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Aremark
Innbyggere: 1.425
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Tore Johansen (KrF)

Marker
Innbyggere: 3.465
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Stein Erik Lauvås (A)

Rømskog
Innbyggere: 660
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Nils Nilssen (A)

Navn:  
Mina Emilie Labråten

Alder: 18 år
Bosted: Ørje 

Yrke/stilling:Elev ved Mysen VGS

Haldenvassdraget er en naturperle som 
de aller fleste av oss har stor nytte og 

glede av. Gjennom historien har vassdraget 
og kanalen hatt stor betydning. Uten vass-
draget ville bygdene fra Aurskog-Høland i 
nord til Halden i sør sett helt annerledes ut. 
I tidligere tider var vassdraget avgjørende 
for velstandsutviklingen. I dag er vassdraget 
viktig som kilde til rekreasjon.

Men det er et skår i gleden. Et ganske 
stort skår, til og med. Vannkvaliteten 

er ikke som den bør være. Vi vet ikke når 
elendigheten tok til, men tar neppe feil om 
vi hevder at få, om noen, i dagens Gren-
seland har opplevd et helt rent vassdrag. 
Vannet er brunt og lite tiltalende. Enkelte år 
er det så ille at algene flyter i tykke lag. Med 

ujevne mellomrom innføres det forbud 
mot bading av helsemessige årsaker.

Dette skal det nå bli en slutt på. Gjen-
nom mange år er det innført tiltak 

langs vassdraget. Bøndene har blitt nødt til 
å ta sin del av ansvaret; mindre høstpløy-
ing, vegetasjonsbelter og redusert bruk av 
kunstgjødsel. Men dette er ikke nok, for det 
er selvfølgelig ikke bare landbruket som 
forurenser.

Man kan mene hva man vil om EU, 
men vanndirektivet derfra er Norge 

forpliktet til å følge. For vår del betyr det et 
krav om rent vassdrag innen 2015. Det er 
mindre enn seks år dit. Lokale myndighe-
ter har laget planer for hvordan målet skal 

nås. Alle som bor langs vassdraget må bidra 
med stort eller smått. Det vil koste penger. 
For det offentlige og for den enkelte. De 
som administrerer prosessen har fra tid til 
annen «fått så hatten passer». Det både er 
og føles urettferdig. Målet er at alle skal få 
et rent vassdrag. Så kan vi diskutere hvordan 
og hva det skal koste.

Vi har stor forståelse for at folk kan synes 
det blir uforholdsmessig dyrt å instal-

lere renseanlegg. Men lokale myndigheter 
har sagt at de skal gjøre alt for at det skal 
bli så billig som mulig for den enkelte. Vi 
får håpe de står ved sine ord, for jo raskere 
vi kommer i gang, jo raskere får vi et rent 
vassdrag vi alle kan nyte i fulle drag.

1. Hva opptar deg mest akkurat nå?
Akkurat nå er det Slåbrock som opptar 
meg mest! Det er en musikkfestival 
som jeg er med og arrangerer sammen 
med fire andre jenter: Veronica Ber-
ger, Malin Labråten, Inger Eline Olsen 
Torp og Inger Johanne Ruud. I år kom-
mer Onkel Tuka, Andreas Meland og 
Mr. Andresen! Jeg tror årets festival vil 
bli et høydepunkt og jeg gleder meg 
veldig! Gå inn på hjemmesiden vår 
www.srock.no for mer info!  

6. Er du miljøbevisst og hvordan 
bidrar du selv til et bedre miljø?
Jeg er jo miljøbevisst, men tror nok at 
jeg kan gjøre mer for miljøet. 

7. Hva er det beste du kan si om de 
to andre kommunene i Grenseland?
Har mye godt å si om dem! Kjæresten 
min er fra Rømskog og jeg har gode 
venner fra Aremark! 

8. Hva ville du gjort om du var 
ordfører?
Jeg ville ha gitt mer penger til skolen, 
og selvfølgelig gitt mer penger til 
Slåbrock! :)

9. Hvilket enkeltmenneske har 
betydd mest for deg?
Litt klisjé, men må bare bli foreldrene 
mine. Mye godt å si om dem!  

10. Er du fornøyd med det du har 
utrettet så langt i livet?
Jeg har jo ikke akkurat hatt et veldig 
langt liv, men synes det har vært noen 
flotte 18 år så langt!

11. Reis hvor du vil i fire uker. Hvor 
drar du?
Langt unna for å slappe av! 

12. Hvilken politiker har du mest 
sans for?
Nå for tiden må det være Jonas Gahr 
Støre. Jeg mener han gjør en god jobb! 

13. Hvilket forhold har du til sport 
og idrett?
Jeg er overhode ikke et sportsmen-
neske! Spilte håndball som ung jente, 
men der stoppet det vel også… Men 
jeg trener faktisk en god del!!!

14. Hva er det aller beste med din 
kommune?
Det som er best med kommunen min 
er at det skjer så mye. Det er så mange 
folk som drar i tråder og ordner ting, 
noe som er veldig gøy! 

15. Hvordan tror du verden ser ut 
om femti år? 
Tror den kommer til å være fylt med 
masse elektroniske ting! Men håper en 
del problemer er løst innen den tid!

2. Hva gjør deg glad, hva gjør deg 
sint og hva gjør deg bekymret?
Engasjerte mennesker og høyde-
punkter i hverdagen gjør meg glad! 
Det som gjør meg sint er folk som 
ikke bryr seg om ting, mens det som 
bekymrer meg mest er ting som skjer 
rundt i verden som ingen egentlig kan 
gjøre noe med.  

3. Hvilken enkeltperson i historien 
har betydd mest for verden?
Den enkeltpersonen som jeg mener 
har betydd mest for verden er Jesus. 
Selv om noen tror at han ikke har 
levd, så har han likevel betydd mye. 

4. Hva slags musikk lytter du helst 
til, og hvem er din favorittartist?
Jeg hører på masse forskjellig musikk! 
Liker alt som gjør meg glad! 

5. Hva foretrekker du; radio, tv, 
film, aviser, ukeblader, bøker eller 
internett?
Bøker er noe som opptar veldig mye 
av min tid, ellers så følger jeg jo med 
på noen TV-serier da!  

– Et øyeblikk – her er 15 kjappe



For å gjøre kulturkalenderen 
så oppdatert og god som mulig, 
oppfordrer vi alle som arrangerer noe 
i Aremark, Marker og Rømskog, til å 
melde fra til Avisa Grenseland. 

Sendt en epost til: post@byline.as

Det skjer i 
Grenseland
Hele året skjer det små og 
store kulturarrangementer i 
Grenseland. Her er en oversikt 
over hva folk kan glede seg til.

Aremark:
5. april, palmesøndag, er det familiegudstje-

neste ved Riddervold i Aremark kirke kl. 
11.00. Barnekoret Gledessprederne synger. 

9. april, skjærtorsdag, er det gudstjeneste i 
Aremark kirke kl. 18.00. Nattverd ved Rid-
dervold. 

9. april er det pubkveld på Furulund. Tress 
fra Hedmark spiller. Arrangør er Aremark 
danselag.

10. april, langfredag, er det gudstjeneste i 
Holmgill kirke ved Riddervold kl. 11.00. 

12. april, første påskedag, er det gudstjeneste i 
Aremark kirke ved Riddervold kl. 11.00. 

14. april vises fi lmene «The Movie» og «Valky-
rie» i Bygdekinoen på Furulund.

18. april er det NM i håndbak på Aremark skole.
19. april avholder Lions sin Røde Fjær aksjon.
20. april er det åpning av Aremarks nye menig-

hetshus.
24.-25. og 26. april spilles revyen «Himmelæ-

væ». Stedet er gymnastikksalen på Aremark 
skole. Arrangør er Aremark Revylag.

26. april er det gudstjeneste i Aremark kirke 
ved Melberg kl. 11.00. 

Marker
1. april vises fi lmene «The Movie» og «Valkyrie» 

i Bygdekinoen i Marker rådhus. 
15. april kl. 11.00 blir det musikalsk teaterfo-

restilling i Marker Bo- og Servicesenter. Da 
vises «Genser’n te Johansen».

15. april kl. 19.00 i Marker bibliotek er det 
forfatterkveld med den anerkjente Thorvald 
Steen. Gratis inngang og enkel servering. 

17.-18. april arrangeres Slåbrock-festivalen. 
Det skjer i Friends’ lokaler i Ørje. Musikerne 
som opptrer er Onkel Tuka, Andreas Meland 
og Mr. Andresen.

22. april er det VIP-treff på Filadelfi a Ørje. 
Barn fra 4 år og oppover er velkomne fra kl. 
17.00 til 19.30. Barn fra 6. klasse og oppo-
ver er velkomne fra kl. 19.00 til 20.30.

22. april vises fi lmen «Hundehotellet» i Bygde-
kinoen i Marker rådhus. 

Rømskog:
16. april er det politisk dag i Rømskog. 
20. april arrangeres treningsløp i orientering. 

Det er Rømskog IL som arrangerer, og frem-
møte er på Rømskog skole. Her blir det til-
bud til både nybegynnere og viderekomne. 
Start mellom kl. 18 og 19.

Avisa Grenseland er 
tilgjengelig på internett. 
Alle avisens utgaver siden 
september 2007 ligger i 
pdf-format og kan lastes 
ned via egen link på åp-
ningssiden til de tre kom-
munene: www.aremark.
no, www.marker.no og 
www.romskog.no

les avisa 
Grenseland på 
nett

røde fjær-innsamling
Den landsdekkende Lions Røde Fjær innsamling går av stabe-
len søndag 19. april. I Aremark vil Lions kjøre rundt søndag 
ettermiddag, mens elever ved Aremark skole skal være bøsse-
bærere. Den røde fjæren er symbolet på medmenneskelighet.

I år vil de innsamlede pengene gå til utbyggingen av et 
nasjonalt synssenter, Hurdalsenteret, som eies av Blindefor-
bundet. Det anerkjente senteret har i 28 år hjulpet tusenvis av 
store og små med å mestre livet bedre, men det mangler plass 
og fasiliteter. Målet er at årets aksjon skal bidra til at landets 
svaksynte og blinde skal få et optimalt tilbud med opplæring 
og trening tilpasset til den enkeltes behov, slik at fl ere kan 
leve et selvstendig, aktivt og meningsfylt liv. Utbyggingen 
Hurdal syn og mestringssenter skal ifølge planen være ferdig 
i 2010. 

HER FÅR DU BL.A:
Drivstoff • Bilrekvisita
Propan • Film • Kiosk
Oljeskift • Selvvask
Dekk • Hengerutleie
Malerkoster • Fiskekroker + masse annet

GOD, GAMMELDAGS BENSINSTASJON

AREMARK BENSIN & SERVICE • TELEFON 69 19 93 50

Alltid gode tilbud – alltid god service

Nytt kirkegårdsregister 
– Hvis ingen har tatt kontakt med oss seks måneder etter at dette 
grønne skiltet er satt opp, vil gravstedet bli slettet, sier kirke-
vergen i Aremark, Jan P. Vaaler. 

siri M. dalnOki, tekst OG fOtO

Kirkegårdsbetjeningen i 
Aremark begynner i disse 
dager å sette opp små grøn-
ne skilt på en del gravsteder 
ved Aremark kirke og Holm-
gill kirke i Bjørkebekk. Dette 
arbeidet skal fortsette utover 
sommeren. Grunnen er at 
det installeres et nytt, web-
basert kirkegårdsregister.

Bevaringsplan
– Vi sliter med å fi nne ut 
hvem som står som fester på 
en god del av gravstedene. 
Derfor kommer vi til å sette 
opp skilt slik at folk ser at de 
må kontakte oss. Seks må-
neder etter at skiltet er satt 
opp, og det ennå ikke er tatt 
kontakt, blir gravstedet slet-
tet, opplyser Vaaler. 

– Det høres kanskje litt 
strengt ut, men slik må det 
være. Vi vet i mange tilfeller 
ikke hvem vi skal kontakte, 
og det bør vi få ordning på. 
Det nye registeret som skal 
taes i bruk, er webbasert og 
skal brukes over hele landet. 

Systemet kan brukes opp 
mot folkeregisteret, slik at vi 
har mulighet til å sjekke om 
noen festere har gått bort, 
sier Vaaler. 

Ved Aremark kirke og 
Holmgill kirke er det totalt 
rundt 1500 gravsteder. Kir-
kevergen antar at rundt ti 
prosent av disse vil få et lite 
grønt skilt plassert ved grav-
støtten i løpet av sommeren. 
Jan P. Vaaler understreker at 
det ikke er noe mål at noen 
gravsteder skal bort. 

– Gamle graver blir ikke 
automatisk slettet. Kirkever-
gen, i samarbeid med Are-
mark Historielag og Østfold 
Historielag, vil lage en be-
varingsplan for gravsteder i 
Aremark. Hvis noen mener 
noe bør bevares, så kan de 
ta kontakt med meg, sier 
Vaaler. 

Får en et grønt skilt på 
graven kan det taes kontakt 
med enten kirkevergen, 
Halvor Tjernæs eller Per Vi-
dar Iversen. 

– Finner du dette skiltet ved gravstøtten bør du ta kontakt 
snarest, oppfordrer kirkevergen i Aremark, Jan P. Vaaler. 
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Tlf. 99 36 36 36 - 69 81 28 00 morten.teig@online.no

Kom innom 
for en uforpliktende 

bilprat, et godt tilbud  
og en kopp ka�e!

Tlf. 99 36 36 36 - 69 81 28 00 morten.teig@online.no

Kom innom 
for en uforpliktende 

bilprat, et godt tilbud  
og en kopp ka�e!

Tlf. 99 36 36 36 - 69 81 28 00    morten.teig@online.no

Stort utvalg av 
brukte biler

Tlf. 99 36 36 36 - 69 81 28 00 morten.teig@online.no

Kom innom 
for en uforpliktende 

bilprat, et godt tilbud  
og en kopp ka�e!

Bilkjøp - en tillitssak

Bilpleie og salg 
av dekk og felger

Kom innom for en 
uforpliktende bilprat, 
et godt tilbud og 
en kopp kaffe!

Ny familie til 
Grenseland

siri M. dalnOki, tekst

I løpet av to år skal Grenseland ha 35 
nye innbyggere i regi av Placement 
Utvikling AS. Nå er den første små-
barnsfamilien på plass. Mieke og 
Serkan, og deres datter Elif, landet 
på norsk jord 28. mars. De holder 
nå på med å få ting på plass i deres 
nye bolig ved Furulund i Aremark. 
Mange ting skal på plass – nye mø-
bler, hvitevarer og bil. Familien gle-
der seg stort til å bli kjent med folk 
i bygda og starte et helt nytt liv i 
Grenseland. 

Mieke jobber for et nederlandsk 
fi rma. 

– Jeg kan sitte hvor som helst i 
verden og jobbe – bare jeg har til-
gang til internett, forteller hun. 

Serkan er svært kreativ og har 
jobbet som dekorasjonsmaler, men 
er villig til å ta på seg det meste for å 
bli kjent med det norske samfunnet 
og arbeidslivet. Familien er allerede 
i gang med å lære seg det norske 
språket. 

Før familien fl yttet til Aremark 
hadde rådmann Jon Fredrik Olsen 
hatt et møte med dem. 

– Dette virker som en utrolig fi n 
og hyggelig familie. Jeg gleder meg 
til at de fl ytter til Aremark, sa han.  

Selv bruker andelslaget huset til 
diverse fester og arrangement. 

– I fjor leide vi et lufthoppeslott 
en dag på sommeren. Det var en 
kjempesuksess. Ellers arrangerer vi 
fest én til to ganger i året. Snart er 
det duket for loppemarked, og vi 
ønsker gjerne lopper hvis folk har 
noe, sier Hege Holth. 

Stikle misjonsforening bruker 
Otteid Grendehus til sine sangkvel-
der. For 25 år siden var grendehuset 
et bedehus. I 1983 så andelslaget 
Otteid Grendehus dagens lys. Inger-
Marit Grislingås var med i det første 
styret, og er fortsatt aktiv i laget.  

Den første nederlandske familien som kommer til 
Grenseland i forbindelse med Placement-prosjektet, 
har fl yttet til Aremark. Det er et par i 20-årene med 
en datter på to og et halvt år. 

Lopper, liv og lokaler på Otteid

Mieke og Serkan, og deres 2,5 år gamle datter Elif, har fl yttet til Aremark. 

Gjengen i Otteid Grendehus skaper liv og røre. Blant 
annet med fester, karneval og loppemarked. De er 
på jakt etter både lopper og folk som ønsker å leie 
selskapslokaler.

siri M. dalnOki, tekst OG fOtO

I fjor ble Otteid Grendehus, som 
ligger like ved riksveien mellom 
Aremark og Ørje, pusset opp. 

– Vi har fått ny kjøkkeninnredning 
og har malt tak og vegger. Her er det 
et stort kjølerom med mulighet for 
oppbevaring av mat til selskaper. Det 
er god plass i lokalene. Å dekke på 
til 70-80 personer her inne er ikke 
noe problem, sier Hege Holth, leder 
i andelslaget Otteid Grendehus. 

– Lokalene leies gjerne ut til kon-
fi rmasjoner, bryllup, familieselskap 
eller barnebursdager til en rimelig 
penge, opplyser Holth. 

Ivrige brukere av Otteid Grendehus. Anne-Mette Tønsberg (fra venstre), In-
ger-Marit Grislingås, Anita Fosser med Jon Anker Fosser på armen, Kristin 
Bjerke og Hege Holth. Foran Selma Bjerke, Kari Elise Bjerke og Silje Lervik. 
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•  Nybygg
•   Rehabilitering 

av hus og hytter
•  Murerarbeid
•  Støping

TØMRERF IRMAET

Brødrene Nordgaard
Bjørkebekk, 1798 Aremark

Frode Nordgaard
Tel. 48 18 59 24

Lars-Erik Nordgaard
Tel. 93 25 48 19

Vi utfører alt innen

klart for slåbrock
Det er igjen duket for den rusfrie musikkfestivalen Slåbrock i Ørje. 
Festivalen fi nner sted 17. og 18. april i Friends Menighets lokaler i 
Ørje. På konsertlisten står Halden-bandet Onkel Tuka, Andreas Meland 
og mr. Andresen.

Bak arrangementet står fem jenter i alderen 18-19 år. Det er tredje 
gang jentene arrangerer Slåbrock.
Vil du vite mer om festivalen? Gå inn på www.srock.no

siri M. dalnOki, tekst OG fOtO

Sone to i Aremark, og sone én i Mar-
ker, har fått «varsel om pålegg om 
tiltak vedrørende reduksjon av ut-
slipp av sanitært avløpsvann». I den 
anledning ble det holdt et informa-
sjonsmøte i Marker rådhus tirsdag 
24. mars. 

Det koster
Å ha rent vann i Haldenvassdraget er 
politisk forankret både i Aremark og 
Marker. For å oppnå tilfredsstillende 
kvalitet kreves en betydelig reduksjon 
av forurensingen, både fra landbruket 
og fra spredte avløp. EUs vanndirek-
tiv forplikter til å ha god vannkvalitet 
innen 2015. Derfor haster det å sette 
i gang tiltak. Innen 2015 skal alle i 
Aremark og Marker ha fått pålegg om 
rensing. Etter å ha fått pålegg, har en 
to år på seg for å utbedre kravet. Også 
i Aurskog-Høland får folk pålegg. 

– Dette kravet om rensing er bare 
noe vi må godta. Vi skjønner at det 
koster, men så er det jo fi nt å holde 
liv i lokale forhandlere, synes Astrid 

Luksengård, som sammen med Svein 
Frog var på informasjonsmøtet. 

Diverse forhandlere for miniren-
seanlegg hadde stands i rådhuset for 
å presentere sine løsninger. Astrid 
Luksengård fi kk svar på sine spørsmål 
ved standen til Granli Rør og Wallax. 

Serviceavtale
– Må anlegget være i tilknytning til 
strøm? Og hva skjer hvis strømmen 
går? Lurte Luksengård blant annet 
på. 

– Ja, anlegget trenger strøm. Men 
dersom strømmen går, vil det ikke 
renne over. Anlegget drives av vann. 
Går strømmen så reduseres renseef-
fekten med 15 prosent, svarte Stig 
Erik Granli i Granli Rør. 

Å kjøpe og installere et miniren-
seanlegg vil koste den enkelte rundt 
100.000 kroner. Prisen på selve 
anlegget varierer hos de ulike for-
handlerne, men det er viktig å se på 
summen i bunnen av regnestykket. 
Det er ikke bare selve anlegget som 
koster. Graving, rørlegger, elektriker 
og vedlikehold skal også med i regne-

stykket. Det er viktig at løsningen en 
velger er godkjent. En må også huske 
på at alle må ha en serviceavtale med 
leverandøren av renseanlegget. Ser-
viceavtalene varierer i pris, og noen 
har en pris som gjelder for eksempel 
for fem år. Hva skjer etter disse fem 

Fikk info om rensing

Det de fl este var opptatt av under infomøtet om 
rensing var hvor mye et renseanlegg vil koste i 
kroner og øre. I tillegg fi kk de frammøtte i Marker 
rådhus vite mer om hvorfor de har fått pålegg om 
rensing. 

Ellen Johanne Winther (til venstre) i Wallax svarte på spørsmål om rensing fra Astrid Luksengård og Svein Frog.  

årene? Det er viktig å få svar på når 
en velger renseløsning.  

Fosfor og alger
Det er huseier som er ansvarlig for 
utslipp. Derfor er det viktig å velge en 
aktør som en kan stole på. 

– Det er også viktig å undersøke le-
vetiden på anlegget og hvor mye det 
tåler, tipser Stig Erik Granli. 

Blant leverandørene av godkjente 
renseanlegg, som ble presentert i 
Marker, var Biovac, Wallax, Odin 
maskin, Eco Bio og Klaro renseanlegg. 
Disse vil forhåpentligvis være med på 
å sørge for at alle bekker og sjøer skal 
ha god vannkvalitet i fremtiden. 

Haldenvassdraget er totalt 14 mil 
langt og var helt kanalisert i 1877. 
Helt nord i vassdraget, i Bjørkelan-
gensjøen, er vannet mest forurenset. 
Jo lenger ned i vassdraget en kom-
mer, jo bedre er vannkvaliteten. I 
Femsjøen i Halden er kvaliteten til-
fredsstillende. Derfor blir det ikke satt 
i gang tiltak der. Utfordringen er 40 
tonn fosfor som havner i vassdraget, 
hvorav over halvparten kommer fra 
landbruket. 4,2 tonn kommer fra 
spredt avløp. Fosfor fra husdyrgjødsel 
og kloakk er direkte mat for algene, 
som forurenser vannet. 
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Gårdsjente med 
forskerinteresse

siri M. dalnOki, tekst OG fOtO

Frida Buschmann bor i Kvisler i Aremark. Det har 
hun gjort siden oktober 2001. Tidligere bodde hun 
i Bærum, men ville vekk fra konstant støy og tett 
trafi kk. At hun fl yttet til Aremark var helt tilfeldig. 

Reiste sydover
– Jeg hadde aldri hørt om Aremark. Bodde i Bæ-
rum, men følte en dragning vekk derfra. Brukte 
nettet og lette etter hus på begge sider av fjorden. 
Det skulle ligge i nærheten av en vei og ikke i et 
byggefelt. Det skulle heller ikke være oppusset. 
Jeg kom over huset her, tittet på det og bestemte 
med for å ta det. Jeg tenkte at «her skal det ikke 
mye til for å få det koseligere». Barna mine lurte 
på om jeg hadde blitt gal og skulle fl ytte til Sve-
rige, smiler Frida Buschmann.  

Hun er født på øya Tomma på Helgeland.
– Tomma ligger langt ute i havet. Der bodde 

jeg fram til jeg var seks år gammel. På familiens 
gård. Vi hadde ku, sau og hest. Som opprinnelig 
gårdsjente føler jeg meg hjemme i Aremark. Jeg 
trenger roen, forteller hun. 

 Fram til Frida var 16 år bodde hun på Lurøy 
i Helgeland. Så reiste hun sydover for å bli syke-
pleier. 

– Jeg jobbet på Ullevål som samaritt, som det 
het den gangen. Da fant jeg ut at det ikke var noe 
for meg. Jeg jobbet der fram til jeg giftet meg. 

Elektrokjemi
Da den minste av hennes fi re barn begynte på 
skolen, tok Frida Buschmann fatt på studiene ved 
Teknisk Fagskole. 

– Jeg har alltid hatt teknisk interesse, akkurat 
som faren min. Noe kvernet i hodet mitt som jeg 
ville gå videre på. Jeg begynte å studere kjemi 
og kom i kontakt med Senter for Industrifors-
kning (Nå: SINTEF). Der fi kk jeg først jobb som 
laborant, mens jeg fortsatte studiene i en mer 
spesialisert retning. Etter hvert ble hovedinteres-
sen elektrokjemi og laboranten ble laboratorie-
sjef.  Jeg var eneste kvinne. Lærte om diffusjon i 
metaller og integrert elektronikk. Vi fi kk nye stu-
denter fra Universitetet i Oslo (UiO) hver høst 
som tok fysikk hovedfag hos oss. Det var et utro-
lig godt fagmiljø – både sosialt og utviklende. Vi 
lå i verdenstoppen på vårt område. Lagde blant 
annet spesialiserte trykksensorer til oljebransjen,  
IR-sensorer (strålere) til Forsvaret som brukes i 
nesen på varmesøkende raketter. Vi vant en stor 
internasjonal konkurranse om å utvikle en par-
tikkelsensor til Cern anlegget som påviser hen-
delsen i kollisjonsøyeblikket når en akselererer 
protoner i to baner over 99 prosent av lysets has-
tighet og kolliderer disse, sier Buschmann. 

Da sensorene skulle settes i produksjon, hop-
pet jeg av og gikk over i privat næringsliv, men 
savner de faglige diskusjonene.

Riktig produkt
Frida Buschmann fortsatte sin karriere med å 
lese biokjemi og jobbet en tid som produktut-
vikler hos en kjemikalieprodusent i Drammen. 
Hun startet også å jobbe for seg selv. Foretaket 
Trias Norway AS ble etablert, og Frida Busch-
mann utviklet en miljøvennlig absorbent som 
fjerner farlig søl og kjemikalier. Trias er grossist 
for produktet, som leveres til forhandlere opp til 
Nord-Trøndelag. 

Gjennom mange år i kjemibransjen har Frida 

Buschmann godt over gjennomsnittet peiling på 
kjemikalier og rengjøringsmidler.

– Vi omgir oss med kjemikalier hver eneste 
dag. Da er det viktig å velge riktig produkt i for-
hold til den jobben som skal gjøres. Grønnsåpe, 
for eksempel, er noe som henger igjen fra gam-
melt av. Den inneholder lut, kaustisk soda, og 
fettsyrer laget av avfallsstoffer fra treforedlingsin-
dustrien. Den er altfor sterk til moderne interiør.  
Grønnsåpe etterlater en fettfi lm som gir grobunn 
for bakterier og tiltrekker seg skitt. En skal ikke 
bruke grønnsåpe i det hele tatt, med unntak til 
vasking av ubehandlet treverk hvor den har en 
impregnerende effekt, tipser hun. 

Når Frida Buschmann vasker hjemme, setter 
hun gjerne på litt musikk. 

– Dans er min store lidenskap. Jeg kan danse 
i timevis – også når jeg gjør rent. Dans gir god 
kondisjon og godt humør. Jeg elsker trommer og 
reggaemusikk, og jeg er medlem i danselagene i 
både Tistedal og Aremark.  

Skole og næringspolitikk
Det er ikke vanskelig å få Frida Buschmann i tale, 
verken når det gjelder hennes lidenskap for dans, 
fi rmaet hennes eller kjemi og produktutvikling 
for øvrig. Men dette er langt fra det eneste som 
opptar dama. Hun er blant annet aktiv Høyre-

politiker og sitter i  kommunestyret i Aremark. 
Næringspolitikk engasjerer henne sterkt, og hun 
sitter i styret i Aremark Næringsforum. 

–  Den største feilen som er begått i vårt sko-
lesystem, er den såkalte «enhetsskolen» der alle 
skal behandles likt. Enhetsskolen former elevene 
etter samme mal og mange barn mister interes-
sen for utdanning lenge før videregående. Elever 
faller ut og blir stemplet som tapere. Å gi barna 
en god grunnutdanning tilpasset den enkelte elev 
er en menneskerett, mener Buschmann. 

– Samfunnet trenger folk på ulike trinn med 
ulik kompetanse. Ingen er bedre enn andre, vi 
bare utfyller hverandre, sier hun og tillegger at 
hun håper skolen satser mer på realfag fra de før-
ste klassetrinn. 

– For det er jo så mye moro innen realfag – så 
utrolig mye å velge i!

Buschmann legger ikke skjul på at hun er skuf-
fet over kommunens næringspolitikk.

– Næringspolitikk er dessverre et ikke-eksis-
terende tema i Aremark. Den ligger godt plas-
sert under bygdedyrets brede bak. Aremark har 
unike utviklingsmuligheter, bare man slipper til 
dem som har evner og kompetanse. Ny Plast er 
et strålende eksempel på at det motsatte av jord-
bruksrelaterte bedrifter kan lykkes her, poeng-
terer hun. 

– Det er privat næringsliv som holder liv i det 
offentlige, understreker Frida Buschmann. 

Hun synes imidlertid rådmann Jon Fredrik 
Olsen bidrar godt med tanke på endringer i næ-
ringspolitikken og å legge forholdene til rette for 
næringsutvikling.

Oppussing
Etter åtte år i bygda trives Frida Buschmann godt. 
Med en god del oppussing ved hjelp av polakker, 
har huset hennes like ved riksvei 21 i Kvisler fått 
sitt eget preg med sterkere farger enn det aremar-
kinger fl est er vant til. 

– Planen var å bytte dører og vinduer. Jeg had-
de noen polakker som jobbet for meg og bodde i 
annekset her. Ville ha en terrasse og de bygget seg 
frem. Den ene var spesielt kreativ. En kveld tegnet 
han et forslag. Han ringte på døra og presenterte 
det. Jeg fi kk et pristilbud og sa det var greit. Da 
de kjøpte malingen, ble jeg helt perpleks og sa 
at «dette kan vi ikke bruke». Men slik ble det nå, 
og det har skapt reaksjoner. Noen mener det er 
grusomt. Andre har sagt til meg at de synes det er 
sprekt. De setter pris på at jeg tør å gjøre noe slikt 
på et sted som Aremark. Det er helt annerledes 
enn alt annet. Og det er jeg også. Får si det som 
Arne Næss med tøydokka: «Jeg er litt rar», smiler 
Frida Buschmann. 

Med havgapet som nærmeste nabo vokste Frida Buschmann opp blant ku, 
sau og hest på familiens gård på øya Tomma på Helgelandskysten. Hennes 
interesser for realfag gjorde at hun ble ingeniør og forsker. 

”Det er privat 
næringsliv 
som holder 
liv i det 
offentlige”
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PORTRETTET

Frida Buschmann har massevis av energi og ideer. En av hennes 
store lidenskaper er dans. Hun elsker trommer og reggaemusikk. 
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Med sine 671 innbyggere er Rømskog blant landets 
minste kommuner. Men er det noen uttrykket «lykkelig 
som liten» passer godt på, så er det Rømskog. Likevel 
har kommunen valgt å satse på Grenseland-samar-
beidet. Det er både rådmann og ordfører glade for.

Øyvind Ottersen, tekst
siri M. dalnOki, fOtO

– Rømskog er så liten at vi nok må 
innse at dagen nærmer seg da vi 
ikke lenger får styre oss selv. Men 
det er slett ikke noe verken kom-
munen eller befolkningen ønsker. 
Derfor gjør vi alt vi kan for å holde 
kontroll i eget hus. Samarbeidet 
med Aremark og Marker er helt 
nødvendig og gjør oss sterkere. Vi 
drar nytte av flere interkommunale 
tilbud. På den måten kan vi gi et 
tilbud innenfor sektorer der vi er 
for små til å ha egne stillinger med 

Kommunehuset
– I Rømskog har vi ikke rådhus, sier 
rådmann Barane.

– Vi kaller det kommunehuset, 
men det er ikke mindre viktig av 
den grunn. Her har vi samlet kom-
munens administrasjon. Her er 
NAV, og her har Marker Sparebank 
og Gjensidige Marker Brannkasse 
sine Rømskog-kontorer. Her er også 
prest, lensmann og landbruk. I un-
deretasjen har vi den gamle festsa-
len. I 2001 åpnet vi et tilbygg, en 
flott gymsal med scene. Det er blitt 
bygdas kulturhus. Her er det masse 
aktivitet, og Bygdekinoen kommer 
med rykende ferske filmer. Det er en 
imponerende aktivitet på fritiden 
her i Rømskog, sier Barane.

I kommunehusets umiddelbare 
nærhet ligger skolen, biblioteket, 
eldresenteret og barnehagen. Sist-
nevnte har skolefritidsordningen 
inkludert.

– Vi har det godt her i Rømskog, sier ordfører Nils Nilssen (t.v.) og rådmann Magne Barane. Her foran kommunehuset der mye av den 
mellommenneskelige aktiviteten i Rømskog foregår.

Rømskog – lillebror i Grenseland

høyt kvalifiserte folk, sier Barane.
– Vi klarer oss bra og har en 

sunn økonomi, selv om vi på in-
gen måte er noen rik kommune. 
Men vi har et godt tilbud over hele 
fjøla. Ser egentlig ingen områder 
vi er direkte dårlige på. Selv om alt 
selvfølgelig kan gjøres bedre, sier 
rådmann Magne Barane.

Østfoldinger
Rømskog ligger som en, unnskyld 
uttrykket, avkrok oppe i de nord-
østre hjørnet av Østfold. Klemt 
inne mellom Sverige og Aurskog-

Høland. Skjønt inneklemt er noe 
overdrevet, for er det noe Rømskog 
har mye av, så er det plass. En vak-
ker og deilig natur preger den lille, 
men akk så romslige kommunen.

– Er dere ordentlige østfoldin-
ger? Eller er dere mentalt i Akers-
hus?

– Vi er østfoldinger, sier ordfø-
rer Nils Nilssen.

– Riktig nok går elevene våre 
på ungdomsskole og videregåen-
de skole på Bjørkelangen. Mange 
pendler også til jobb den veien. 
Men vi hører til Østfold. Vi har 
lenge samarbeidet med Marker. 
Og nå også med Aremark. Frem 
til 1902 var vi en del av Rødenes 
kommune. Jeg kan illustrere det 
slik, sier ordføreren: – Jeg kjøpte 
meg en Østfold-bunad for noen år 
siden. Jeg har ingen planer om å få 
meg en ny!
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Nesten 90 ansatte
Rømskog kommune sysselsetter 
nesten 90 ansatte, fordelt på 55 
årsverk. I selve kommunehuset sit-
ter blant mange andre ordfører Nils 
Nilssen, rådmann Magne Barane, 
kommunekasserer Tone Ringsbu, 
tjenesteleder utvikling Kjell Flen-
stad og NAV-leder Marianne Her-
manseter.

– Vi har gode offentlige tilbud i 
kommunen, sier ordfører Nilssen.

– Eldreomsorgen er god. Vi har 
full dekning. 16 plasser, seks om-
sorgsleiligheter og ti trygdeleilig-
heter. Alle beboerne har enerom. 
Det hadde de lenge før landets 
kommuner fikk pålegg om det. 
Ellers har vi en god skole. Det er 
en 1-7 skole. Førsteklasse, an-
nen og tredje sammen, fjerde og 
femte sammen og sjette og sjuende 
sammen. Vi har 61 elever, men det 
er plass til flere, sier han.

Velkommen til Rømskog
– Dere er med på Grenseland-
fremstøtet i Nederland for å få nye 
innbyggere. Hvorfor?

– Vi ønsker oss flere innbyggere. 
Vi må ikke bli forgubbet. Eldrebøl-
gen har nådd oss tidligere enn an-
dre steder i landet. Skal vi fortsatt 
være en god kommune å bo i, må 
vi ha unge mennesker som bidrar 
til inntektene. Vi vil ha en god og 
variert befolkningssammensetning. 
Nordmenn er selvfølgelig alltid 
velkomne, og mange har flyttet hit. 
Men det er ikke nok. Spennende å 
få inn nye impulser utenfra. Vi har 
tro på Nederland-prosjektet, sier 

Rømskog har eget bibliotek, til 
glede for både skoleungdom og 
den voksne befolkningen.

Rømskogs eldre garde har det godt. Alle har enerom og flotte fasiliteter i naturskjønne omgivelser. – Og snart er 
tilbygget vårt ferdig, sier styrer Bjørg Tørnby Nilsen. I bakgrunnen får beboerne Sigrid Sundsrud (t.v.) og Hedvig 
Myrvold servert middag av Torill Sletten.

I dette lille, men delikate rommet holder kommunestyret sine møter.

”Vi klarer oss bra 
og har en sunn 
økonomi, selv 
om vi på ingen 
måte er noen rik 
kommune. 

Rømskog – lillebror i Grenseland

Rømskog og har ingen planer om 
å slutte som rådmann. Men jeg bor 
i Gjerdrum og trives med det. Føler 
at det er sunt å ha litt distanse til 
jobben som rådmann, sier Magne 
Barane, opprinnelig vestlending fra 
Sveio. Han ble rådmann i Rømskog 
ved en tilfeldighet. Jobbet i Oslo, 
men ville ut av «gryta». Det er el-
leve år siden.

– Har aldri angret. Rømskog er 
en vakker og trivelig plass. Hygge-
lige politikere og ansatte, og trive-
lige folk generelt. Vi har det rett og 
slett veldig godt her i Rømskog, 
sier han.

rådmann Barane.
– Kanskje rådmannen selv skulle 

flytte til Rømskog?
– Jeg liker meg veldig godt i 
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Kuler og krutt 
på låven

siri M. dalnOki, tekst OG fOtO

– I fjor sommer var jeg hjemme to 
helger på fem måneder, forteller 
Kenneth Aspestrand. I 2008 holdt 
han førti skyteshow. De fleste i Nor-
ge og Sverige, men det hender også 
at han reiser til Tyskland, Danmark 
og Italia med hagla. 

Hundre våpen
Kenneth Aspestrand har drevet Vå-
penlåven i tre år. 

– Jeg flyttet butikken til Halden 
ett år, men fant ut at jeg ikke solgte 
noe mer der, bortsett fra noen små-
ting. Så da flyttet jeg butikken hjem 
til Aremark igjen, sier han. 

I  Våpenlåven selges mest våpen 
og ammunisjon, men også klær, 
støvler og hundemat. Som eneste 
forhandler i Norge har Aspestrand 
diverse villsvinartikler på lager.  

  – Har blant annet fôringsauto-
mater til villsvin. Kan også brukes 
til rådyr eller ender. Lokkemiddel, 
tjære, kamera og nattkikkert selger 
jeg også. Når det gjelder våpen, er 
det Benelli det går mest av. Det er 

det merket jeg bruker selv på mine 
show. I fjor solgte jeg rundt hundre 
våpen, sier han.

Gjøre triks
– Planen er å fortsette å drive Våpen-
låven i mange år fremover. Målet er 
ikke å bli størst. Jeg kommer til å sat-
se minst like mye på skyteshow. Jeg 
tar også imot bedrifter og idrettslag. 
Da får de prøve seg på skyting på 
min egen skytebane, de får en sky-
teoppvisning og kan grille. Ny Plast 
var her blant annet og satte ny re-
kord. De skjøt 6500 skudd, smiler 
Aspestrand og legger til:

– De fleste har aldri holdt i en 
hagle. Særlig kvinnene synes det er 
morsomt når de finner ut at det ikke 
gjør vondt å skyte og ikke er farlig. 
Det er blant annet IT-firmaer fra 
Halden og Oslo som har vært her 
og prøvd seg med hagla.

Selv begynte aremarkingen med 
skyting da han var åtte år. Som 
14-åring begynte han å skyte med 
hagle. Etter hvert ble han veldig god 
på å gjøre triks.  

– En ting er å stå bak husveggen 

På Løverød i Aremark driver Kenneth Aspestrand 
butikken Våpenlåven. Om sommeren reiser han 
rundt omkring og holder skyteshow for mange 
tusen tilskuere. 

og gjøre triks. En annen ting er å 
gjøre det samme når 3500 mennes-
ker står og ser på, sier han. 

Helt topp 
19 NM medaljer, hvorav åtte gull, 
og én kongepokal har Kenneth As-
pestrand vunnet hittil. Også i Nor-
disk har han en gull og en sølvme-
dalje. Og en bronse i EM. 

Våpenlåven holder åpent flere da-
ger i uka. De fleste kundene kom-
mer fra Aremark og Marker, men 
også noen fra Rømskog. 

– Noen ganger er det folk i butik-
ken hele dagen. Det er jo helt topp. 
Jeg selger også endel våpen i etter-
kant av showene jeg holder. 

På våren, sommeren og høsten 
har Aspestrand mest å gjøre. For å få 
opp aktiviteten i vintersesongen har 
han planer om å bygge lavvoer. 

– I år skal jeg begynne å skyte 
for Aremark Jeger og Fiskerfore-
ning igjen. Dessverre har vi ingen 
lerduebane her. Den nærmeste er i 
Rakkestad. Så vi håper å kunne få på 
plass en bane i fremtiden, sier han. 

Kenneth Aspestrand har gjort lerdueskyting og butikken Våpenlåven til sitt levebrød. 

Våpen på rekke og rad. 
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tirsdag 2. desember kl 18-21

Bli fosterforeldre!

Tlf. 69 36 18 80
www.fosterhjem.no/sarpsborg

Inviterer til informasjonsmøte 
tirsdag 4. november kl. 18-21

Stabburveien 10, Fredrikstad

Velkommen!

5. mai kl 18–21

Snekkerarbeider 
Murerarbeider  

LiftuLeie

Tlf: 95 81 24 40 • espelund@halden.net

Alf-Bjørnar Espelund • Myrene • 1798 Aremark

I låven på Løverød i Aremark får en alt fra hagler, kuler og krutt til nye støvler. 

Det går mye krutt når Kenneth setter i gang med sine skytetriks. Kenneth Aspestrand er 36 år og har holdt på med skyting siden han var 
åtte.
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tOre rObert klerud, tekst OG fOtO

Det var for et drøyt år siden at pro-
sjektet startet. Marker Fotoklubb var 
blitt for trangbodde i sine tidligere 
lokaler på Ørjetun, og lot seg friste av 
et tidligere forretningslokale i Stor-
gata. Fristelsen var så sterk at man 
gikk kreativt til verks for å forsøke å 
løse utfordringen økonomisk.

– Vi hadde ikke mulighet til å be-
tale mer enn en liten del av husleien 
selv, dermed så vi oss rundt for å se 
om det var andre med beslektede 
interesser som vi kunne få med oss, 
forteller klubbens aktivitetsleder Dag 
Krogstad.

Løsningen var å finne på kul-
turfronten. Teaterselskapet var også 
i plassknipe, og man plukket opp 
signaler om at en gruppe hobby-
kunstnere også kunne tenke seg å ha 
et eget atelier. Med ytterligere et par 
private fremleiere på laget gikk den 
økonomiske kabalen til slutt opp.

Samarbeid nytter
– Vi turde vel ikke helt å tro at dette 
skulle være mulig å få til da vi be-
gynte å snakke om det den første 
gangen. Men det viser hva som fak-
tisk kan la seg gjøre dersom man er 
flere som samarbeider, sier Krogstad, 
og understreker at det er viktig å sette 
opp en detaljert avtale på forhånd, 
som tar høyde for alle mulige even-
tualiteter.

I dag disponerer fotoklubben bå-
de møterom, kontor og mørkerom 
i lokalene. Teaterlaget har fått et eget 
møterom samt et stort rekvisittlager, 
og kunstnerne har sitt lyse, flotte ate-
lier på gateplan. Samtlige leietagere 
har vært involvert i dugnadsarbeidet 
med å klargjøre lokalene, og takket 
være en sjenerøs gave fra Marker 
Sparebank har man handlet inn mø-
bler til det største kurs- og møterom-
met.

Effektene har ikke uteblitt. Mer 
plass har gjort mye for trivselen for 
alle de impliserte. Men man har også 
opplevd noen bonuseffekter av sam-
boerskapet:

Sentral plassering
–Vi regnet nok med at vi ville opp-

Samboere i 
kreativitetens 
tegn

leve en effekt av å få lokaler midt i 
sentrum der folk beveger seg, men 
vi underskattet nok hvor stor den 
ville bli, sier Bjørn Studsrud og Thor 
Asle Mauritzen, henholdsvis styre-
medlem og leder i Marker Teatersel-
skap. Spesielt fremhever de nytten 
av å ha et eget stort utstillingsvindu 
mot Storgaten, der lagets kommen-
de attraksjoner stadig markedsføres 
sammen med glimt fra tidligere 
oppsetninger.

De andre har den samme erfarin-
gen, og påpeker også at man har fått 
flere nye medlemmer og interesserte 
i folden etter flyttingen.

– Folk ser oss jo her, og ser hva vi 
driver med. Enkelte har tatt kontakt 
og antydet at de også har fått lyst til 
å male litt selv etter å ha sett oss, og 
det er jo artig om vi kan inspirere 
andre, sier Irene Wahl Nesset. Hun 
er en av de fire kunstnerne som har 
tatt med seg staffelier og pensler ut 
fra TV-stua hjemme, der kunstnertil-
værelsen tidligere var av nomadisk 
karakter mellom ektemenn, barn, 
hunder og katter. I det nye lokalet 
står arbeidene fremme til enhver tid, 
og de kan komme og gå som de selv 
lyster. Og flere som tidligere kanskje 
ville henfalt til Ikea eller tilsvarende 
for å finne passende veggpryd lar seg 
friste til å kjøpe lokal foto- eller bil-
dekunst i stedet.

Gode forutsetninger
– Nå føler vi at vi har blitt godt eta-
blert her, og at vi har fått flotte forut-
setninger for aktiviteten vår. For fo-
toklubbens del er det ikke noe ønske 
å bli verdens største klubb, men vi 
vil gi et godt tilbud til de medlem-
mene vi har, og med dagens kurs- og 
aktivitetsnivå føler vi at vi har bedre 
forutsetninger enn noen gang, sier 
Krogstad.

– Det gir også litt inspirasjon til oss 
å være her sammen med de øvrige 
leietagerne. Mange er medlemmer 
i flere av klubbene og konstellasjo-
nene her, og det er aktivitet i lokalet 
de fleste dagene i uka, konstaterer 
Studsrud, som håper at samboerska-
pet skal fortsette å avle flere kulturelle 
og kreative tilbud til befolkningen.

Gjennom et spleiselag har flere aktører på 
kulturfronten i Marker fått møtelokaler og et utstil-
lingsvindu i sentrum som de ikke kunne ha drømt 
om hver for seg.

Selv i en digital verden er det mange som er nysgjerrige på manuelt mør-
keromsarbeid. Mediestudent Karoline Johansson har selv tatt initiativ til å 
lære foto på gamlemåten og instrueres av fotoklubbens sekretær Finn Wahl.

Teaterlaget har gjennom årene samlet på seg store mengder rekvisitter, 
og god lagerplass var en av hovedgrunnene til at Thor Asle Mauritzen (til 
venstre) og Bjørn Studsrud gikk inn for å flytte.
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Etter å ha flyttet arbeidene sine rundt mellom ektemenn, barn, hunder og 
katter på hjemmebane gjennom flere år er det flott å få kombinert atelier 
og utstillingslokale, sier kunstnerne Hanne Beathe Westgaard Wiig (til 
venstre) og Irene Wahl Nesset.

Karoline Johansson er en av seks Marker-ungdommer i sin klasse på medi-
elinjen ved Mysen videregående skole. I fotoklubbens lokaler finner hun 
både kunnskap og inspirasjon som hun har nytte av på skolen.

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  

Utvalg av 
apotekvarer 
fra Apotek1
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UWE’S FLISSERVICE
 

Ledig for små og store oppdrag
Flislegging   |   Muring   |   Pussing

Ring tlf. 959 62 857  
Email: uschroed@online.no

Vakuumforming 
og CNC-fresing 
av plast

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

EN PLASTBEDRIFT MED 40 ÅRS ERFARING

Besøkte 
Skolleborg

Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

– Det gamle hønehuset begynte å 
bli dårlig, og vi vet at det kommer 
nye regler om kort tid. Da hadde 
vi valget; skulle vi legge ned, eller 
skulle vi satse nytt? Sier Nina Krafft 
Skolleborg.

Hun viser medlemmer i Aremark 
Bondelag og Aremark Lions rundt i 
det fl otte hønehuset som i første 
omgang skal ha 8.500 høner.

– Men vi har plass til å utvide til 
ti tusen, sier hun.

Jacob Natvig Skolleborg (stående til høyre) fortalte interesserte medlem-
mer i bondelaget og Lions om den store satsingen på eggproduksjon i 
Aremark.

Nina og Jacob Natvig Skolleborg har akkurat innviet 
sitt nye, store hønehus på Skolleborg i Aremark. Like 
før de 8.500 hønene ankom bruket, var medlemmer 
i bondelaget og Lions på besøk.

Anlegget på Skolleborg er topp 
moderne til minste detalj. Her er det 
tatt høyde for både miljø, dyrehelse 
og trivsel for hønene. Og selvfølge-
lig økonomi for dem som driver.

– Det er selvfølgelig morsomt å 
ha noe som er helt nytt. Vi får en ny 
hverdag nå, sier Jacob Natvig Skol-
leborg.

Også bondelagets leder Ole 
Svendsby lot seg imponere av det fi -
ne anlegget. Og ikke minst det store 
oppmøtet fra interesserte medlem-
mer i de to foreningene.

tOre rObert klerud, tekst OG fOtO

– Vi har blitt forespeilet en spilling 
i Latvia i forbindelse med en pre-
sentasjon av Marker kommune hos 
en vennskapskommune der borte. 
Bortsett fra det har vi ingen planer 
om å reise utenlands. Men det er 
klart det hadde vært gøy å spille i 
musikkens hjemland USA en gang, 
svarer André Berger nøkternt når vi 
lodder utferdstrangen hos de syv 
bandmedlemmene.

For bluegrass er ingen lokal ame-
rikansk greie, det er tvert imot en 
mer utbredt musikalsk genre enn 
man kanskje skulle tro.

Tradisjon
– Det er mye tradisjon og noen fas-
te retningslinjer i denne musikken. 
Men til forskjell fra andre stilarter er 
det ikke nødvendigvis snakk om å 
fi nne opp nye ting hele tiden – man 
kan gjerne komme med eget stoff 
også, men det forventes at man skal 
ha med noe av det gamle og tradi-
sjonelle når man spiller. Så kan man 
tolke det på sitt eget vis, men innen-
for visse rammer, forklarer Simen 
Gunneng.

Dermed er det intet stort poeng 
hvor man kommer fra heller, forstår 
vi. Enten man kommer fra tjukkeste 
USA, hvor musikken har sin opprin-
nelse, eller om man sitter på en an-
nen kant av verden og forholder seg 
til de uskrevne, musikalske lovene 
på en ryddig måte.

Eksempelvis i Ørje. Det er som 
nevnt kanskje ikke bluegrass’ens 
sentrum i Norge, men kameratene 
fra grensebygda har i hvert fall gjort 
musikkstilen godt kjent i store de-

ler av Indre Østfold de siste måne-
dene.

God respons
Gjennom en aldri så liten turné har 
de invitert til «spirituell aften» i 
fl erfoldige gudshus i distriktet, alle 
steder med god oppslutning. De har 
opplevd jublende tilrop, latter og 
klapping på alle mulige og umu-
lige takter fra opprømte og takk-
nemlige publikummere. Så har da 
også humoren og spillegleden hos 
musikerne vært så rikelig tilstede at 
det nesten måtte smitte over på dem 
som satt i benkene. Sjelden har de 
vel opplevd underholdere som er 
ydmyke nok til å inkludere en su-
doku på siste side i programheftet 
for de som måtte begynne å kjede 
seg underveis...

– Det har vært moro. Veldig mo-
ro, bekrefter bandmedlemmene.

Tanken om kirkekonserter var 
mildest talt noe fjern i utgangspunk-
tet. Det representerte ingen naturlig 
utvikling i forhold til de steder og 
de evenementer hvor de hadde spilt 
tidligere. Men ved nærmere etter-
tanke var det mye religiøst innhold 
i tekstene de vanligvis spiller. Og 
noen tradisjonelle, gamle salmer og 
andre låter hadde de også lyst til å 
innlemme i repertoaret.

Egne arrangementer
– Vi begynte å snakke om dette i 
fjor, og hadde egentlig tenkt å sette 
i gang da. Men for å gjøre det or-
dentlig tok vi oss et år ekstra. Da 
fi kk vi med noen fl ere låter, og vi 
rakk å gjøre helt egne arrangemen-
ter på en del av de andre, som vi 

Seriøse musikere med smittende humor
Grenseland er liksom ikke sentrum for bluegrass-
musikken i Norge. Men de seriøst satsende og snart 
plateaktuelle musikerne i Dixie Freaks trives på 
hjemmebane og tror ikke nødvendigvis at blågresset 
er så mye grønnere utenfor Ørje.
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også spiller andre steder. Det er nok 
også derfor dette ble så vellykket, 
sier Gunneng.

Nå er selve turneen avsluttet, et-
ter konserten i Aremark kirke i for-
rige uke. Men de holder muligheten 
åpen for å gjøre det samme igjen. I 
skrivende stund har de forespørsler 
fra to nye kirker på Østlandet.

– Vi har blitt veldig godt mottatt 
i kirkene. Kun én person klaget over 
høy lyd på hele turneen. I den grad 
noen har rynket på nesen over dette 
så har det ikke vært folk fra det kir-
kelige miljøet, heller fra folk uten-
for, sier Morten Bakker, til megetsi-
gende nikk fra bandkollegaene.

Født i 2002
Dixie Freaks oppsto i forbindelse 
med en fødselsdagsfeiring i 2002, 
da som et countryband med in-
spirasjon fra Irland. Dagens beset-
ning har vært rimelig uendret siden 
2006-2007, da damene forsvant ut 
av bandet og det mer klare blue-
grass-preget kom for fullt.

– Navnet var et ordspill på «Di-
xie Chicks», som var populære den 
gangen. Altså helt tilfeldig, sier Sig-
mund Søbyskogen og konstaterer 
at musikken i dag står langt bedre 
til navnet enn den gjorde i begyn-
nelsen.

I løpet av det siste året er det sta-
dig mindre som er nettopp «tilfel-
dig» med det Dixie Freaks foretar 
seg. I oppkjøringen til kirkekon-
sertene ble øvingsfrekvensen økt 

betraktelig, og bandet har i dag fast 
øving en gang i uken.

– Den intensive øvingen med kir-
kestoffet har gjort oss til langt bedre 
musikere, og det er riktig å si at vi 
satser ganske hardt på kvalitet i dag i 
forhold til det vi gjorde før. Dette er 
fremdeles hobby og moro for oss, 
men vi gjør ikke noe vi ikke føler 
at vi kan stå inne for, understreker 
Gunneng.

Plateutgivelse
Sammen med Søbyskogen har han 
laget utkastene til det meste av det 
egenproduserte stoffet, som det sta-
dig blir mer og mer av. Og når som-
meren kommer er det igjen klart for 
en intensiv periode med øving frem 
mot høstens store prosjekt, som skal 
ende i platestudioet.

– Vi har syv-åtte egne låter som 
er så bra at vi har lyst til å ha dem 
med, og i tillegg blir det nok noen 
trad-låter, slik at vi ender på 11-12 
totalt, forteller Gunneng.

I 2007 kom bandets første plate 
utgitt på lokale Volum Studio i Mar-
ker. Den finnes allerede i mange pla-
tehyller i hjemkommunen.

– Det var opprinnelig tenkt som 
en demo. Vi gjorde syv sanger rakt 
av på én dag, og siden det ikke ble 
så verst så bestemte vi oss for å gi 
den ut. Vi kan da fremdeles stå for 
den, men vi låter annerledes i dag, 
så det blir en helt annen plate til 
høsten, lover bluegrass-musikante-
ne fra Marker.

Seriøse musikere med smittende humor

Gjennom sin kirketurné, som her i Askim kirke, har Dixie Freaks introdu-
sert et helt nytt publikum for tradisjonell bluegrass med religiøse underto-
ner og fått enormt positive tilbakemeldinger. Enkelte tilhørere har dukket 
opp opptil fire ganger i løpet av turneen.

Dixie Freaks er et utpreget demokratisk band, og alle beslutninger tas i 
hjørnesofaen i øvingspausene. Fra venstre Gunnar Ruud, Tommy Glitre, 
André Berger, Simen Gunneng, Oddmund Jensen, Morten Bakker og 
Sigmund Søbyskogen.

Etter hvert har det blitt mer 
egenkomponert stoff også hos Dixie 
Freaks. Sigmund Søbyskogen (til 
venstre) og Simen Gunneng er de 
ivrigste låtskriverne så langt.

Et stunt i Volum Studios i Øymark 
for et par år siden resulterte 
overraskende nok i bandets 
første plate. Nummer to er mer 
inngående planlagt og avfødes til 
høsten en gang.

april 2009 • avisa Grenseland  15



NYHET!

Spill på hester hos oss
Vi har også Tipping - Lotto - Joker - Oddsen - Flax - Viking Lotto - Keno - Extra

 

1870 Ørje. Telefon 69 18 30 20

Tipping

Flinke Aremark-talenter

Aremark-jenta Lotte Lagerholt gikk videre til semifinalen i Halden Talentet for annen gang.

siri M. dalnOki, tekst OG fOtO

– Det var hundre ganger mer moro 
enn i fjor. Jeg kunne stått der på scenen 
hele dagen, sier Lotte Lagerholt etter 
at semifinaleplassen er sikret. Lotte var 
med på HaldenTalentet i fjor. Da gikk 
hun også videre til semifinalen. 

– Jeg forventet ikke å gå videre. 
Dette var kjempemoro. Fram til semi-
finalen skal jeg øve masse. I forhold 
til i fjor skal jeg underholde mer på 
scenen og ikke være redd, forteller 
Aremark-jenta. 

Beathe Due Lindemark gleder 
seg også. 

– Jeg var veldig nervøs, men det 

Aremark-talentene Lotte 
Lagerholt og Beathe 
Due Lindemark gikk 
videre til semifinalen 
i sangkonkurransen 
HaldenTalentet. – Det 
hadde vi ikke forventet. 
Kjempemorsomt, synes 
jentene. 

gikk bedre mot slutten. Semifinalen 
tar jeg som det kommer. Jeg er glad 
for at både Lotte og jeg gikk videre. 
Høydepunktet blir å få stæsjet seg på 
Halden Storsenter i forkant av semifi-
nalen, sier Beate. 

HaldenTalentet i Aremark gikk av 
stabelen 25. mars på Furulund. Salen 
var smekkfull av jublende ungdom 
som heiet fram talentene.

HaldenTalentet er en svært popu-
lær konkurranse der ungdomsskolen 

i Aremark og de tre ungdomsskolene 
Strupe, Rødsberg og Risum i Halden 
deltar. Semifinalen går på Fredriksten 
festning 17. mai. Finalen arrangeres 
på gjestehavna i Halden i forbindelse 
med Mat- og Trebåtfestivalen i juni. 
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Rømskog
Utvikling as

Vi sponser bryllupet til 
det første paret som 
kjøper tomt med hus 

og flytter til Rømskog!
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Gifteplaner?

Beløpsgrensen er satt til kr. 50.000,- 
og gjelder tomter med hus på 

Haukenes- og Skuråsfeltet.

1950 Rømskog
Telefon: 48 13 64 16

E-post: post@romskog-utvikling.no 
Internett: www.romskog-utvikling.no

Realiser boligdrømmen på Rømskog!
Kom og se våre flotte hus og tomter!

siri M. dalnOki, tekst OG fOtO

Håndbakgjengen, med leder Lars 
Haugeby i spissen, gleder seg til å 
arrangere NM i håndbak i Aremark 
18. april. I fjor ble det også arran-
gert håndbakstevne i bygda, men 
det er første gang klubben arrange-
rer Norgesmesterskapet. 

Teknikk og styrke
– Klubben har hatt en rolig tid, men 
det begynner igjen å spire og gro. 
Nå gleder vi oss til å arrangere NM i 
april, og regner med at de aller fl este 
av våre aktive medlemmer deltar. 
Det vil si mellom 15 og 20 aremar-
kinger, sier Lars Haugeby.

I tillegg til et sted mellom 40 og 
80 deltakere håper Haugeby at man-
ge vil komme og se på brytingen i 
gymsalen i Aremark. NM i håndbak 
er både for senior og junior. Klas-
sene blir delt inn etter vekt. 

– Fra Aremark har vi cirka to 
deltakere i hver klasse. Alle har en 
sjanse til å vinne. Det er mye trening 
som ligger bak det å bli god i hånd-
bak. Ting må gjøres riktig, ellers ri-
sikerer man å brekke armen. Seksti 
prosent av brytingen er teknikk, re-
sten er styrke og hvordan en starter. 
Man må være kjapp. En kamp er ofte 
avgjort på under tre sekunder. Den 
som vinner starten, vinner kampen, 
opplyser Haugeby. 

Beste klubb
– Det er hyggelig hvis folk vil kom-
me og se på. Ellers er folk også vel-
komne til å være med og trene. Vi 
trener hver søndag i kjelleren på Fu-
rulund. Det er ikke bare aremarkin-
gene som trener her, men også noen 
fra Halden, forteller lederen.

Håndbakklubben har de siste 

årene fått fi ne plasseringer i ulike 
mesterskap. I 2006 var fem med-
lemmene i Budapest i Ungarn og 
deltok i EM i håndbak. Noen har 
også vært med i VM. 

– I februar var vi på et stevne i 
Eskilstuna. Der tok Henrik Sande 
gull og jeg tok sølv i våre klasser. I 
tillegg fi kk vi en bronsemedalje og 
en 4. plass. Vårt store håp i NM er å 
ta pokalen for beste klubb. Alle som 
vinner sine klasser i NM får mulig-
heten til å være med i EM og VM, 
sier Lars Haugeby. 

Skal bryte NM hjemme
I neste måned går NM i håndbak av stabelen. I år slipper den aktive gjengen fra Aremark Hånbakklubb 
å reise utenbygds. Arrangementet vil fi nne sted i gymsalen på Aremark skole. 

Lars Haugeby (foran til venstre), Nils-Håkon Winters, Kim-Michael Olave-
sen (bak t.v.) og Aleksander Ebeltoft håper å vinne pokalen for beste klubb 
når NM i håndbak går av stabelen i Aremark. 

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

ØRJE – 69 81 04 00

AREMARK – 69 19 82 00
RØMSKOG – 69 85 97 00

Bli med Marker Sparebank 
til ville, vakre og vulkanske 
Sicilia 9.-16. september 
2009

En ferie på Sicilia byr på kultur, 
natur, vakkert landskap, sicilianske 
matretter og lokale viner. 

Kontakt oss, og vi sender brosjyre 
med 8 dagers turprogram. Eller 
hent all nødvendig informasjon på
www.marker-sparebank.no
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Distriktets eget forsikringsselskap
LOKALT STYRT OG EID SIDEN 1862

Servicekontor i Aremark Hovedkontor Marker Servicekontor på Rømskog

Ved skade ring: 03100 
(24 timers service) 

Hver torsdag kl. 09.00–15.00
Aremark næringshage

Telefon 69 81 01 80

Fellesbygget, Storgt. 55, 1870 Ørje 
Telefon 69 81 01 80 – Telefaks 69 81 01 90

www.gjensidige-marker.no
E-post: marker@gjensidige.no

Åpent mandag–fredag kl. 8.30–15.30 Første og tredje onsdag  
i måneden kl. 14.30–17.00

Kommunehuset
Telefon 69 85 91 77

Feriestengt i juli
Feriestengt i juli

BESTILL ANNONSE 
I AVISA GRENSELAND
AVISA GRENSELAND er en møteplass for alle i Aremark, 
Marker og Rømskog - også næringslivet. Prøv derfor en 
annonse i avisa, forretning eller stilling ledig/kunngjøring. 
Intet annet lokalt organ treffer så mange lokale lesere.
 
AVISA GRENSELAND har økt antall utgivelser fra seks i 2008 
til 11 nummer i 2009. Opplaget er på 3.500 eksemplarer. PS! 
Sommerutgaven 30. mai vil ha et opplag på cirka 35.000.
Neste nummer kommer ut 2. mai.  

AVISA GRENSELAND distribueres til husstander i Aremark, 
Marker og Rømskog, men også til hytteadresser utstyrt med 
postkasse i disse kommunene.
Mange hytteeiere abonnerer for øvrig på Avisa Grenseland 
som blir tilsendt til hjemmeadressen.

Tidligere utgaver av AG 
ligger i pdf-format på 
følgende adresse: 
www.byline.as

UTGIVELSESPLAN: 
2.mai – 30. mai – 27. juni – 
22. august – 19. september – 
17. oktober – 25. november 
– 19. desember.

Ken Juel Olsen
Salgssjef

Fosby, 1798 Aremark • ken@byline.as • www.byline.as

RING 

ALLEREDE I DAG!   

TLF.: 488 988 78 

 
 

Tukkun skole 
i Rømskog
Dette gamle bildet viser Tukkun 
skole i Rømskog. Skolen lå der kul-
turhuset står i dag. Tukkun skole var 
i bruk i første halvdel av 1900-tallet. 

I 1959 ble ny skole oppført like ved, 
og fra da av gikk alle barna i Røm-
skog i samme skole.
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Da Ola ble verdensmester
Jeg har aldri noen gang 
blitt så sliten av ikke å ha 
gått et skirenn som da 
Ola Vigen Hattestad ble 
verdensmester i sprint 
i Liberec i Tsjekkia. Og 
jeg har et stort erfarings-
grunnlag når det gjelder 
å ikke gå skirenn.

Allerede da jeg sto opp om morge-
nen var jeg uggen. Litt vel anspent, 
og med følelsen av at noe kunne 
komme til å gå riktig galt. Om-
trent som de gangene det var ski-
dag på skolen, og det ikke var noen 
vei utenom å måtte stroppe fast de 
gamle trefjølene under beina for å 
stabbe seg avgårde og late som at 
man fortet seg alt man kunne, mens 
alt man konsentrerte seg om var å 
holde seg på bena for å unngå arm-
brudd og snø i nikkersen.

Følelsen av uro var den samme, men 
denne gangen var det lokalhelten 
Ola jeg var bekymret for. Superfa-
voritten. For et press han måtte føle. 
Og tenk så mye som kunne gå galt. 

Det ble ingen frokost 
den dagen.

Et par jobbmøter ble forskriftsmes-
sig gjennomført på formiddagen. 
Heldigvis relativt rutinepreget, kre-
ativiteten hadde tatt fri den dagen 
likevel. Stadig kikket jeg på klokka. 
Snart var det alvor.

Jeg var i Ørje likevel, og med skrekk-
blandet... vel, skrekk, bestemte jeg 
meg for å joine mine sambygdin-
ger på kommunens store VM-mar-
kering med storskjerm og fullt hus 
i rådhuset. Med andektighet entret 
jeg lokalet og begynte straks å følge 
med i ekspertkommentatorenes te-
orier om konkurrentenes dagsform 
og snøens beskaffenhet. Jeg har ikke 
latt meg fengsle slik av en sportssen-
ding siden Ingerid Stenvold meldte 
overgang til Lydverket.

Stemningen i salen var stor; fl ag-
gene vaiet, TV-kameraene surret, og 
det virket som at det bare var jeg 
som var redd at dette bare var enda 
et bidrag til å bygge opp et vold-
somt press, som Ola måtte føle helt 
der borte i Liberec. Et velment ini-
tiativ, og isolert sett en veldig hyg-
gelig markering. Men jeg var altså 
livredd for å nyte øyeblikket.

Etter å ha stått og vandret meg hvi-
leløst gjennom storskjermvisningen 

av de innledende heatene roet jeg 
meg litt. Det hadde gått bra, over-
raskende udramatisk til en sprint 
å være. Jeg klarte etter hvert til og 
med å spise et stykke kommunalt 
sponset kake, noe jeg overhodet 
ikke hadde vært fristet av tidligere 
under seansen.

Og å takke nei til kake 
har jeg svært begren-
set erfaring med.

Da det stort sett bare var fi nalen 
som gjensto, hadde et knippe ven-
ner med ansettelsesbevis fra skole-
verket forbarmet seg over meg, og 

brukt alle sine pedagogiske evner på 
å få snakket meg varm i kinnene og 
avslappet foran det som bokstave-
lig talt ble siste innspurt, og en klar 
seier til favoritten fra Ørje.

Da sto jubelen i taket, ikke minst fra 
undertegnede. For Ola hadde selv-
sagt taklet tidenes prestasjonspress 
på sitt sedvanlige vis. Og vi hadde 
tydeligvis ikke bidratt til å legge for 
høye forventninger på hans unge 
skuldre, slik jeg en stund hadde 
fryktet. For om Ola ikke akkurat 
kjente det, så visste han sikkert at 
det krydde av sambygdinger i råd-
huset i hjembygda, men med sine 
evner til å omskape bekymring til 

positiv energi fi kk han kanskje litt 
ekstra inspirasjon ut av det også.

Noen dager senere var det folkefest 
på rådhuset igjen, da Ola kom hjem. 
Da var jeg ikke et øyeblikk i tvil om 
at jeg måtte møte opp. Han hadde 
bevist at han både tålte og satte pris 
på oppmerksomheten.

Det er slikt som skiller verdensmes-
tere fra oss andre - vi som er mest 
opptatt av å unngå å få snø i nik-
kersen.

Tore Robert Klerud
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5 pÅ tOpp
1. Broken Strings  – James Morrison ft. Nelly Furtado 
2. Pokerface – Lady Gaga   •   3. Halo – Beyoncé •  
4. Circus – Britney Spears   •   5. Fairytale – Alexander Rybak 
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ukas vits:

Har du hørt om 
mannen som teipa 
lommeboka fast på 
rattet?

Han ville få styring på 
økonomien.

daniel nOrlØff, tekst OG fOtO

5. klasse ved Marker skole avdeling 
barneskolen fremførte forestillin-
gen «Den levende skogen». Dette er 
en musikal hvor to harer kommer 
til den levende skogen og blir kjent 
med den. Da en familie kommer og 
forurenser, skremmer skogen dem 
vekk. Stykket inneholder mye fi n 
musikk, og vi fi kk se mange fl inke 
skuespillere og sangere. Dette var en 

fl ott forestilling som handlet om det 
å ta vare på skogen, og at skogen er 
en stor del av livene våre. 

Flere på trinnet har sagt at de 
gleder seg veldig til å begynne i 9. 
klasse og få oppleve den kulturelle 
skolesekken. De er veldig glade i 
teater, og det synes at de koser seg 
på scenen. Mange i klassen har et 
stort talent, så vi kan vente mye bra 
fra dem i fremtiden.

En levende klasse i 
«Den levende skogen»

Her ser vi de to harene som nettopp har kommet til «Den levende skogen».

kiM-andrÉ J. larsen OG tOve H. 

vesterenGen, tekst

De fl este vet at man må være 18 år 
for å røyke. Allikevel er det slik at 
røykeloven brytes og ungdom (som 
ikke har fylt 18) gjør det. Dette på 
tross av Helsedirektoratets anbefa-
linger på baksiden av alle røykpak-
ker, sinte foreldre, lærere og lovver-
ket. 

Hvorfor blir man avhengig av 
røyk? Det er suget etter nikotin som 
er årsaken til avhengigheten. Røy-
king er også veldig vanedannende, 
også er det en «greie». Mange unge 
røyker fordi kompisen eller ven-
ninna gjør det.

Smugrøyking
Smugrøking er ulovlig for folk under atten år, men en del 
gjør det allikevel. I denne artikkelen skal vi se nærmere 
på fenomenet smugrøyking og hvor dette foregår.

Kim (14)
Røyker du? – Nei.
Hvorfor røyker du ikke? – Fordi det er 
usunt, det koster mye og er helt 
unødvendig.

Knut (59)
Røyker du? – Nei.
Hvorfor røyker du ikke? – Er ikke sunt. 
Det er kostbart. «Kyss en ikke-røy-
ker og nyt forskjellen».

Anonym (15)
Røyker du?– Ja, men bare på fest.
Hvorfor røyker du? – Jeg røyker ikke så 
mye. Bare når jeg er på fest egentlig, 
og det er jeg ikke så ofte. Sist gang 
var på nyttårsaften.
Hvor gammel var du da du begynte å røyke? 
– 14

Helene (13)
Røyker du? – Nei.
Hvorfor røyker du ikke? – Fordi det ikke 
er bra for kroppen.

Linn (18)
Røyker du? – Ja.
Hvorfor røyker du? – Fordi det ble sånn. 
Alle vennene mine røyker.
Hvor gammel var du da du begynte å røyke?
– 16 år. Jeg begynte da jeg begynte 
på videregående. 

Topp 4 steder for røyking er:
Rutebilstasjonen.
Ved bussene.
Ved politistasjonen.
På skolen (der må man passe seg for 
ikke å bli tatt).

5 på gata om smugrøyking

Amandas tegnestripe

Hvorfor?
Hvorfor begynner man å røyke? Det 
kan være for å bli godtatt i gjengen. 
Man er ikke kul om man røyker, og 
det er et press rundt dem. Noen be-
gynner å røyke fordi de er inne i en 
trist periode og man «driter i livet».

Selvfølgelig vet de fl este at det ikke 
er sunt å røyke, til tross for alle anti-
røykekampanjer osv. Men allikevel er 
det mange som gjør det. Dersom man 
ikke er gammel nok, så er det smug-
røyking som er tingen. Man må altså 
gjemme seg bort for å ta seg en blås. 

Hvor gjemmer man seg? Det er fl e-
re steder man kan gå, men det blir fort 
noen favorittsteder blant røykerne. 
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www.bergquist-maskin.no

kJell sandli, tekst

finn tOre HauGnes OG kJell sandli, fOtO  

Det er grytidlig 21. januar. Kvart over 
fem i tusmørket ruller Grensebussen 
ut fra rådhusplassen på Ørje med en 
forventningsfull gjeng sambygdin-
ger som har 12 timers reisetid fram 
til målet - world cup skiskyting i An-
terselva.

Første løpsdag – ikke sol i dag, 
nei? Kvart over to skal vi være på vår 
standplass, klare til å heie fram Tora 
Berger. Vi stevner målbevisst fram 
opp den siste kneika bak hovedtri-
bunen. Folk frydes over tilværelsen 
her i enden av stadion. Vi åpner sek-
kene, fi nner fram klær, sitteplater og 
utstyr, for å nyte folkelivet. Med fl agg 
og kampsanger framstår reisegruppe 
Ficalakk som en eksklusiv liten farge-
klatt, idet løperne gjør seg klare.

Marker-preg på 
Anterselva
En ivrig gjeng fra Marker var tidligere i vinter på 
besøk i skiskyttermetropolen Anterselva. Det ble en 
minnerik tur og mange store opplevelser. Å se world 
cup-sirkuset på nært hold ga mersmak.

Fakta Ficalakk 
Turledelse:  Carina Haugnes, Finn Tore Haugnes, Laila Ankerud, 
   Kjell Sandli
Flybuss:  Knut Espelund – overrasket alle med nystekte 
   rundstykker på Grensebussen hjem
Reisemål 2009:  Worldcup skiskyting Anterselva i Nord-Italia. 
   1.600 m.o.h.
Bosted:   Ober Olang, 28 mil fra München
Tidsrom:  21.–25.januar
Anbefalt nedre aldersgrense: 40+ 
Årets deltagere: 
Gerd Berger, Jan Gunnar Berger, Gro Haneborg, Hans Petter Haneborg, 
Laila Ødegaard, May Britt Heed, Eva Bergseth, Per Ivar Bergseth, Kjersti 
Nilsen, Terje Nilsen, Ullabrith Sundsrud, Johnny Lintho, Lisa Westlie, 
Bjørg Elgetun, Terje Elgetun, Eva Hermanseter, Pål Martinsen, Kathrine 
Foyn Andersen, Alf Martinsen, Astrid Aasland, Søren Aasland, Bjørg 
Sandli, Rolf Sandli, Jan Syversen, Reidun Syversen, Odd Halvorsrud og 
Kristin Brath Halvorsrud.

Så kommer vår favoritt for dagen 
– startnummer 40 Tora Berger – inn 
på standplass. Legger seg ned på 
matta kort nedenfor oss. Tora mel-
der seg på i teten. Hun går styggfort 
på superski. 

Løpet er over på en drøy times 
tid. Alle hjemme har som vanlig 
blitt mye bedre oppdatert under-
veis med mellomtider og ekspert-
kommentarer, som alltid kontra det 
å være tilstede live på stadion. Men 
likevel er det alt rundt slike konkur-
ranser som bestandig er like artig. Så 
når tv kameraene slukker, fortsetter 
vi enda i fl ere timer. Ompamusik-
ken er for lengst i gang inne i det 
enorme festivalteltet. Lydnivået er 
høyt. Det er en fantastisk stemning 
i Anterselva. Gjengen fra Marker bi-
drar i høyeste grad! Rolf og Bjørg Sandli ble også enga-

sjert av stemningen i festivalteltet 
etter løpet.

Søren Aasland er en humørfylt sørlen-
ding som har bodd 40 år på Ørje. Han 
har bivånet en mengde sportsarran-
gementer. Her sammen med Kjersti 
Nilsen og Kathrine Foyn Andersen.

Terje Nilsen ble med mest for 
turens skyld, men innrømte villig at 
han ble revet med av stemningen 
og spenningen, selv om han ikke er 
superinteressert i sport!

Per Ivar Bergseth og Reidun Syversen venter på blomsterseremoni og Tora Berger

Pause mellom løpene. Fint å kunne bevege seg rundt på området, kontra 
en trang plassbillett

Ivrige damer – Ullabritt Sundsrud 
med kikkert og Bjørg Elgetun som 
kommenterer
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Informasjon fra 
Marker kommune

Informasjon fra 
Aremark kommune

Åpent møte
vedrørende Kommunedelplan for kulturbygg og 
fysisk aktivitet

I forbindelse med rulleringen av kommunedelplan 
for kulturbygg og fysisk aktivitet holdes et åpent 
møte i Marker rådhus den 29. april 2009 kl.18.30.
Marker kommune vil presentere krav til planen 
og ønsker innspill fra interesserte til nye tiltak i 
planen vedrørende kulturbygg 

Marker kommune søker etter rektor/virksomhetsleder 
ved Marker skole fra 01.08.2009.
Marker kommune har én skole og rektor vil være skolens 
virksomhetsleder og medlem i rådmannens ledergruppe. 
Skolen er en 1 – 10 skole med ca. 450 elever og ca. 55 års-
verk. Skolen er pr. i dag organisert i 2 avdelinger, avdeling 
for barnetrinnet og avdeling for ungdomstrinnet, med 
hver sin avdelingsleder. Det pågår for tiden en evaluering 
av kommunens administrative organisering.

Skolen deltar i følgende prosjekt:
• Internasjonalt samarbeid med skole og høyskole i 
Etiopia
• Internasjonalt samarbeid med kommune i Latvia
• Samarbeid med Indre Østfoldkommunene om 
leder- og skoleutvikling
• Samarbeid med høgskolen i Østfold om vurde-
ring og lesing/leseforståelse

automatkurs
NSB vil gi opplæring i bruk av billettautomater for 
bruk på tog. Dette vil foregå tirsdag 21. april kl. 
12.00 – 14.00 på Askim stasjon. NSB byr på kaffe.

kommunedelplan
for kulturbygg og fysisk 
aktivitet i Marker
I henhold til plan- og miljøutvalgets vedtak 2. desem-
ber 2008 skal kommunedelplanen for kulturbygg og 
fysisk aktivitet rulleres. I henhold til plan- og byg-
ningslovens § 20-5 kunngjøres herved varsel om opp-
start av planarbeidet. Planen omfatter kulturbygg, 
anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Innspill 
bes sendt innen 7. mai til Marker kommune, Plan og 
miljø, Pb.114, 1871 Ørje eller e-post: post@marker

styrer, pedaGOGiske 
ledere OG fØrskOlelÆrer
Grimsby barnehage er en kommunal barnehage med 
for tiden 43 barn.

Barnehagen trenger styrer, pedagogiske ledere og 
førskolelærer fra august tilpasset  barneantallet.

Ved ansettelse vektlegges godkjent utdanning, 
praksis, personlig egnethet, positive holdninger og 
godt humør.

Vårt fokusområde er barns rett til medvirkning, 
språk og sosial kompetanse.

De som ansettes må framlegge nydatert politiattest.
Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid 

framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Stillingene avlønnes i henhold til hovedtariffavta-

len i kommunal sektor.
Nærmere opplysninger om stillingene kan gis ved 

henvendelse til pedagogisk rådgiver Dagrun Buer på 
tlf. 454 05 162 eller personalkonsulent Vidar Kasbo på 
tlf. 452 97 106.

tiltak i strandsonen
Kommunen minner om generelle bestemmelser 
angående tiltak i strandsonen. All bygging av 
brygger, båthus, plattinger, masseuttak m.m. er i 
utgangspunktet forbudt. En er avhengig av å søke 
dispensasjon for slike tiltak.
Ta kontakt med kommunen dersom det er usikker-
het knyttet til overstående.

Menighetsnytt
12. mai er det Åpent hus-møte på det nye menig-
hetshuset. Runo Lilleåsen deltar. Planlegging av 
videre aktiviteter, utlodning og sosialt samvær. 
Alle hjertelig velkommen til et nytt fl ott hus. Bli 
med og gi liv til huset. 

14. juni holder koret Marcanto fra Marker konsert 
på menighetshuset etter gudstjenesten i kirken 
kl. 18. Kaffe og kaker. 

4. og 5. september er det loppemarked på gården 
Haugland. Lopper mottas med takk fra 15. mai. 
Kontakt Karin Wiig Hannevik på tlf.. 69 19 91 56 
eller 97 15 30 60.

Menighetskontoret
Menighetskontoret er åpent mandag og torsdag fra 
klokka 10.00 til 14.00. Telefonnummer til kontoret 
er 69 19 90 14. Kirkeverge Jan P. Vaaler kan nås på 
tlf. 90 12 84 77. Presten har kontordag onsdag og 
torsdag fra klokka 10 til 14. Prestens telefonnum-
mer er 93 23 88 61.

Byggeaktivitet i strandsonen krever dispensa-
sjon. Ta kontakt med kommunen dersom du 
lurer på noe. (Foto: Jørn Fjeld)

forfatterkveld
Marker bibliotek har forfatterkveld 
med den anerkjente Thorvald 
Steen onsdag 15. april kl.19.00.
Gratis inngang og enkel serve-
ring. 
Alle er hjertelig velkomne.

rektor/virksomhetsleder 
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Informasjon fra 
Rømskog kommune

våren er her!
Snøen smelter og barbakken titter 
fram.
Nå blir det endringer angående 
Rømsjingen. Den er nå vedtatt ned-
lagt av formannskapet, men all kom-
munal informasjon blir videreført 
i Avisa Grenseland. Så heretter kan 
alt stoff som til nå har blitt sendt til 
Mette eller postmottak på Rømskog, 
sendes til:

Ordføreren har ordet:
post@byline.as
eller med vanlig post til:

Byline tekst & design
Fosby
1798 Aremark

Så har det skjedd et par hyggelige 
sportsbegivenheter. Hans Petter Ber-
gquist har vunnet hovedlandsrennet 
i hopp for 15-åringer og A-laget har 

rullering av kommunedelplanen for kulturbygg og fysisk aktivitet i Marker

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

ØRJE – 69 81 04 00 AREMARK – 69 19 82 00

Bolig er 
synonymt med 
lån og forsikring
I Marker Sparebank 
ordner vi begge deler!

RØMSKOG – 69 85 97 00

Du skal kose deg med hjemmet ditt.
La Marker Sparebank gi deg råd.

Vi har tusener av fornøyde og trofaste kunder 
over et stort distrikt, og enda fl ere kan vi gi 
en god hverdag. Kontakt Marker Sparebank.

vunnet Romeriksmesterskapet i fot-
ball. 4.divisjonslaget Skårer ble slått 
8-2 i fi nalen. Gratulerer alle sammen.

Vi planlegger åpen dag med 
utgangspunkt på Kurøen. Sett av 20. 
juni allerede nå.  Da vil kommunen, 
næringslivet og lag og foreninger pre-
sentere seg for kjente og ukjente. Det 
er meningen at vi denne dagen skal 
profi lere kommunen på en positiv 
måte, og blir været bra også tror vi at 
dette blir en suksess. Som en avslut-
ning på dagen blir det fest på Kurøen 
der Dixie Freaks fra Marker spiller. 
Det kommer mer om denne dagen i 
tida framover.

Ha en fortsatt fi n vår!
Nils

Marker kommune har vedtatt at kom-
munedelplanen for kulturbygg og 
fysisk aktivitet skal rulleres innevæ-
rende år.

Kommunen skal i samarbeid med 
ulike brukergrupper skaffe en over-
sikt over fremtidige behov for anlegg 
og områder for fysisk aktivitet og 
idrett og friluftsliv, samt kulturbygg.

Planen er et styringsverktøy for 
kommunen og skal knyttes opp mot 
kommunens økonomi- og handlings-
plan og er en forutsetning for å få 
tildelt stønad til idrett og friluftsliv 
og kulturbygg. Den består av en 
kortsiktig og en langsiktig del. Den 
kortsiktige delen – handlingspro-
grammet – har et tidsperspektiv på 4 

år og skal rulleres hvert år, mens den 
langsiktige delen har et tidsperspek-
tiv på 12 år. 

Frist for innspill
Det vil nå bli varslet om oppstart 
av arbeidet med frist til den 7. mai 
for å komme med innspill. Den 29. 
april kl.18.30 vil det bli arrangert et 

åpent møte i Marker rådhus, der alle 
inviteres til å komme med innspill til 
planen. Innspill til planen kan leveres 
kommunen pr. brev eller på e-post til 
post@marker.kommune.no.

Den gjeldende planen kan leses 
på kommunens hjemmeside under 
«kultur og fritid».
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Avisa Grenseland
Byline tekst & design, 
Fosby, 1798 Aremark

TELEFON 99 22 1798

neste avis Neste utgave av Avisa Grenseland 
tryk kes 30. april og blir distribuert i 
Aremark, Marker og Rømskog, samt 
til utenbygds abonnenter. Avisa 
Grenseland vil også være tilgjengelig 

i de lokale dagligvareforetningene, 
bensin stasjonene og i de tre rådhusene. 
Ta kontakt dersom du har et budskap 
du ønsker å formidle, det være seg 
 redaksjonelt eller i form av en annonse.

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

tekst: ken Juel Olsen

Jeg kan love en interessant tur, sier 
reiseleder Roy A. Johannessen. Sam-
tidig understreker han behovet for å 
slappe av. 

Grensebussen starter på morge-
nen tirsdag 9. juni i Ørje, kjører 
via Fosby i Aremark til Bengtsfors. 
Derfra tar MS Dalslandia oss med på 
Dalslands kanal, gjennom den be-
rømte Akvedukten til Håverud. 

Flott opplevelse
- En naturopplevelse som tar fi re og 
en halv time. Om bord nyter vi en 
god lunsj før vi kan besøke blant an-
net fi skerøkeri, museum og utstil-
linger. Deretter går ferden til Hotell 
Dalsland med sine trivelige leilighe-
ter og koselige salonger samt stort 
svømmebasseng og solrommet 
Mauritius for dem som måtte like 
det, understreker vår reiseleder som 
har 25 års erfaring på området.

Hotellets vert, Finn Brynildsen 
fra Kornsjø, ønsker velkommen i 

forkant av middagen. – Jeg vil for-
telle litt om stedet og attraksjonene i 
Ed-området. Så er det klart for mid-
dag og ikke minst påfølgende un-
derholdning med sanger, musiker 
og showmann, Carl Axe’ll. Sammen 
med magiker og showmann  Royan, 
vil det bli en sprudlende sommer-
cabarat. Her har du muligheten til 
å svinge deg på dansegulvet og ta 
del i allsang.

Baldersnes og Falkholt
Neste formiddag, etter frokosten, 
blir det guiding med Gunn Førde 
i Dalslands vakre landskap. Balders-
nes Herrgård med sin fl otte engel-
ske park, Hantverkshuset i Upperud 
og lunsj i populære Falkholt Gjest-
giveri, kjent for sitt særpregne miljø 
og gode mat.

Vi rekker også en tur innom Tho-
mas og Conny i elgparken ved Ed. 
Her kan du møte skogens konge øye 
til øye før ferden går hjemover tid-
lig på kvelden onsdag 10. juni.

Bli med AG 
til Dalsland
Bli med på Avisa Grenselands temareiser til Dalsland 
9. og 10. Juni. To dager med innholdsrik dagsorden. 
Har du ikke tatt en tur på Dalslands kanal, så har 
du muligheten nå. Besøk i fi skerøkeri, museum 
og utstillinger på Håverud, overnatting på Hotell 
Dalsland og besøk på Baldersnes og lunsj på 
populære Falkholt Gjestgiveri - og ikke minst en tur i 
elgparken - er blant attraksjonene.

Reiseleder Roy A. Johannessen (Royan) og hotellvert Finn Brynildsen 
ønsker velkommen  til Dalsland

Blir du med? Først til mølla. 
Ring tlf  992 217 98/ 488 988 78 eller mail til: post@byline.as

Kun kr 1600,- pr. person som inkluderer overnatting i  dobbeltrom 
(leilighet) samt det som er nevnt i programmet. Tillegg for 
enkeltrom: kr 250,- eller kun kr 50,- hvis du vil dele leilighet med 

separate soverom.

PS! Du får fullstendig program i posten etter påmelding.


