstilt som en helt desperat 
kvinnejeger. Slik var jeg jo ikke. Men 
som TV-underholdning var det sik-
kert greit.

To år etter at TV-serien startet var 
ungkarstilværelsen over.

– Jeg fikk mange tekstmeldinger 
og brev fra damer underveis i serien. 
Jeg valgte ut den som så best ut, og 
det viste seg å stemme, sier han om 
kona Irene Andersen. De giftet seg i 

2003. Familien på fire bor i Rælin-
gen. Gøran kjører truck for Hansen 
& Dysvik og tilbringer alle ledige fe-
rie- og fridager på campingplassen 
i Rømskog.

Platedebut
Gøran Hellum er musiker, låtskriver 
og gammel Elvis-fan. Nå er hans de-
butplate «Campingliv» klar. Bandet 
heter Gøran and The Debitors.

– Jeg har også laget en egen låt 
for og om campingplassen her. En 
hyllest til Høisveen og alle de hyg-
gelige gjestene.

Til tross for at det er sju år si-
den Campingliv gikk på tv, blir han 
fremdeles gjenkjent på gata.
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Den store steinen ved Rødenessjøen, nedenfor Ørjeberga, var i mange 
år et kjent og kjært landemerke. Nå er E18 for lengst erstattet av 
motorvei. Store deler av Ørjeberga måtte bort for å gi plass til den nye 
veien. Men steinen ligger der fortsatt. Morsomt er det å se hvordan 
denne vestre innfarten til Ørje har forandret seg på femti år.

ørjeberga før og nå

steinen ved ørjeberga fotografert på 1950tallet. (Foto: østfold fylkes billedarkiv)

Mange barn i Østfold venter på å få en 
permanent familie å flytte til. Det er 
stort behov for nye fosterforeldre. Nå har 
fosterhjemstjenesten i Sarpsborg sendt ut 
en brosjyre til husstander i Indre Østfold i 
håp om at noen vil åpne sine hjem for det 
som både er en utfordring, men også en 
stor kilde til glede.

En tirsdag i måneden resten av året 
holdes det informasjonsmøter. På møtene 
blir det gitt fyldig informasjon om hvem 
fosterbarna er, hvorfor de må flytte fra 
sine foreldre. Hvem som kan bli fosterfor-
eldre, og hvordan man blir det. Dessuten 
blir det gitt orientering om samarbeids-
partnere, støtteapparat og ikke minst 
økonomi.

Dersom du og din familie på denne 
måten vil hjelpe et barn som trenger 
omsorg, er det bare å ta kontakt. Flere 
opplysninger: www.fosterhjem.no/sarps-
borg

trenger foster - 
foreldre i indre

ny bibliotekar
Aremark folkebibliotek har fått ny 
bibliotekar. 28 år gamle Siri Dobloug-
Skibsted fra Hamar er på plass i lokalene 
på Aremark skole. Siri tok over etter Karin 
Pettersen, som har drevet biblioteket i en 
årrekke.

Den nye bibliotekaren bor i Tistedal. 
Hun har utdanning innen informasjon 
og har blant annet jobbet som journalist. 
Dessuten har hun jobbet i Lex forlag og for 
NAV i Fredrikstad.

normal kornhøst
Årets kornhøst i østfold ligger an til å 
bli litt bedre enn i fjor, viser prognosene 
fra Norsk felleskjøp. En fin sommer har 
gjort godt, men mye nedbør de siste 
ukene har ført til at mye korn ender 
som dyrefor fremfor menneskemat.

Totalt ser det ut til at kornhøsten vil bli 
på 117 prosent sammenlignet med 2007, 
som ikke var noe stort kornår. Det betyr at 
vi i år kan forvente et tilnærmet normalår.

Prognosene i prosent for de ulike 
sortene ser slik ut:

Oljefrø 125, bygg 120, hvete 120, havre 
110 og rug 109.

slik ser det ut der steinen under ørjeberga ligger i dag. (Foto: Siri M. Dalnoki) 
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siri m. dalnoki, tekst og foto

– Alle som har lyst, kan bli med på bueskyting. 
Uansett alder eller kjønn, forteller bueskytter-
ne. De ønsker å få opp interessen for bueskyting 
og håper å få et skikkelig miljø på treningene. 
Kanskje til og med starte en klubb. 

trener tirsdager
Det var i våres det ble dratt i gang trening på 
Anonby, som ligger like syd for Ørje, godt 
skiltet fra riksveien. Hittil har det vært en li-
ten gruppe på seks skyttere som har deltatt på 
trening. 

– I sommer har vi hatt ferie, men har startet 
opp med trening igjen fra skolestart. Vi trener 
på tirsdager fra seks til åtte på kvelden, forteller 
gjengen. 

Jon Ivar er selv tilknyttet Hvaler IF, der bue-
skyttermiljøet er mye større. Det blir mye pend-
ling fram og tilbake til trening og stevner. 

Jon Ivar Nesset deltok i NM i 
bueskyting i Sandefjord og ble 
norgesmester i sin klasse. – 
Kjempemoro, synes 14-åringen 
fra Marker. 

siri m. dalnoki, tekst og foto

Jon Ivar Nesset har holdt på med bueskyting i 
halvannet år. Han representerer Hvaler IF, siden 
det ikke er noe tilbud nærmere. Klassen han del-
tok i er tradisjonell kadett 13–16 år, der det sky-
tes på blink. Mesterskapet fant sted i august. 

Nesset deltok for første gang i et NM i fjor. Da 
stakk han av med bronsemedaljen. 

– Helt siden jeg var liten har jeg gått rundt 
med pil og bue. Det er kjempemoro å skyte og å 
konkurrere, smiler 14-åringen fornøyd. 

Eirik Neset, Carl-Jonas Røen og 
Jon Ivar Nesset trener bueskyting 
på Anonby Gård i Marker. Treklø-
veret er ivrig når de setter i gang 
med skytingen og håper flere blir 
med på trening framover.

Spenner buene på anonby
CarlJonas røen (nærmest), Jon Ivar Nesset og Eirik Neset synes det er moro med bueskyting. 

Jon Ivar Nesset fra marker ble i sommer 
 norgesmester i bueskyting i sin klasse.

Midt i 
blinkenslik ser det ut der steinen under ørjeberga ligger i dag. (Foto: Siri M. Dalnoki) 
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Sørlifeltet, Halden. Telefon 69 21 35 00

Sørlifeltet, Halden. Telefon 69 21 35 00

Sørlifeltet, Halden. Telefon 69 21 35 00

Det er nå du skal kjøpe bruktbil

Vil du være med på å rydde i bruktbillageret vårt? 
Vi har en rekke flotte modeller i alle prisklasser. Det er nå 
du kan gjøre det virkelig gode bruktbilkuppet.  
I tillegg får du et knalltilbud på finansiering: 
                         fra  6,9 % rente (ved 35 % egenkapital)!

Caroline jensen, tekst og foto

De som var på treningen den dagen vi 
besøkte banen, holdt på med lydighet og 
annen dressur. Både eiere og hunder så ut 
til å kose seg. 

Marker Hundeklubb ble stiftet i 1988 av 
hundeinteresserte i nærmiljøet. Det er i dag 
cirka 40 medlemmer. Noen av dem er sven-
ske. Det er også en av grunnene til at en del 
av konkurransene foregår i Sverige. 

mange aktiviteter
Klubben har tidligere hatt rasemønstring i 
forbindelse med Slusefestivalen. Medlem-
mene har også deltatt på julegateåpning 
hvor det har vært muligheter for å kjøre 
med trekkhunder. Det er trening hver 
torsdag, sommer som vinter. Da trenes 

det  agility, lydighet, kontakttrening og 
miljøtrening.

Det blir også arrangert diverse kurs i 
løpet av året. Da kommer profesjonelle 
instruktører som holder valpekurs/nybe-
gynnerkurs og videregående lydighets-
kurs. I tillegg arrangeres det også bruks-
hundkurs og agilitykurs.

fint område
Hundebanen representerer et fint områ-
de for virksomheten. Det er 16 mål med 
tomt, alt inngjerdet. På området er det to 
treningsbaner, hvor den ene blir brukt til 
agility og den andre til diverse andre akti-
viteter. Det er også et klubbhus som bru-
kes til medlemsmøter og kurs. Klubben tar 
gjerne imot nye medlemmer, uansett rase 
eller nivå.

Hundebanen i Marker ligger like ved vektstasjonen på E18 
mot Sverige. Der er det mange glade hunder som sammen 
med sine eiere trener på dressur og lydighet.

Sitt, dekk,  
rull rundt

marker Hundeklubb
dannet: 1988.
Beliggenhet: Ved vektstasjon E18 mot Sverige.
Aktiviteter: Lydighet, agility, kontakttrening og miljø-
trening.
kurs: Valpekurs, nybegynnerkurs og kurs for videre-
kommende.
Instruktør/kontaktperson: Tove Husebråten.
Antall medlemmer: Ca. 40
kontingent: 150 kroner

Både hund og eier synes det er morsomt å få til nye kunster.

Un
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ur
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lis
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Øyvind Ottersen, tekst Og fOtO

Været ble riktig trivelig etter hvert, 
og over tre tusen mennesker fra 
fjern og nær la lørdagsutflukten 
til Strømsfoss denne første helgen 
i august. Her var boder med all 
slags krimskrams. Her var levende 
musikk, både på Turistenbrygga og 
i hagen til Møllerens Hus. Her var 
sveler og rømmegrøt. Eller grillet 
kylling. Kort sagt noe for både store 
og små.

Sosial dag
Strømsfossdagen er, ved siden av na-
sjonaldagen, den store sosiale dagen 
i Aremark. «Alle» skal til Strøms-

foss, og alle treffer noen de kjenner. 
I folkehavet er det knapt mulig å gå 
en meter uten å treffe på kjentfolk. 
At Strømsfoss får besøk av dobbelt 
så mange mennesker som det bor i 
hele kommunen, vitner om mange 
tilreisende. Både hyttefolk og gjester 
fra Marker og Halden.

Bil i fokus
Ekstra morsomt i år var det mar-
kante bilinnslaget. Samme helg ble 
Grensetreffet arrangert i Halden. I 
den forbindelse tok amcarklubben 
der en Strømsfoss-utflukt. Over 
ett hundre flotte dollarglis cruiset 
rundt i «Fossen», til stor glede for 
publikum.

Nok en gang klarte arrangørene av Strømsfossdagen 
å samle massevis av mennesker til arrangementet i 
det lille knutepunktet nord i Aremark. Selv ikke et 
regelrett skybrudd tidlig på dagen stoppet publi-
kumstilstrømmingen.

over hundre amerikanske biler i alle farger og fasonger besøkte strøms-
fossdagen.

Ikke uventet fikk strømsfoss’ egen Alf Ulven stor oppmerksomhet med sin 
eksklusive sportsbil. mange ville se og ikke minst høre hans svarte vidun-
der, en königsegg med 1018 hestekrefter.

oddvar mustorp fra Halden tilbringer halve året i florida. Nå er han 
hjemme og benytter anledningen til å jobbe med veteranbåter. Her foran 
«thor», en båt han har brukt mye tid og krefter på.

strømsfossdagen er en sosial happening for både aremarkinger, hyttefolk og gjester fra nabokommunene.

Suksess i Strømsfoss
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Øyvind ottersen, tekst og foto

Kristian Myrvold startet for tre år 
siden Myrvold Motor hjemme i 
Rømskog. I fjor kjøpte han opp langt 
større Motor Scoop Norge.

– Motor Scoop var et godt inn-
arbeidet firma. Derfor tok jeg det 
navnet. Nå har jeg forhandlere over 
store deler av landet. Målet er å ha 
nærmere 40 forhandlere innen ut-
gangen av året. I dag leverer jeg til 

32 butikker og er en slags grossist, 
sier unggutten, som virkelig har be-
vist at det går an å skape seg en so-
lid bedrift med utgangspunkt i små 
forhold på landsbygda.

Bonde og motor
Kristian Myrvold kjøpte gården En-
gen av sin tante. Selv vokste han opp 
på nabogården.

– Jeg driver begge gårdene, både 
min egen og gården til faren min. 
Har til sammen 130 mål korn.

– Så du er gårdbruker med mo-
torbusiness på si?

– Nei, det er nok blitt omvendt. 
Motorfirmaet har vokst seg så stort 
at gården er blitt attåtnæring. Fort-
satt driver jeg alene, men jeg har 
fått mer og mer behov for hjelp, 
sier han.

motorinteresse
– Jeg har alltid hatt interesse for 
motor, cross og firehjuling. Den 
interessen har etter hvert blitt til 
levebrød. Jeg importerer og selger 
kvalitetsmerker og har blant annet 
generalagentur for Access og Sachs 
i Norge.

Kristian Myrvold har et lite 
kontor, verksted, delelager og ut-
stillingslokale hjemme på Engen. 
Derfra selger han firehjulinger, mo-
peder og scootere til folk fra fjern 
og nær.

– Rømskog ligger jo ganske av-

sides til, så det meste selger jeg via 
hjemmesiden. Jeg har også en av-
deling i Oslo, med blant annet la-
gerhotell på Karihaugen. Der er alle 
modellene stilt ut.

Populært
Kristian Myrvold har merket stor på-
gang, og salget av både firehjulinger 
(ATV – All Terrain Vehicle), mopeder 
og scootere øker jevnt og trutt.

– Jeg har bare kvalitetsmerker, 
og jeg kan konkurrere med hvem 
som helst på både pris og service, 
sier han.

Bedriften i Rømskog forhand-
ler kjente merker som Access, CF-
MOTO, FYM, Sachs, Kazuma, TBG.

– De fleste av ATVene leveres med 
hvite skilter, registreres som tung 
motorsykkel og kjøres på bilfører-
kort. Men jeg kan også levere min-
dre modeller til overraskende lave 
priser, sier han.

I idylliske omgivelser på gården Engen i Rømskog 
har Kristian Myrvold skapt sitt stadig voksende 
motorimperium. Fra låven driver han Motor Scoop 
Norge AS, et firma som etter hvert har fått hele 
landet som marked. Myrvold selger firehjulinger, 
mopeder, scootere og til og med biler.

Satser stort i Rømskog 
med flott utsikt til idylliske rømsjøen driver kristian myrvold sitt motorimperium motor scoop Norge As. Han selger godt med firehjulinger, scootere og 
mopeder. Her fotografert med et utvalg av det han tilbyr sine kunder over hele landet.
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Den årvisse Slusefestivalen i Marker trakk store og små til Brugsområdet også i år. Men denne 
gangen i strålende solskinn. Vafler og kaffe, rømmegrøt og saft, og et bredt spekter av aktiviteter 
sørget for at store og små storkoste seg på Ørje den siste helgen i juni. 

Livat på Slusefestival

siri m. dalnoki, tekst og foto

Auksjon er en viktig ingrediens på slusefestivalen.

stubbefolket inntok «scenen», og underholdt mange barn med sitt stykke 
«sopp er topp», som hadde premiere på slusefestivalen. 

Jan roger Pettersen fra sarpsborg i sving med håndarbeid på Brugs
området. 

slusene på ørje er en attraksjon i seg selv. flere besøkende slappet av på 
brygga og tittet på hvordan de gamle dampbåtene tok seg fram. 

det gikk unna da barna dundret nedover Engebret soots vei i sine hjemme  
snekrede doninger. 
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Byline tekst & design,  
fosby, 1798 Aremark

tELEfoN 99 22 1798

Frisørgalleriet
Camilla Sande

Telefon 69 19 90 05 • Mobil 41 66 14 06 • Bankbygget, Aremark

neste avis 
23. oktober

Neste utgave av Avisa Grenseland 
trykkes torsdag 23. oktober og blir 
påfølgende helg distribuert i Are-
mark, Marker og Rømskog, samt til 
utenbygds abonnenter. Avisa Gren-
seland vil også være tilgjengelig i 

de lokale dagligvareforetningene, 
bensinstasjonene og i de tre rådhu-
sene. Ta kontakt dersom du har et 
budskap du ønsker å formidle, det 
være seg redaksjonelt eller i form 
av en annonse.

telefon: 99 22 17 98
Email: post@byline.as

Stemning ved Skjæra
Naturperlene ligger tett langs Haldenvassdraget. Ved inngangen til høsten endrer naturen både 
karakter og farge. Da kan naturfotografene boltre seg i de lekreste motiver. Vår fotograf falt for 
denne idyllen ved friluftsområdet Skjæra i Aremark.
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