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Banksjefen
i Grenseland

klar for
høysesonGen

Gøy på
filadelfia

arBeidsuke
på skolen

Anlaug Johansen er sjefen i 
marker sparebank.

side6 og 7

kanalmuseet har noen 
nyheter å by på også i år. 
        side 14 og 15

Barna koser seg på VIP-treff i 
regi av filadelfia. side 4

oda skolleborg har i 
arbeidsuka jobbet som lærer 
ved Aremark skole.         
          side16 og 17

Butikken i bygda er viktig for lokalbefolkningen. 
Ola Bakker og Kristin Bakker Melby driver Joker i 
Rømskog. Smilet sitter løst hos de ansatte, og de 
prøver å yte best mulig service.  
side 10 og 11

Butikken i 
rømskog

Nesta avis kommer den 28. mai og blir en ekstra fyldig sommeravis
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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)

Da Avisa Grenseland kom ut med sitt 
aller første nummer i desember 2006, 

hadde vi et håp om at vi en gang i fremti-
den skulle bli en viktig lokal aktør. Nå, to 
og et halvt år senere, tyder mye på at så har 
skjedd. Responsen i lokalsamfunnet har 
vært god, til tider svært god. Avisa Gren-
seland fyller åpenbart et behov i våre tre 
kommuner, som i mange sammenhenger er 
ett lokalsamfunn; Grenseland.

Nytt i år er at Avisa Grenseland kommer 
hver måned. Det har blitt lagt merke 

til. Både publikum og næringsliv ser ver-
dien av å ha noe eget. Nytt i år er også egne 
sider med kommunal informasjon. Her kan 

Aremark, Marker og Rømskog, med sine 
lag og foreninger, få ut informasjon spesielt 
rettet mot egen kommune. Det tar tid å 
etablere en ny informasjonskanal, men det 
begynner å ta form, og stadig flere benytter 
seg av denne muligheten til å kommuni-
sere ut i lokalsamfunnet. Denne tjenesten 
er forbeholdt kommunene og frivillige 
organisasjoner. Ordinær annonsering skjer 
på vanlig måte.

Aremark, Marker og Rømskog har ikke 
selv noen ordinær dagsavis. Det vil de 

heller aldri få. Til det er kommunene for 
små og avisproduksjon for kostbar. Men 
de tre Grenseland-kommunene vil fortsatt 

være innenfor dekningsområdet til sine 
respektive regionaviser. Daglige nyheter, 
debatter og reportasjer vil også i fremtiden 
formidles gjennom Halden Arbeiderblad, 
Smaalenenes Avis og Indre Akershus Blad. 
Avisa Grenseland er ikke ment å være noen 
redaksjonell konkurrent til disse. AG skal 
være et hyggelig supplement og en kilde 
til glede og informasjon. AG skal knytte 
kommunene og deres innbyggere nærmere 
hverandre. Skal vi dømme etter responsen 
så langt er vi på god vei til å lykkes. Kanskje 
kan vi om ikke alt for lenge komme ut enda 
litt oftere.

6. Er du miljøbevisst og hvordan 
bidrar du selv til et bedre miljø?
Her er det nok et forbedringspotensi-
al, men jeg prøver i alle fall å kildesor-
tere søpla.

7. Hva er det beste du kan si om de 
to andre kommunene i grenseland?
At de forhåpentligvis tar vare på inn-
byggerne sine.

8. Hva ville du gjort om du var 
ordfører?
Gitt jobben til han som nå er ordfører. 
Tore Johansen gjør en bra jobb.

9. Hvilket enkeltmenneske har 
betydd mest for deg?
Samboeren min og barna mine.

10. Er du fornøyd med det du har 
utrettet så langt i livet?
Ja, det er jeg, men har fortsatt mye jeg 
vil gjøre.

11. reis hvor du vil i fire uker. Hvor 
drar du?
Da reiser jeg til Italia og Venezia.

12. Hvilken politiker har du mest 
sans for?
Den var vanskelig, men Barack Obama 
er jo i vinden.

13. Hvilket forhold har du til sport 
og idrett?
Syns stort sett all sport er spennende. 
Spesielt fotball, håndball og vinteri-
drett.

14. Hva er det aller beste med din 
kommune?
Tryggheten, naturen og at kommunen 
tar vare på innbyggerne sine – både 
unge og gamle.

15. Hvordan tror du verden ser ut 
om femti år? 
Er optimist! Tror verden er et godt sted 
å være om femti år.

1. Hva opptar deg mest akkurat nå?
I tillegg til familien og jobben min er 
det at våren endelig er her!

2. Hva gjør deg glad, hva gjør deg 
sint og hva gjør deg bekymret?
Barna mine gjør meg glad, falskhet 
gjør meg sint, og vold og utnyttelse av 
barn bekymrer meg.

3. Hvilken enkeltperson i historien 
har betydd mest for verden?
Det er mange som har betydd mye 
på forskjellige områder. Det er derfor 
vanskelig å nevne én.

4. Hva slags musikk lytter du helst 
til, og hvem er din favorittartist?
Musikk som gjør meg glad, men har 
vel ingen spesiell favorittartist.

5. Hva foretrekker du; radio, tv, 
film, aviser, ukeblader, bøker eller 
internett?
Bøker og internett, men leser aviser og 
ser jo på TV også...

– Et øyeblikk – her er 15 kjappe

Navn:
 Yvonne grundnes

Alder: 38
Bosted: Aremark

Yrke/stilling: Lære



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:
tirsdag 12. mai er det åpent hus i Menighets-

huset ved kirken. Runo Lilleåsen deltar. 
Aremark Menighetsråd er arrangør.

onsdag 13. mai er det konsert på Furulund. 
Elever fra kulturskolen deltar sammen med 
gjester fra vennskapskommunene i Latvia. 
Barnekoret Gledessprederne og Aremark 
skolekorps deltar også. Arranger er Aremark 
kommune.

fredag 22. mai er det pubkveld på Furulund. 
Arrangør er Aremark Danselag.

tirsdag 14. juni er det konsert i Menighetshu-
set. Koret Marcanto fra Marker synger etter 
gudstjenesten i kirken kl. 18.

marker
onsdag 6. mai kl. 11 er det formiddagstreff på 

Vestheim i Rødenes. Det blir mye sang og 
musikk av «Glade gutter fra Hadeland». Ar-
rangør er Misjonsringen.

onsdag 13. mai viser Bygdekinoen den norske 
grøsseren «Skjult». Filmen har 15 års alders-
grense.

torsdag 28. mai arrangeres meitecup i Ørjeelva 
ved Bommen. Arrangør er Marker Sportsfis-
kerklubb, og arrangementet pågår mellom 
kl. 17.30 og 20.30.

Lørdag 13. juni kl. 10 arrangerer Lionsklub-
ben i Marker sitt årlige loppemarked ved 
rådhuset.

rømskog:
Lørdag 9. mai klokka 19 er det møte i Rømskog 

bedehus. Andreas Hegertun  taler. Sang av 
Frequency. 

tirsdag 12. mai har Stemningen Turlag sin må-
nedlige tur for alle interesserte. Fremmøte 
ved kommunehuset kl. 18.30.

torsdag 14. mai kommer det besøk fra 
Veselava i Latvia. Det blir kulturkveld i 
Kulturhuset der en dansegruppe vil vise det 
de kan av latviske folkedanser. Samarbeids-
kommunene Aremark og Marker vil også ha 
representanter tilstede.

onsdag 20. mai er det karuselløp i orientering. 
Starten går fra Vestsiden (merket fra Rv. 21) 
mellom kl. 18 og 19. Arrangør er Rømskog IL.

Lørdag 23. mai klokka 19 er det møte i Rømskog 
bedehus. Runo Lilleaasen taler. Sang av Keep. 

onsdag 27. mai er det karuselløp i orientering. 
Starten går fra Gryttjenn mellom kl. 18 og 
19. Arrangør er Rømskog IL.

Det skal innføres et nytt pass-system i Norge. Ørje blir ett av sju 
steder i Østfold der det blir mulig å få nytt pass.

kartlegger dialekter

siri M. dalnoki, tekst oG foto

– Vi har vært på 65 steder 
i landet og gjort opptak. Til 
sammen skal vi besøke hun-
dre steder, men vi prøver å 
styre unna industristedene 
på grunn av stor tilflytting. 
Østfold-dialektene er dår-
lig kartlagt. Vi har noen 
gamle opptak fra 1960-tal-
let. Disse kan vi bruke til å 
sammenlikne med over tid. 
Av Østfold-stedene har vi 
vært i Fredrikstad, Trøgstad 
og Aremark, forteller Karine 
Stjernholm, en av studente-
ne ved Universitetet i Oslo. 

På bånd
På hvert sted intervjuer 
studentene en mann og en 
dame på over femti år og 
en mann og en dame under 
tretti. Personene blir inter-
vjuet og filmet. 

– Alt som blir tatt opp på 

bånd blir senere skrevet ned 
ord for ord av studentene, 
fordi det skal være søkbart 
i en stor nordisk database, 
opplyser Stjernholm. 

Av folk i Aremark under 
tretti år var det Ida Østen-
svig og Rolf Olaf Dagrød 
som stilte opp til prosjektet. 
Materialet, som blir samlet 

inn til Scandiasyn-prosjektet 
(Nordisk dialektsyntaks), vil 
først og fremst bli brukt til 
forskning og utvikling for 
eksempel i fagområder som 
dialektologi og språktekno-
logi. Databasen informasjo-
nen blir lagret i skal brukes 
av forskere via internett. 

student ved Universitetet i oslo, karine stjernholm, inter-
vjuer Ida østensvig for å kartlegge Aremark-dialekten.
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• hyttebyggiNg • miNdre murerarbeid

Telefon 91 30 37 61.  Adresse: 1798 Aremark

behjelpelig med tegninger og søknader. godkjenninger for våtrom

Lensmann Erling leknes 
ved Marker og Rømskog 
lensmannskontor opplyser 
at hele operasjonen med 
passutstedelsen, inkludert 
bilde, vil bli utført hos poli-
tiet, i såkalte biometrikios-
ker. I Østfold politidistrikt 
blir slike kiosker utplassert 
i Halden, Sarpsborg, Fred-
rikstad, Moss, Rygge, Rak-
kestad og Ørje .

må møte opp
Dette innebærer at alle som 
skal søke pass, må møte opp 

på et tjenestested hvor slike 
biometribokser finnes. 

– Det er forskjellige tids-
punkter for oppstart på 
ovennevnte kontorer. Rak-
kestad er allerede i gang. På 
Ørje regner vi med å starte 
en gang i mai i år, sier Lek-
nes. 

– Minner samtidig om 
at foreldre må gi skriftlig 
samtykke ved utstedelse av 
pass til barn under 18 år, 
sier han.

Minst én av foreldrene 
må være med passøkeren 

til passkontoret og ha med 
egen legitimasjon, i tillegg 
til legitimasjon/fødselsat-
test og passbilde for passø-
keren. Ved felles foreldrean-
svar må den av foreldrene 
som ikke møter, sende med 
skriftlig samtykke samt ko-
pi av offentlig legitimasjon 
med bilde og signatur (pass, 
førerkort, bankkort).

Når det gjelder pass til 
barn under 6 år, skal disse 
fortsatt utstedes på «gam-
melmåten».

Studenter ved Universitetet i Oslo var nylig på besøk i Aremark 
for å kartlegge Aremark-dialekten. Ved hjelp av opptak gjort 
på hundre forskjellige steder i landet skal det lages en stor 
database til forskningsformål.

Nytt pass-system 
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Bestill annonse 
i avisa Grenseland
AVISA GRENSELAND er en møteplass for alle i Are-
mark, 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.

Sommerutgaven 30. mai vil ha et 
opplag på cirka 35.000.

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

UTGIVELSESPLAN: 
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 

 
 

På Filadelfia i Ørje er 
det full fart annenhver 
onsdag. Da arrangeres 
VIP-treff for barn med 
morsomme aktiviteter, 
kveldsmat og andakt 
spesielt for VIP-ene.
siri M. dalnoki, tekst oG foto

– Vi kaller det VIP-treff fordi vi me-
ner at barna er veldig viktige per-
soner alle sammen. Før kalte vi det 
fredagstreff. Dette er et gratis tilbud 
for alle barn fra fire år og oppover, 
forteller en av VIP-lederne Ann-Britt 
Hellgren. 

tente lys
Treffet er et tilbud pinsemenighe-
ten Filadelfia har hatt i hele 20 år. 
Når det annenhver onsdag samles 
barn til lek og moro, blir barna delt 
i to grupper etter alder. Barn fra fire 
til ti år samles tidligst på kvelden, 
så fortsetter aktiviteter for barn og 
ungdom fra elleve år og oppover.

– Målet er å være sammen med 
barna. Noen ganger drar vi på tur 
til Østfoldbadet i Askim. Når det er 
snø, har vi gjerne akedag. I tillegg la-

ger vi kveldsmat og spiser sammen 
og har en andakt tilrettelagt for bar-
na, sier Hellgren. 

– Barna synes at andakt er helt 
topp. Da sitter de som tente lys. Vi 
pleier å ta opp aktuelle temaer som 
blant annet mobbing og at alle er 
likeverdige. 

sang, bønn, møter
Et sted mellom femten og tjue barn 
pleier å delta på VIP-treff. Da Avisa 
Grenseland loddet stemningen 
på Filadelfia, malta barna egg til 
påske og forberedte seg til manne-
kengoppvisning. Madeleine John-
sen, Eline Krog, Thea Marie Bakker 
og Svend Johan Fosser synes det er 
morsomt å kle seg ut.

– Det er søndagsåpent på Fila-
delfia en gang i måneden. Denne 
gangen skal barna holde en manne-
kengoppvisning, forteller Ann-Britt 
Hellgren. 

I tillegg til VIP-treff og søndagså-
pent har Filadelfia mange andre ak-
tiviteter å by lokalbefolkningen. Det 
er familiemøter med spising, sang 
og litt skuespill, bønn og møter. 
Gjerne i samarbeid med andre me-
nigheter. Annenhver lørdag er det 
åpent hus for ungdom fra 13 år, og 
det arrangeres hyggekvelder for den 
eldre garde. 

 

Lek og moro på Filadelfia

Barna på filadelfia morer seg med hattelek på VIP-treff. 

natteravner i ørje
Selv på et lite sted som Ørje har ungdommen behov for voksenkontakt. 
Det har Frivilligsentralen tatt konsekvensen av. Tidligere har man hatt 
kveldsravner i Ørje. Nå har over femti personer meldt seg til tjeneste 
som natteravner. Disse skal ferdes rundt i gatene på natten, for på den 
måten i vise sin tilstedeværelse og gjøre Ørje til et tryggere sted å være 
også om natten. Natteravnene skal utstyres med de karakteristiske ves-
tene og gå i et vaktsystem på fredagskveldene. Etter hvert kan det bli 
aktuelt å utvide tilbudet til også å gjelde andre dager da det tradisjo-
nelt er mye ungdom i gatene.

«når katten er borte...»
Elevene på Marker skole hadde det som plommen i egget et par dager 
tidlig i april. Ordtaket «når katten er borte, danser musa på bordet» er i 
høyeste grad dekkende.

Det hadde seg nemlig slik at lærerne var 
på kurs i et par dager. Da steppet lærerstu-
denter fra Høgskolen i Østfold inn. Studen-
tene kom fra Halden og tok over styringen i 
to dager. Men noen hviledager for elevene 
ble det selvfølgelig ikke. Bare en annerledes 
skole som elevene satte stor pris på. I tillegg 
til tradisjonelle fag fikk noen av elevene 
jobbe som arkitekter i et papphusprosjekt.

svend Johan fosser (fra venstre), Eline krog, thea marie Bakker og made-
leine Johnsen synes det er morsomt å kle seg ut. til høyre VIP-leder Ann-
Britt Hellgren.
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www.marker-sparebank.no – epost@marker-sparebank.no

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

FØR DU PAKKER
KOFFERTEN
er det et par 
ting du bør 
huske på.

I september er det 
menighetsrådvalg. 
Tidligere ble det avholdt 
i etterkant av en gudstje-
neste. I år blir valget i 
Aremark på Furulund. 

siri M. dalnoki, tekst oG foto

– Menighetsrådvalget blir samtidig 
som Stortingsvalget i september. 
Denne gangen får vi vår egen lille 
avdeling på Furulund. Vanligvis er 
det valg hvert fjerde år. Det som er 
litt spesielt denne gangen, er at rå-
det som blir valgt i september gjel-
der for kun to år. Det blir et nytt valg 
i 2011 for å få menighetsrådvalget 
samtidig som kommunevalget, for-
klarer Linda Smaadahl, leder i Are-
mark menighetsråd.  

Innhold i kirken
Fra 2011 vil det igjen bli som van-
lig, med fire år mellom valgene. 

– Målet med å ha menighetsråd-
valg samtidig med kommunevalget, 
er å få flere til å stemme, sier Maria 
Ulsrød i Aremark menighetsråd. 

– Kirken er viktig for folk. Selv 
om noen bruker kirken bare ved 

store anledninger, har de aller fleste 
et forhold til kirken, tillegger Smaa-
dahl. 

Synkende deltakelse i menighets-
rådvalg har vært en tendens over 
hele landet. Ulsrød og Smaadahl 
håper mange kommer til å stemme 
på Furulund i Aremark i september, 
slik at de kan være med og påvirke 
innholdet i kirken. 

– Vi jobber nå med å få laget 
valgliste. Denne skal inneholde 
minst elleve navn. Vi håper mange 
vil stille opp til valg, sier Smaadahl. 

Menighetsrådet består av leder, 
nestleder, fire medlemmer og et 
varamedlem som deltar fast på mø-
tene. I tillegg deltar presten og kir-
kevergen. Det er møte i menighets-
rådet cirka en gang i måneden. Da 

Nytt valg i september

fokuseres det på innholdet i kirken. 
Det er kirkelig fellesråd som job-
ber med økonomien i kirken, men 
på grunn av små forhold fungerer 
menighetsrådet i Aremark også som 
kirkelig fellesråd. En må ha fylt 18 
år for å være med i menighetsrådet. 
Nytt i år er at 15-åringer kan stem-
me ved menighetsrådvalg. 

maria Ulsrød (til venstre) og Linda smaadahl i Aremark menighetsråd håper mange vil stille til valg i september. 

RØMSKOG – 69 85 97 00

Ingenting lader 
batteriene bedre 
enn en god ferie - og 
ingenting er vel mer 
skuffende enn at 
ferien blir ødelagt 
eller ikke når opp til 
forventningene.
Kom innom banken før 
du pakker kofferten, 
så får du kort og 
forsikring i orden til 
feriestart.

TRYGG FERIE 
MED TERRA
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sjefen i banken

siri M. dalnoki, tekst oG foto

Jobben til Anlaug Johansen fra Sauda er ingen 
åtte til fire jobb. Mye av arbeidstiden tilbringer 
hun på sitt kontor i Ørje. Men mange timer går 
også med til møtevirksomhet på grunn av diverse 
styreverv. 

flyttet 
Når banksjefen ikke er på jobb, klarer hun godt 
å koble helt av. 

– Det er viktig med fritid. Jeg er mye ute med 
hunden, en bulldog, som jeg må dra etter meg, 
smiler Anlaug Johansen. 

– Jeg liker å holde meg i form og er glad i å 
lese aviser og tidskrifter. Det er også kjekt med 
en halvtime med en god bok. Men jobben har 
en med seg. Jeg lever med bank, og tenker mye 
mer enn åtte timer om dagen. Det er ikke forbudt 
å tenke utenom arbeidstiden heller, poengterer 
hun. 

Johansen flyttet fra Sauda i Rogaland som 
18-åring. Hun legger ikke skjul på at hun er roga-
lending i hjertet, selv om hun har bodd i Marker 
i nærmere tretti år. 

– Mannen min, som er fra Kongsvinger, fikk 
jobb som kommunelege i Marker i 1980. Det var 
da vi flyttet. Et år senere begynte jeg i banken, 
noe jeg trodde var midlertidig. 

Partipolitikk
Banksjefen er utdannet jurist, men likte seg godt 
i banken. Gjennom mange år lærte hun å kjenne 
banksystemet ut og inn. 

– Først jobbet jeg med utlån. Jeg likte jobben 
godt – den bød stadig på nye utfordringer. Sam-
tidig hadde vi ikke lyst å flytte til en by, så vi ble 
i Marker. Jeg har gått gradene fra utlån til ansvar-
lig for kunderettet virksomhet og nestleder, sier 
Johansen. 

I 1999 tok hun over som sjef etter Thor Gu-
dim, som nærmest var en institusjon i lokalsam-
funnet. 

– Hvordan var det å ta over etter Gudim? 
– Det var ikke vanskelig. Det høres kanskje litt 

rart ut. Men jeg kjente banken ut og inn. 
I motsetning til sin forgjenger driver ikke An-

laug Johansen med noen form for partipolitikk, 
men hun er likevel veldig opptatt av hva som 
skjer lokalt.

– Når det gjelder jobben, er jeg opptatt av ram-
mevilkår som næringen får. Jeg sitter blant annet 
i styret i Sparebankforeningen. Mye blir bestemt 
i Brüssel for tiden. 

fin utvikling
Marker Sparebank har sitt hovedkontor i Ørje og 

lokalkontorer i Aremark og Rømskog. For over 
ti år siden åpnet de kontor i Rakkestad. Moss-
kontoret ble etablert for bare to år siden. 

– Det har vært for lite aktivitet og for liten 
tilflytting til vårt opprinnelige område, Marker, 
Aremark og Rømskog, de siste årene. Og vi tren-
ger en viss vekst. Vi fikk flere henvendelser fra 
folk i Rakkestad om å etablere oss der. Vi startet 
forsiktig, men har hatt en fin utvikling. I Moss er 
vi samlokalisert med Terra Eiendomsmegling. Det 
er viktig å ha flere ben å stå på, sier Johansen. 

– Blir det flere kontorer i fremtiden? 
– Det vet jeg ikke. Det er ikke godt å si. Men vi 

har ikke tenkt å etablere oss flere steder akkurat 
nå, svarer banksjefen. 

Sparebanker er viktige for et lokalsamfunn. 
Blant annet skal en god del av bankenes over-
skudd komme lag og foreninger til gode. 

– 25 prosent av årets overskudd etter skatt 
kan brukes til allmennyttige formål. I Marker 
Sparebank brukes to millioner kroner til gaver i 
lokalsamfunnet. I tillegg utgjør sponsing av lag 
og foreninger cirka en million, forteller Anlaug 
Johansen. 

Ikke forsiktige
– Det er viktig for oss at det skal lønne seg å bruke 
en lokal bank. For slik er en med på å smøre lag 
og foreninger, tillegger hun. 

Særlig i dårlige tider er det viktig å ha en solid 
bank. At Marker Sparebank har hatt et rykte på 
seg for å være forsiktig med utlån, får de kanskje 
igjen for nå. 

– Jeg synes ikke vi er forsiktige. Vi skal drive 
forsvarlig. Det er kundenes penger vi skal for-
valte. Derfor hviler det et ansvar på oss, men det 
vil alltid være noen som stiller spørsmål ved om 
vi gjør de riktige vurderingene. Banken er solid 
fordi tillitsvalgte og ansatte har brukt sunn for-
nuft gjennom mange år. Folk har tenkt seg om 
minst to ganger. Vi har heller ikke kastet oss på 
børsen for å få kortsiktige gevinster, men vi dri-
ver for et jevnt og godt resultat hele tiden. Slik 

har det vært i alle 158 år banken har eksistert. En 
bank skal tåle dårlige tider, sier hun. 

Anlaug Johansen bor på Lihammeren, bolig-
feltet sørvest for Ørje. Huset kjøpte hun og man-
nen i 1987. De har to sønner på 17 og 28 år. 

Likestilling
– Han eldste sønnen vår flyttet til Oslo. Det er 
jo det som er utfordringen for kommuner som 
Marker, at mange unge søker seg til byen. Det 
er vel ikke spennende nok å bo her, eller det er 
mangel på arbeidsmuligheter, tror hun.

Å kombinere jobben i banken med livet som 
mor synes ikke Anlaug Johansen har vært noe 
problem. 

– Jobben er spennende. En vet aldri hva da-
gen bringer. Hjemme er det viktig å ha en jevn 
arbeidsfordeling, synes Johansen, som alltid har 
vært opptatt av likestilling. 

– Men jeg har ikke vært noen rødstrømpe, selv 
om jeg er opptatt av kvinnesak. Det å få kvinner 
opp og fram er viktig. Utfordringen er å få kvin-
ner til å søke på lederstillinger. Jeg begriper ikke 
hvorfor kvinner ikke vil søke seg til øverste nivå. 
Kanskje de mener det blir vanskelig å kombinere 
jobben med familie, sier hun.

– Det er det ikke? 
– Nei, ikke hvis man er bevisst på å ha tid til 

familien ved siden av jobben. Det er hva man gjør 
det til selv. En må delegere slik at andre ansatte får 
nye utfordringer og en selv får normale arbeids-
dager, svarer banksjefen. 

godt rustet
Virkeligheten i bankene har forandret seg totalt i 
løpet av bare ti år. Folk flest går ikke lenger i ban-
ken for å ta ut penger eller betale regninger. 

– Det er fortsatt noen som går i banken for 
å betale regningene sine. Men jeg tror de fleste 
setter pris på å kunne ordne alt hjemmefra. Folk 
er forskjellige. Samtidig har det blitt mange flere 
transaksjoner enn det var før. Marker Sparebank 
er godt rustet til forandringer som måtte dukke 
opp i fremtiden, sier Johansen. 

Årsrapporten for 2008 viser at overskuddet 
var på 28 millioner kroner før skatt, i likhet med 
året før. 

 – Finanskrisen har ikke fått så stor betydning 
for banken, siden vi finansierer det meste av 
våre utlån gjennom innskudd og egenkapital, 
forklarer hun. 

Dialekten til sjefen i Marker Sparebank røper at hun er rogalending i 
hjertet. Til tross for at Anlaug Johansen har bodd i Slusebyen i snart 
tretti år. 

” Jeg begriper 
ikke hvorfor 
kvinner ikke 
vil søke seg til 
øverste nivå”
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PortrEttEt

Anlaug Johansen er administrerende banksjef i marker sparebank. 
Hun er opprinnelig fra rogaland. der har hun hytte uten strøm og 
vann. den blir flittig brukt. 
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siri M. dalnoki, tekst oG foto

– Folk har en tendens til å vente 
helt til siste frist med å skaffe seg 
en godkjent renseløsning. De ser det 
bare som en utgift og tenker at hvis 
man venter helt til slutt så sparer 
man et års utgifter på serviceavta-
len, forteller Stig Erik Granli i Gran-
li Rør. Han står sammen med sin 
samarbeidspartner Frode Bernhus 
i Marker Anlegg for renseløsningen 
på Klund gård.

stort anlegg
Siden Olav Klund skulle renovere to 
hytter, fant han ut at den beste løs-
ningen var å lage et felles anlegg i 
stedet for to separate. To hytter og to 
bolighus på Klund er dermed koblet 
til det nye renseanlegget. 

– Jeg vet at alle i denne sonen 
får pålegg om noen år. Jeg skulle 
ta vann og avløp til hyttene, og da 
tok jeg alt først som sist, forteller 
Olav Klund. 

På gården var det både tett tank 
og septiktank. Hyttene ligger nede 
ved Rødenessjøen. Derfra pumpes 
avløpsvannet flere hundre meter 
opp til gården og renseanlegget. 
Hele jobben med graving og å få på 
plass renseanlegget har tatt halvan-
nen uke. 

– Dette er et stort anlegg som lig-
ger fire meter ned i bakken, og det 
kan kobles til fem enheter. Det betyr 
at det går an å koble til ytterligere 
en enhet i fremtiden, sier Stig Erik 
Granli. 

referanser
Å lage et renseanlegg koster rundt 
100.000 kroner per boenhet. Der-
med ble renseanlegget på Klund in-
gen billig investering. 

– Det er sure penger. Jeg har to 
og en halv kilometer med strand-
linje og har tatt hensyn til dette med 
tanke på pløying i mange år. Jeg tror 
landbruket bidrar mye mer til å få et 
renere vassdrag ved å slutte å pløye. 

Men pålegg er pålegg, sier Klund. 
Å velge riktig renseløsning synes 

han ikke var noen stor sak. 
– Jeg traff en hyggelig rørlegger 

og fikk et godt tilbud. Jeg har in-
gen forutsetning for å vite hva slags 
renseanlegg som er best, forteller 
Klund. 

Etter informasjonsmøtet om ren-
sing i Marker rådhus i mars, har Stig 
Erik Granli fått flere henvendelser 
fra folk i sone 1, som går fra Akers-

hus til Kind nord i Marker. 
– Alle løsninger har sine fordeler 

og ulemper. Men det er viktig å få 
referanser når en velger renseløs-
ning. Når man har fått pålegg, kan 
det være lurt ikke å vente helt til sis-
te liten, for da kan det bli manko på 
rørleggere og renseanlegg. Selv når 
et renseanlegg er ferdig installert, er 
det endel papirarbeid som gjenstår, 
forklarer Granli. 

Flere år på forskudd
Da Olav Klund skulle renovere to hytter, fant han ut 
at han like godt kunne lage et felles renseanlegg for 
hyttene og to bolighus på gården. Selv om han ikke 
har fått pålegg om rensing ennå. 

det nye renseanlegget til olav klund (til venstre) ligger fire meter ned 
i bakken. rørlegger stig Erik granli (i midten) og graver frode Bernhus 
gjorde jobben på klund gård. 

Tlf 48 30 81 00 - Olav Vs gt 1
www.fagflis.no 

ÅPNINGSTIDER:
MAN- FRE KL 07.00–17.00. LØR KL 10.00–14.00

Halden

SESONGSTART PÅ
NORSK 
BRUDDSKIFER

PALLESALG!
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STORT

BADEROMSNYHETENE
har kommet, kom å se våre
introduksjonsTILBUD!

Vi ser oss allerede nødt til å utvide vårt lager,  
og har derfor OMBYGNINGSSALG på en mengde  

kvalitetsfliser for både inne- og utebruk.
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DOTTI

179,-m2

FROSTSIKKER
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289.- m2
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Vi har massasjestolen som har massasjeprogrammene etter 
medisinske prinsipper.

Fysisk massasje gir:
• Økt blodsirkulasjon 
• Øker nivået av endorfiner og velværehormoner
• Forebygger belastningsskader 
• Lindrer spenningshodepine 
• Forebygger musearm

Er du plaget med negativt stress og overtenking? Tretthet og 
søvnproblemer? Lavt energinivå, dårlig hukommelse eller 
konsentrasjonsproblemer?

mental PowernaP gir:
• Økt stressmestring 
• Økt konsentrasjonsevne 
• Økt energi 
• Økt hukommelse 
• Reduserer tretthet og søvproblemer.

Kun kr 20 for 15 minutter. Spørsmål: 
Ring tlf. 69 81 13 97

Velkommen til 

DroP in solstUDio
Storgt. 21, Ørje
Tlf. 69 81 13 97

Prøv massasjestolen
Sliter du med anspenthet, spenningshodepine, stiv nakke og 
skuldre, smerter i rygg og armer eller redusert sirkulasjon i 
legger og bein?

Brun? Vi har 3 solsenger

Priser: 
kr 10,- (6 minutter), 
kr 20,- (12 minutter), 
kr 30,- (18 minutter) 
kr 40,- (24 minutter) osv.

Logo Frank og Ørje selvvask med 

adresse og tlf, se side 19, oktober 

2008.

Markedets mest avanserte 

selVVaskanlegg
Enkel i bruk – lett å forstå

Selvvaskkort  
fås kjøpt hos 
Rema 1000, 

Ørje

Kan fylles på.  
Kr 250,- og 500,-

Kortpant:  
kr 50,-
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siri M. dalnoki, tekst oG foto

Tørnbybutikken, som den heter på 
folkemunne, eller Joker på Røm-
skog, ligger på en bakketopp langs 
riksvei 21, like sør for kommune-
huset og skolen. Her har det vært 
butikk i årevis. 

– Butikken har vært i drift siden 
1913. Jeg tok over for fem og et 
halvt år siden, fordi jeg hadde lyst 
å flytte til Rømskog, forteller Ola 
Bakker.  

Post og blomster
Bakker bodde i Rømskog fram til 
han var 14 år. 

– Jeg har bodd i Skjeberg og drev 
blant annet Landekroa i 16 år. Drev 
også dagligvare og ferskvaredisk 
i Landesenteret. Hadde hytte på 
Rømkog og likte meg godt her. Ville 
gjerne flytte tilbake. Men en måtte 
jo ha noe å gjøre, så jeg tok over 
driften, sier Ola Bakker. Han leier 
butikklokalene av Dag Havnås. 

Butikken har i dag fem ansatte, 
fordelt på tre og et halvt årsverk. 
Kristin Bakker Melby er butikksjef. 

Hun er rømsjing, men bor nå i 
Bjørkelangen. Ola Bakker er hennes 
onkel. 

– Vi har det veldig trivelig på job-
ben. Vi ler og har det gøy. Det håper 
og tror vi smitter over på kundene. 
Det er veldig koselig å jobbe på et 
lite sted hvor en føler at en kjen-
ner kundene. En kunde kan klappe 
oss ansatte på skulderen og spørre 
hvordan det går. Det er hyggelig, 
sier Kristin Bakker Melby. 

Jokerbutikken har post i butikk 
og selger medisiner og blomster. 
De selger også fiskekort. Ellers er det 
Joker-kjedens grunnsortiment som 
gjelder. Frukt og grønt har fått en 
sentral plass i Tørnbybutikken. Dette 
skryter kundene av.  

skjær i sjøen
– Vi gir mye av oss selv og forsøker 
hele tiden å yte best mulig service. 
Vi avviser ingen. Når noen ringer li-
ke før stengetid, så plukker vi gjerne 
varer til dem og setter posen på ut-
siden. Vi tar imot medisinpakker fra 
apoteket. Her er det heller ikke noe 
problem om en glemmer lomme-

boka en dag. En kan godt dra andre 
steder og handle, men jeg tror ikke 
en får så mye der uten lommebok, 
smiler butikksjefen. 

– Er det noe helt spesielt folk vil 
ha, så kan vi ta det med fra Oslo der 
vi får varene. Men da må de si i fra 
litt i forveien. Vi har nettopp gjen-
nomgått kurs i «attraktiv butikk» 
for å holde positiviteten oppe, til-
legger Ola Bakker. 

Et skjær i sjøen for Bakker, de an-
satte og butikkens kunder er plass-
mangel. Samtlige kunne gjerne 
tenkt seg større og mer moderne 
lokaler.  

trangt
Å slå av en prat med noen kjente er 
ingen enkel affære i Tørnbybutikken. 
Det er trangt mellom butikkhyllene, 
og andre kunder skal gjerne forbi. 

– Noen vegrer seg for å handle 
her på grunn av at det er så dårlig 
plass. Men kundene våre er veldig 
koselige og positive. På sommeren, 
når hyttefolket og turistene kom-
mer, står køen gjerne gjennom hele 
butikken. Folk klager aldri, sier Kris-
tin Bakker Melby. 

Parkeringsplassen med bensin-
pumper ved butikken er heller ikke 
til å skryte av. Verken når det gjelder 
størrelse eller beliggenhet. 

– Det er mye tungtransport forbi 
her. Utkjørselen er lite oversiktlig, 
og det har vært noen nestenulykker, 

poengterer Kristin Bakker Melby. 

Ikke lønnsomt
Debatten om en ny butikk har ver-
sert i flere år i Rømskog. Alle er eni-
ge om at nærbutikken er viktig for 
lokalsamfunnet. Ennå har man ikke 
blitt enig om hva som skal gjøres. 
Planen var å bygge nytt nærings-
bygg med butikk og kontorer. Men 
plasseringen skapte debatt. Nå ser 
den planen ut til å være skrinlagt, 
og ryktene går om at Tørnbybutik-
ken skal bygges ut. 

– De ryktene har vi også hørt. Vi 
hører masse rykter hele tiden, men 
ingenting skjer, sier Ola Bakker, let-
tere fortvilet. 

Han liker dårlig å tenke på at han 
ikke har blitt involvert i debatten 
om butikkens fremtid. 

 – Slik som butikken er i dag så 
tvinges det fram en løsning, mener 
Bakker. 

– Men hvorfor kan ikke du bygge 
ut? 

– Det vil koste mer enn det butik-
ken vil tåle med dagens omsetnin-
gen, sier Ola Bakker. 

Vil gjerne drive
Jokerbutikken er helt avhengig av 
sommertrafikken. Det er tøffe tider 
med hard konkurranse fra de store 
kjedene og fra svenskehandelen. 
Men likevel har omsetningen i bu-
tikken økt de siste årene. 

 – Hjertet i lokalsamfunnet
– Butikken er gjerne et treffpunkt i bygda, eller 
selve hjertet i lokalsamfunnet. Vi forsøker å yte best 
mulig service og drifte butikken best mulig med de 
forutsetninger vi har, sier Ola Bakker. Han driver 
butikken i Rømskog.  

ola Bakker og kristin Bakker melby smiler og holder humøret oppe, selv om driften av butikken er tung på grunn av umoderne, trange lokaler, som her 
i tørrlageret.  
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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  

LiftutLeie

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

Alf-Bjørnar Espelund • Myrene • 1798 Aremark

NYHET! Lift med 18 meter rekkevidde
Tlf.:  69 81 14 88

www.sTudsrud.No

– Jentene i butikken gjør en strå-
lende jobb og har vært med på å 
løfte omsetningen siden jeg tok 
over. Det er liv laga å drive butikk i 
Rømskog, sier Ola Bakker. 

– Men det er et tidsspørsmål med 
tanke på plassen, skyter Kristin Bak-
ker Melby inn. 

Hun viser gjerne frem butikken 
og den knappe lagerplassen. Ar-
beidsdagen er tung, da hyllene er 
små og varer må fylles på litt etter 
litt hele tiden. 

– Hvis alle fastboende bruker 
nærbutikken femti prosent, hadde 

vi hatt mulighet til å investere selv. 
Men det er ikke lønnsomt nå, sier 
Ola Bakker. 

Han legger ikke skjul på at han 
stadig er på jakt etter en større og 
bedre butikk å drive, eventuelt i en 
annen kommune. 

– Alle bør tenke på at bygda skal 
overleve. Mange av våre kunder ser 
viktigheten av å ha en nærbutikk. En 
butikk er hjertet på et lite sted. Her 
treffes folk og slår av en prat. Hva 
ville Rømskog vært uten? Spør Ola 
Bakker. 

terje (til venstre) og Jan terje krognes har hytte i rømskog. de bruker 
gjerne nærbutikken. 

Butikken er viktig for lokalbefolkningen.  

friske og fine grønnsaker ligger i hyllene på butikken. 

april 2009 • avisa Grenseland  11



Brua ved kroksund samlet 
rødenes til ett rike
Helt frem til 1964 var innbyggerne i Rødenes 
splittet. Haldenvassdraget delte kommunen på 
langs, og bare en vaklevoren wireferje knyttet 
øst og vest sammen. Men 16. november 1964 ble 
Rødenes kommune samlet til ett rike. Det sørget 
Kroksundbrua for.

øyvind ottersen, tekst
tore roBert klerud, foto

Samlet anleggssum den gang var 
3,6 millioner kroner. Fra ideen om 
en bru ble lansert tok det neste tjue 
år før brua åpnet. Dermed gikk den 
gamle ferjeforbindelsen over i his-
toriebøkene.

Tidligere informasjonssjef Rag-
nar Lie i Vegdirektoratet skrev for 
noen år siden et hefte om brua ved 
Kroksund. I dette tar han for seg 
historien frem til åpningen. En his-
torie som tidvis var dramatisk. Det 
var flere hendelser der menneskeliv 
gikk tapt under overfarten med den 
gamle ferja.

Etter krigen
Haldenvassdraget har i alle år gjort 
kommunikasjonen vanskelig for 
folk bosatt på hver sin side av de 
mange sjøene. Rødenessjøen er ek-
stra lang, og samkvem mellom folk 
på øst- og vestsiden har alltid vært 
vanskelig. En bruforbindelse var li-
kevel mer enn folk kunne håpe på.

Men i 1947 tok Vegkontoret i Moss 
for første gang offentlig til orde for 
en bruløsning ved Kroksund, det 
daværende senteret i Rødenes kom-
mune. Fra gammelt av var dette 
stedet et viktig overgangssted med 
ferje.

Det skulle imidlertid gå seks år 
før brualternativet ble seriøst dis-
kutert. Vegkontoret konkluderte 
imidlertid i 1953 med at det ville 
bli vanskelig å løse bruspørsmålet. 
Men lokalbefolkningen ga seg ikke, 
og i 1958 vedtok fylkestinget å ut-
rede spørsmålet ferje kontra bru. 
Vegetaten gikk da inn for bru. Det 
var flere grunner til at brudebatten 
på denne tiden grep om seg. Det var 
behov for en ny ferje, og samtidig 
var det en diskusjon i kommunen 
hvor en ny skole skulle ligge; på øst- 
eller vestsiden.

det blir bru
I 1960 vedtok fylkestinget forskut-
teringsplanen, og på høsten året et-

ter startet arbeidet. 16. november 
1964 sto brua ferdig, og det var den 
reneste folkefest under åpningen. En 
avis skrev at det var dobbel 17. mai-
stemning i Kroksund da fylkesmann 
Karl Hess-Larsen foretok den offisi-
elle åpningen. Mens fylkesmannen 
talte, gikk den gamle ferjen sin siste 
tur med Egil Lindblad fra Ørje som 
ferjemann.

kulturminne
Ferjen som gikk over Rødenessjøen, 
var en wireferje. Det var flere slike 
gjennom årene. Den siste var i virk-
somhet fra 1936 til 1964. Den var i 
mange år et smertens barn for Veg-
vesenet. Gjentatte ganger var den 
lekk og ute av drift. Mange anså det 
som risikofylt å benytte ferjen.

Da brua kom i 1964, gikk den 
gamle wireferjen i glemmeboken. 
Men i forbindelse med kulturmin-
neåret i 1997 kom den til heder og 
verdighet igjen. En venneforening 
satset på restaurering. Men ordinær 

kroksund bru bidro til å knytte 
østre og vestre rødenes sammen til 
ett rike. Brua er et flott byggverk 
som tar seg vakkert ut i det flotte 
vinterlandskapet.
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kroksundferga
Kroksund var senter i den tidligere kommunen Rødenes. Her lå blant 
annet de kommunale kontorer, brygge for D/S «Turisten» og de andre 
slepebåtene i vassdraget, butikk, postkontor, mølle og sagbruk. Rødene-
singene var derfor til stadighet avhengige av å passere sundet akkurat 
her. Opprinnelig brukte man robåter. I 1850 kom den første ferja. Senere 
overtok andre ferjer. I 1936 ble den siste tatt i bruk. Den var i drift til 1964 
da Kroksundbrua ble åpnet. Dette var en motordrevet wireferge i stål, 
med plankedekk. 12 meter ganger 5,5 meter med en tre meter lang lem 
i hver ende til å senke ned på brygga ved ombord- og ilandkjøring. Ferja 
ble bygget ved Glommen Mek. Verksted i Fredrikstad i 1936.

kroksund bru i rødenes ble offisielt åpnet 16. november 1964. Brua er-
stattet den gamle wireferjen og bidro til å knytte vestre og østre rødenes 
sammen. 

drift blir det aldri mer. Til det er 
Kroksund bru et for godt og mo-
derne alternativ.

Kroksund bru fikk den ønskede 
virkning med å knytte østre og ves-
tre Rødenes sammen, selv om det i 

dag ikke er noe kommunesentrum 
ved Kroksund. Rødenes er for lengst 
en del av Marker kommune, og 
kommunesenteret ligger nå mange 
kilometer lenger syd, i Ørje.
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Rolf E. Solberg 

Kvisler, 1798 Aremark
Tlf: 97 53 41 25
mur@solberg-mur.no
www.solberg-mur.no

• Muring
• Flislegging 
• Betong

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

www.bergquist-maskin.no

Når skoleferien starter, 
åpner Kanalmuseet sine 
dører for sommerturis-
tene. Nytt i år er en stor 
litteratursamling med 
populære tidskrifter 
og faglitteratur som 
omhandler vann. 

siri M. dalnoki, tekst oG foto

– Museet er åpent hele skoleferien, 
forteller Ragnar Kasbo ved Halden-
vassdragets Kanalmuseum. 

Det er ikke bare tømmerfløtingen 
en kan lære om på Kanalmuseet i 
Marker. En kan også leie kano og 
fiskeutstyr og oppleve vassdraget fra 
vannoverflaten. 

turistsuksessen
– I fjor åpnet en utstilling som viser 
hva som skjer når kultur og natur 
møtes og hvilke problemer som 
da oppstår med fokus på biologisk 
mangfold. Nytt i år er at vi har fått 
en stor litteratursamling med popu-

lære tidskrifter og faglitteratur om 
vann. Disse kan vi låne ut på museet, 
sier Kasbo. 

Kanalmuseet har rundt ti tusen 
besøkende i året, ifølge Kasbo. Frem 
til sommeren er det mange skole-
klasser som kommer på besøk. Når 
høysesongen er i anmarsj, er det 
flere store arrangementer i Ørje. Det 
betyr ekstra gjester til Kanalmuseet. 
Blant annet Slusefestivalen og Soot-
spillet. Og ikke minst hjemkomsten 
til vassdragets dronning, D/S «Tu-
risten». 

– At D/S «Turisten» kommer 
tilbake til vassdraget kan bety ko-
lossalt mye for oss. Dampskipet 
var den store turistsuksessen her i 
vassdraget på slutten av 1800-tal-
let. Hjemkomsten viser at kanalen 
fortsatt er i bruk. Samtidig har det 
kommet store midler for å reparere 
kanalen. Det er vi veldig glade for, 
sier Kasbo. 

Planter og dyr
Nå for tiden jobbes det med skilting 
og guiding ved museet og på fest-
ningen. Blant annet for å fortelle om 
arter som står på rødlista. 

– Det pågår mye dugnadsarbeid 

Fokus på vann

ragnar kasbo ved kanalmuseet anbefaler museets nye litteratursamling 
om vann. 

riis_elektro_90x55d.indd   1 26.03.2009   20:01:55

Johan Stangs Plass 1, 1767 Halden
Tlf 69 18 15 75 • www.riiselektro.no

14  avisa Grenseland • april 2009



og jobb for å få alt klart til somme-
ren. Samtidig er jeg opptatt med å 
jobbe med prosjektet «Vannom-
råde Haldenvassdraget». Det er de 
fire kommunene Halden, Aremark, 

Marker og Aurskog-Høland som 
jobber for å få et rent vassdrag. I den 
forbindelse har vi blitt engasjert til 
å undersøke biologiske indikatorer. 
For selv om vi måler fosforinnhol-

det i vannet, vet vi ikke hvor skade-
lig det er før vi ser det på planter og 
dyr. Biolog Ingar Spikkeland er an-
satt i 20 prosent stilling for å under-
søke dyr.  Vi går i bekker med hover 

og sparker løs dyr. På bakgrunn av 
planter og dyr klassifiserer vi van-
net. Det samme skal vi fra august 
gjøre med alger, forteller en enga-
sjert Ragnar Kasbo.  

En noe sjelden algespisende fisk som heter bekkeniøye fant veien til museet gjennom rennen som fører vann direkte fra vassdraget.  

• Minirenseanlegg fra 1-7 hus
• Grendeanlegg for  8 hus og oppover
• Prosjektering
• Søknad
• Graving/sprenging
• Rørlegging
• Elektrisk tilkobling
• Ferdig opparbeidet med plen
• Enkel oppbygging og funksjon gir et drifts 
  sikkert anlegg med stabile renseeffekter 
• Oppgradering til kl. 1 for deg som har kl.       
  3 fra før!

• Anlegget graves ned i bakken
• Lang levetid – 50 år
• Enkel automatikk – ingen avanserte 
• PLS-styringer
• Ikke krav til overbygg
• Tåler det meste som kan tenkes å tilføres     
  avløpet, selv kaffegrut og klorin etc.
• Wallax minirenseanlegg drives av avløps
  vannet, og det er kun pumpestasjonen som 
  bruker strøm.
• Enkel og rimelig installasjon
• 15 års garanti!

Har du fått krav om minirenseanlegg? 
Vi tilbyr totalløsning for hus og hytter!

Kontakt oss for tilbud!

GRANLI RØR
1870 ØRJE
Tlf. 69 81 12 71 Mobil 90 91 42 32
stig-erik.granli@granliror.no
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Oda Krafft Skolleborg i 9. 
klasse på Aremark skole 
er en av elevene som har 
vært utplassert i yrkes-
livet. Hun valgte å jobbe 
på sin egen skole.

ulf siGMund ottersen, tekst oG foto

– Jeg var i 2. klasse og trivdes veldig 
godt, sier hun.

Oda hjalp elever og fikk prøvd 
seg i det virkelige arbeidslivet.

– Jeg syntes det har vært veldig 
morsomt å være utplassert her. Det 
er spennende og gøy, sier Oda.

–  Jeg hjalp elevene, blant annet 
med å lese og skrive. Jeg var med 
dem i friminuttene og  i svømmin-
gen og gymmen.

– Det er morsomt å jobbe med 
barn, og jeg vurderer seriøst om læ-
reryrket er noe for meg. Jeg er ikke 
sikker, men det hadde vært spen-
nende, sier hun.

– Det er veldig bra at skolen har 
utplassering av elever. Det hjelper 
oss å ta riktige valg.

Morsomt å jobbe på skolen

oda krafft skolleborg stortrivdes som «lærer» i 2. klasse på Aremark skole.

Montér Ørje
Telefon 69 81 49 90, åpningstider 7–16.30 9–14 www.monter.no

Best på maling!

249,-

579,-

899,-

189,-

Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildene kan fravike fra produktene.

Dekkbeis-
oljemaling
OPUS 10 ltr. emb.
God dekkevne. Lett å 
påføre. Lang holdbarhet. 
Vedlikeholdsintervall 
6-8 år. Beskytter godt 
mot sopp og alger.

X-tra Dekkende
OPUS 10 ltr. emb.
Dekkende trebehandling 
for utvendig bruk. 
Oppbygd på en 
nøye gjennomprøvd 
kombinasjon av 
vegetabilsk olje og akryl. 
Vedlikeholdintervall 
10–12 år. Blandes i alle 
farger.

Interiørmaling
OPUS 3 og 10 ltr. emb.
Meget god dekkevne. 
Perfekt til plater, tapet og 
strie. Blandes i alle farger.
10 ltr. 499,-

Olje Terrassebeis
OPUS 2,25 ltr. emb.
Beis for impregnert 
treverk. Trenger godt inn 
i underlaget og forhindrer 
fuktinntrengning og 
sprekkdannelse. kan 
brekkes.

3 ltr. emb.
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Tipping

Vi satser ekstra på:
Frukt og grønt  •  Ferske brødvarer

Gode middagstilbud  •  Stort og variert vareutvalg

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

UWE’S FLISSERVICE
 

Ledig for små og store oppdrag
Flislegging   |   Muring   |   Pussing

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

Mosbæks bilverksted

Storgt 36, 1870 Ørje. Tlf.: 69 81 10 40  Mob.: 92 64 17 50

• godkjent bilverksted
• eukontroll

• diagnosesenter alle 
typer biler

alt i 
bilrekvisita 

& bildeler
i samarbeid 
med mekonomen

ulf siGMund ottersen, tekst oG foto

 Lillian forteller også at elevene set-
ter stor pris på denne muligheten, 
og at de synes det er morsomt. 

– Det å bli kjent med utdannings-
valg og arbeidslit er veldig nyttig. 
På forhånd å se hvilke yrker og valg 
man er interessert i, hjelper mye når 
ungdommene skal ta sine valg. Ved 
hjelp av jobbuke får man et innblikk 
i hvordan arbeidslivet er. Man blir 
kjent med praksisarbeid, sier Han-
sesætre. 

– Jobbuke og andre tiltak gjør det 
enklere for 10. klassinger å velge 
riktig når de går ut fra ungdoms-
skolen, sier hun.

I løpet av arbeidsuka skal elevene 
skrive en rapport om det de har vært 
med på. De skal skrive om arbeids-
plassen og hvordan det har vært.

– Erfaringer fra tidligere er at 
elevene synes at dette er veldig 
morsomt og spennende, sier Han-
sesætre. 

Nyttig og morsomt med jobbuke

rådgiver Lillian Hansesætre ved 
Aremark skole sier at 9. klassin-
gene, både i år og tidligere, setter 
stor pris på uka de får prøve seg i 
arbeidslivet.

Hvert år ved Aremark skole har 9. klasse en uke der de er utplassert på en 
arbeidsplass. Lillian Hansesætre, rådgiver ved skolen, forteller at dette er noe 
nyttig som elevene trenger når de selv begynner arbeidslivet.

Nå får du KVALITETSVArEr fra 
BErGSTrØM KJØTT & DELIKATESSE 

hos Joker i Aremark
Pølser  * Gyros * Potetsalat * Eggsalat * Parksalat * Italiensk salat * Waldorfsalat

Velbekomme! Vennlig hilsen jentene på Bergstrøm

NYHET!
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Store forventninger til kunstgress

elias Bye oG ole edvard huseBråten, tekst 

Martin solBerG nesset, foto

 
Guttene har store forventninger til 
neste sesong. 

– Vi må prøve å toppe tabellen 
som vi gjorde i fjor, sier Mathias 
entusiastisk.

– Og spille godt som et lag, leg-
ger Emil til.

Emil Nygård (14) og mathias olsen (15) er to ivrige fotballspillere.

Emil Nygård (14) og Mathias Olsen (15) er to ivrige 
fotballspillere. De skal begge spille for Ørje gutter 16 
kommende sesong.

Store planer for Rema 1000

Rema 1000 på Ørje skal flytte og 
utvide butikken, hvis kommunen 
er villig til å kjøpe det nåværende 
lokalet. 

Kjell Nesset, butikksjef for Rema 
1000 Ørje, sier at de har behov for 
et nytt lokale siden det nåværende 
er for trangt. Kjell Nesset vil utvide 
butikken, og et nytt lokale ønskes.

Det nye lokalet skal ligge vest for 
brannstasjonen like ved Marker bo- 

og servicesenteret. De flytter ikke 
opp i sentrum, fordi de er avhengig 
av alle kundene som kommer langs 
E18. Det nye lokalet vil antagelig-
vis bli slik det er nå, med butikk i 
første etasje og med mulighet for 
leiligheter på toppen. Det vil koste 
mye, men de som er i matbransjen 
merker ikke mye til pengemangel i 
disse finanstider, sier Nesset. Vi må 
modernisere, bruke penger og håpe 
at vi tjener det inn igjen.

foto: jacoB dyBvik laBråten
tekst: renè lintho dypedal, jacoB dyBvik laBråten, leif thorval klund

stolte kjell Nesset, butiksjef for rema 1000 ørje.

Ungdommenes 
musikk i Marker
Åssen musikk liker du?
Sophie Sjøberg: Rnb & hiphop
Renate Hallangen Aronsson: Rock
Bjørn Helge Braaten: Hiphop
Helene Krosby: Hiphop & Rnb

Hva ville du valgt om du kunne velge sangen som kommer på 
topp 10 lista?
Sophie Sjøberg: Neyo – Mad
Renate Hallangen Aronsson: Diverse
Bjørn Helge Braaten: 50 cent
Helene Krosby: Neyo – Mad

Hvem artist liker du best?
Sophie Sjøberg: Akon, Neyo, T.i, Chris Brown, Lil Wayne & Soulja boy 
Renate Hallangen Aronsson: Billy Hyper
Bjørn Helge Braaten: Eminem
Helene Krosby: Lil Wayne, Akon, Neyo, T.I og Chris Brown.

renate Hallangen 
Aronsson

Bjørn Helge 
Braaten Helene krosby

sophie sjøberg

Laget trener på grusbanen ved 
Ørje idrettspark gjennom vinte-
ren, og forholdene er stort sett 
bra, men i blant er det mye snø 
og hardt underlag. 

kunstgress
Mathias syns det er bra at det er 
bestemt at det blir kunstgressba-
ne. Årsmøtet i Ørje IL gikk med 

stort flertall inn for kunstgressbane 
på stadion.

– Det er bra med en kunstgress-
bane, men den bør ligge på Bom-
men, mener han.

– A-laget, som pleier å spille på 
stadion, bør spille på naturgress. 

Mathias sier at det er fint at ba-
nene er like hele året, og det blir 
høyere balltempo.

Emil viser sine trikseegenskaper.

Unge journalister
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Mia sofie espelund, christopher 

daMBakk oG henriette lintho, tekst

Vi har Johannes på tråden. Han er 
elevrådsformann ved Töcksfors sko-
la. Med norske ungdommer med 
topp Øymark-dialekt, var det mye 
Johannes skrattet og lo av under in-
tervjuet, så det var ikke vanskelig å 
høre at Johannes var i godt humør.

Vi varmet opp med noen enkle 
spørsmål om hvordan det er å være 
elevrådsformann ved Töcksfors sko-
la. Det var ingen tvil om at det er 
morsomt og interessant, og at han 
fikk stor innflytelse over ting som 
skjedde på skolen. 

«Inget problem»
Vi spurte videre om hvordan elev-
ene oppfører seg på skolen. Han 
svarte med avslappende stemme:

– «Inget problem». De fleste går 
i sine egne grupper og det er ingen 
mobbing å finne. 

Selvfølgelig har alle moro av 
hvordan lærerne er og hvilken al-
der de holder seg til.  Da vi spurte 
Johannes om hvilke aldersgrupper 

det var blant lærerne, skrattet han 
lett og svarte:

– Nej, 35-65, tror jag.
– Alle ungdommer klager over 

for mye lekser. Har ungdommene i 
Sverige for mye lekser?

– Ikke mer enn dere, tror han.

Varm lunsj 
Dette er en klassiker: Alle norske 
ungdommer misunner svenske ung-
dommer for varm mat i lunsjen.

–  Men må dere betale for det, og 
hva pleier dere å få?

– Nej, det er gratis, og vi pleier å 
få flesk, soppa, potatis og tacos. Vi 
får två rätter av samme hver månad, 
svarer Johannes.

De har lengre skoledag, men har 
de dermed lengre friminutt? Johan-
nes pustet tungt da han skjønte at 
han måtte begynne med hodereg-
ning. De hadde et langt friminutt 
midt på dagen som de kunne gå ned 
på Töcksfors-senteret og kjøpe brus 
og godis, men som han sa, var dette 
bare kult de første ukene. De hadde 
flere, men ikke lengre friminutt. 

–  Hvordan er uteområdet på sko-

ørje – töcksfors

len, og hva driver dere med?
–  Vi har en stor skoleplass, og vi 

pleier å spille basket og fotball. Mye 
ballspill, rett og slett. Ellers bare hen-
ger vi rundt med venner. Det er 130 
elever på ungdomsskolen, og vi har 
egen gymsal, matsal og datarom. 

Vi takker Johannes for tiden han 
har satt av til oss, og til slutt må vi 
jo spørre om han har en bra nors-

Ørje – Töcksfors. På 10 minutter er vi der med Thons 
kjøpesenter, Arams pizza og løsgodis. Et lite tettsted 
med én skole, akkurat som i Marker. I et intervju 
med elevrådsformann Johannes Akselsson (16) fikk vi 
vite litt om hvordan den svenske skolehverdagen er.

kevits i bakhodet. Det blir stille et 
lite øyeblikk, før Johannes braser ut 
i latter og sier: 

– Hvorfor krabber nordmenn på 
gulvet i butikkene? Fordi de leter et-
ter lave priser! 

En god latter forlenger livet, og 
ingenting er bedre enn en svenske 
med en bra norskevits!

alison herManseter, sophie sjøBerG, 
linda solBrekke oG terese fosser, tekst
linda solBrekke, foto

Dansegrupppen har navnet sitt et-
ter de første bokstavene i fornavne-
ne. Den består av Vilde Torp, Mina 
Berger, Vilde Marie Martinsen og 
Henriette Lintho. En måneds tid 
før UKM begynte de å øve på UKH 
(Ungdommens kulturhus) i Ørje 
4-5 dager i uka.

– Vi fikk mest inspirasjon av hver-
andre, men også av youtube, Lars 
Johanson og hjelp av to utdannede 
jenter i dans fra Askim. UKH er et 
åpent lokale hvor alle som vil kan 
komme og danse, synge, treffe ven-
ner og være sosiale. Det er en scene, 
øvingsrom, studio og et danserom 
der. På danserommet er det god 

plass, stort speil og musikkanlegg.
– Før vi kom på scenen var vi vel-

dig nervøse og samtidig spente på 
hvordan det kom til å gå. Det var 
veldig lærerikt og morsomt å ut-
fordre seg selv. Under øvingene ble 
det noen diskusjoner, men vi sam-
arbeidet bra og kom fram til et godt 
resultat, forklarer gruppa. 

Til slutt lurte vi på om de kom 
videre og hvordan det føltes og få 
svaret.

– Vi var dessverre ikke flinke nok 
til at vi skulle komme videre til se-
mifinalen.
Vi ble skuffa, men ikke så altfor mye 
siden det er vanskelig, og det var 
mange andre veldig flinke deltagere 
med. Og vi gleder oss til neste år.

Entusiastisk 
dansegruppe 
fra Marker

fra venstre Vilde torp (13), Vilde marie martinsen (14), mina Berger (13) og 
Henriette Lintho (14).

Lørdag 7. mars entret ungdommer med forskjellige 
talenter scenen i Askim kulturhus. En dansegruppe, 
«The Wham» fra Ørje, syntes dette var kjempegøy.

Unge journalister
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5 på topp

1. Karpe Diem – Fire vegger 
2. Lilly Allen – Fuck you 
3. Taylor Swift – Love story 
4. Tone Damli Aaberge –  
    Butterflies
5. Erik og Kriss – 
    Svigermors drøm

fILIPPA BrAArUd og frIdA mosBæk, tEkst
frida MosBæk, foto

John Kolokotronis og Linda Arnesen 
hadde, da de sluttet februar 2009, 
lagt sjela si i Klubben like mange år 
som den har eksistert. Mange sitter 
igjen med følelsen av at sånne men-
nesker burde det vært flere av. Ung-
dommene har vært veldig fornøyde 
med klubbarbeiderne. Vi har snak-
ket med John og Linda for å høre 
hvordan livet er nå, etter at de har 
sluttet på klubben.

– Hvordan er det plutselig å ha fri 
hver fredag etter 17 år med klubben 
i Marker? Og har dere noen spesi-
elle minner? 

 – Det er jo veldig rart, men vi 
koser oss jo hjemme også. Etter at vi 
ga oss, har vi laget pizza og kost oss 
hjemme med barna hver fredag. Vi 
kan ikke si vi angrer på at vi slutta, 
for det er godt også, men samtidig 
savner vi de andre barna våre i Ørje! 
Ett spesielt minne blir vanskelig, 
men vi har fått mange fine samtaler 
og vennskap. 

Ellers må det bli Johns lompe, 
ketsjup og kokosbollekriger med 
forskjellige ofre. Og den gang da 
han la en av jentene med hodet først 
ned i søplekassa. Ah, vi har mange 
kjempegode minner fra klubbå-
rene.

ukas vits
Det var en gang en mann som var ute og kjørte. Bak i bilen hadde han 
tre pingviner. Plutselig ble han stoppet av politiet.  

«Du.. Ta med deg pingvinene til Dyrehagen Zoo», sa politiet.
«Ja, det skal jeg gjøre», svarte mannen.
Dagen etter kom han nok en gang kjørende på veien med 

pingvinene i baksetet.
«Ehm», kremtet politimannen. «Skulle ikke du ta med disse til 

zoo?»
«Jo da.. Jeg gjorde det. Og i dag skal vi på kino!»

Det å gjøre et valg er ikke en en-
kel sak. UKA-redaksjonen har vært 
i kontakt med to elever som forteller 
hva de har tenkt å gjøre når de kom-
mer på videregående skole.

17 år med fritidsklubb på Ørje
Fritidsklubben, eller Carpe Diem, som fåtallet er klar 
over at navnet egentlig er, er en klubb som har hatt 
åpne lokaler for ungdom nesten hver fredag i 17 år. 
Det var kommunen som «stiftet» klubben i 1992.

John kolokotronis og Linda Arnesen har tilbrakt hver fredag i 17 år med 
ungdom på ørje. Nå har de gitt seg. 

aManda fosser

– Hvilken linje har du søkt 
neste år?
– Allmenn fag.
– Hvorfor nettopp dette?
– Har ikke bra nok 
karakterer til å kom-

me inn på noe annet.
– Hva vil du bli? – Advokat.

petra sjöBerG 

– Hvilken linje har du 
søkt neste år?
– Helse og sosial.
– Hvorfor nettopp dette?
– Fordi jeg vil bli 
omsorgsarbeider.

Valget er ikke 
enkelt

Amandas tegnestripe

Skatemiljøet i Marker er voksende, 
og det er flere og flere som blir revet 
med på  skatebølgen. Tidligere var 
det et område ved siden av Marker-
hallen hvor det var en plass til ska-
terne, men denne er nå fjernet. Da 
noen ungdommer elsker å skate, er 
det kjipt at de tok bort de gamle og 
litt ødelagte skateapparatene.

Ny skaterampe
Det er derfor en gledelig nyhet at 
Martin Antonsen har skaffet penger 
til ny skaterampe. Han har søkt pen-
ger i frifond og fått til hele 24.300 
kroner.

Skaterampen står klar i garasjen 
hans, og alt han trenger er å beise 
den og sette den opp. Men det er 
et problem at kommunen, som har 
lovt å finne et sted som er egnet og 
hvor rampen kan settes opp, ikke 
har kommet frem til noe slikt sted 
ennå.

Martin Antonsen er bare 13 år, 
men har likevel klart å få til noe 
som er bra for flere av de unge inn-
byggerne i Marker. Han er selv aktiv 
skater og har skatet i flere år. Han er 
en av de bedre skaterne i bygda.

At skaterne på Ørje ikke lenger har en plass å skate 
på, synes flere av de unge innbyggerne er dumt. 
Dette har Martin Antonsen fra Ørje gjort noe med. 
Han har søkt om penger til nye skateapparater og 
har fått litt over 24.000 kroner til formålet.

Her er martin Antonsen midt i «ol-
ley». Bildet er tatt mens det fortsatt 
var snø og bare noen små tørre 
flekker å skate på. 
(foto: kim J. Larsen)
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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!

Moteshow
med antrekk fra

Dues dame- og herremote
Onsdag 6. mai kl. 19.00

Rådhuset, Ørje
Vårens og sommerens moter

• Gratis inngang
• Utlodning

• Kaffe og kaker
• Rabattkupong til bruk i 

Dues dame- og herremote

VelkOmmen
Vennlig hilsen Nina og May

Amandas tegnestripe

sudoku

Gull til jon ivar nesset
Den 15 år gamle bueskytteren Jon Ivar Nesset fra Marker skyter for Hvaler 
Bueskyttere. I slutten av mars deltok han på sitt første innendørs NM i buesky-
ting. Dette gikk over all forventning. Unggutten reiste hjem til Marker med 
gullmedalje i klassen kadett. I fjor tok Nesset flere NM-gull utendørs. Det er 
første gang han har tatt gull innendørs.

skolemuseum i ørje
I Lundinstua på Kanalmuseet er det laget et skolemu-
seum, som rommer gammelt skoleutstyr fra distriktet. 
Lars Engebretsen, tidligere rektor i Marker, er blant 
entusiastene som har samlet inn det gamle skoleut-
styret. 1. april arrangerte Kanalmuseet, historielaget 
og Fotohistorisk forum kulturkveld om skolehistorie 
og skolekretser i regionen. 

Barnehage til alle
Alle barn som har fylt ett år, har rett til å få barne-
hageplass i den kommunen de er bosatt i, i følge 
kunnskapsdepartementet. Retten gjelder fra 2009. 
Alle barn som har søkt på barnehageplass i Aremark, 
Marker eller Rømskog, har fått plass fra høsten. 

ti anbud til idrettshall
I kommunestyremøtet i Aremark 23. april ba ordfører 
Tore Johansen om å delegere fullmakt til formannska-
pet i forhold til anbudsprioritering av bygging av den 
nye idrettshallen innenfor den vedtatte budsjettram-
men på 23 millioner kroner. Det ble opplyst at det 
har kommet inn ti anbud, hvorav de fire laveste er fra 
kjente norske firmaer. – For å slippe flere forsinkelser 
og sørge for god fremdrift i saken bes kommunestyret 
gi fullmakt til formannskapet om anbudsprioritering, 
begrunnet Tore Johansen. Et enstemmig kommune-
styre ga formannskapet den fullmakten ordføreren 
ba om.

Det idylliske Tangen-området ved Rødenessjøen blir arena for to sommerfester i år. Det er Markerdansen 
som arrangerer, og levende musikk, mat og god drikke fra Slusebyen Pub skal sørge for stor stemning.

Sommerfest i Marker
øyvind ottersen, tekst oG foto

– Vi har holdt på med dette hvert år 
i tjue år, sier to av initiativtakerne; 
Hege Krog og Gunnar Mehlum.

Tangen friluftsområde ligger ba-
re et steinkast fra Ørje sentrum og 
slusene. Det er egen utescene, bade-
plass og båtbrygge. Hit kommer bå-
de landkrabber og båtfolk fra nord 
og sør. Mulighetene for en fantastisk 
kveld kan neppe være større noe an-
net sted.

Lørdag 13. juni
– Første sommerfest i år blir lørdag 
13. juni. Da spiller Korpus fra Lille-
strøm og svenske Clearwater Band. 
Det betyr tradisjonell dansemusikk 
og Creedence-slagere, sier Krog og 
Mehlum.

Lørdag 1. august
Neste sommerfest i Tangen blir lør-
dag 1. august. Musikken  da blir be-
sørget av Contrazt fra Flisa-kanten.

– Et av Norges ledende danse-
band, sier Gunnar Mehlum.

– Vi håper at riktig mange tar tu-
ren til Tangen i sommer, både unge 

og gamle. Vi har allerede solgt over 
hundre billetter til første fest. Men 
det er selvfølgelig plass til veldig 
mange flere. Og her blir det kjempe-
moro. Det vet alle som har vært med 
på disse sommerarrangementene 
gjennom årene, sier Hege Krog.

Hege krog og gunnar mehlum er to 
av mange som gjennom årene på 
frivillig basis har laget sommerfest 
her i tangen. – Vi håper at riktig 
mange kommer på de to arrange-
mentene i sommer. det kommer til 
å bli kjempestemning, sier de.

Ung skater får det til

april 2009 • avisa Grenseland  21



Informasjon fra marker kommune

Informasjon fra Aremark kommune syn- eller 
hørselutfordringer? 
er det vanskelig  
å lese avisa med vanlige lesebriller?
å lese teksten på TV?
å høre hva som blir sagt på TV?
å høre samtalen i telefonen?
å høre når flere snakker samtidig?

Da kan du ha rett til å låne hjelpemid-
ler fra NAV for å få hjelp med utfordrin-
gene.

ta kontakt med
syn: Fagkontakt Sissel Steffensen
Hørsel: Fagkontakt Kari Smaadahl, 
Fosbykollen tlf 69 19 96 65, som for-
midler kontakt.

trening og skytter-
prøver
Aremark Skytterlag og Aremark Jeger 
og Fiskerforening arrangerer tre-
ning og skytterprøver for storviltje-
gere. Alle onsdager i juni, august og 
september. Start kl. 18.00 (i septem-
ber 17.30). Første femten skudd i 
treningsserie er gratis.

loppemarked
Stort loppemarked på gården Haugland 4. og 5. september. Lopper mottas 
med takk fra 15. mai. kontakt Karin Wiig Hannevik, tlf. 69199156 eller 
97153060.

konsert på furulund
Elever fra kulturskolene i Dzerbene, 
Taurene og Veselava i Latvia deltar 
med blant annet pianospill, cello og 
dans under konserten på Furulund 
onsdag 13. mai kl. 18.30. 
Fra Aremark deltar Aremark skole-
korps, Barnekoret Gledessprederne 
og elever fra Aremark kulturskole. 

frimarked 
Har du ryddet i boden eller garasjen 
og har ting du ønsker å selge? Eller 
har du håndarbeider, hobbyartikler 
eller loppis-varer du vil selge? 

Frivilligsentralen arrangerer fri-
marked ved banken i Aremark lørdag 
23. mai kl. 11.00 - 15.00 i forbindelse 
med Bygdekvinnelagets staudesalg 
utenfor Fosby skole.

Bygdekvinnelaget vil også ha åpen 
vevstue og selge kaffe og vafler. 

Ta med bord og det du trenger til å 
stille ut varene dine. Det koster ingen 

• Torsdag 7. mai Åpningspokal kl. 
18.00 Skytterparken
• Torsdag 28. mai Sarpsborg våpen 
pok. kl. 18.00 Skytterparken
• Torsdag 4. juni Damegruppens pok. 
kl. 18.00 Skytterparken
•Torsdag 18. juni Gammeldanspok. 
kl.18.00Skytterparken
•Torsdag 13. aug. Kristoffersens pok. 
kl.18.00Skytterparken
•Lørdag 29. aug. Klubbmesterskap 
Dugleiksmerke kl.13.00 Skytterparken
•Søndag 6. sept. Kretsstevne . 2.krets 
kl.11.00 Skytterparken. Påmelding 
11.00 til 12.00

Skyting om Marker Sparebanks 
feltpokal bestemmes senere.

17. mai i aremark
Feiringen av nasjonaldagen i Are-
mark vil foregå på tradisjonelt vis; 
både ved og i kirken, barnetog til 
skolen og festlighetene der.
Bekransningen av bautaen over 
Eidsvold-mannen Ole Svendsen 
Iglerød vil i år være ved Hege Holth kl 
11.45. Deretter er det familiegudstje-
neste kl 12.00.
Barnetoget starter kl 13.15. Elevråds-
formann Lotte Lagerholt holder tale 

Bekransningen av bautaen over 
Eidsvold-mannen ole svendsen 
Iglerød innleder feiringen av 
17. mai i Aremark.  
(foto: øyvind ottersen)

og hilser til de eldre ved Fosbykollen.
Hovedtaler ved skolen er Bernt 
Aaby. Etterpå deles det ut is og brus 
til barna. Det blir kiosk og kafé i 
gymsalen. Aremark Idrettsforening er 
i år ansvarlig for kafeen. Det vil også 
være loddsalg. Aremark Skolekorps 
underholder, og det vil bli danseopp-
visning av dansegruppa Flamme v/ 
Alena. Deretter arrangeres det leker 
for barna.

terminliste for aremark 
skytterlag 2009

kokk
Ved Marker bo og servicesenter er det 
ledig full stilling som kokk. Stillingen 
er et svangerskapsvikariat med varig-
het frem til oktober 2010.

Det søkes etter kokk med fagbrev. 
Andre med praksis fra institusjon 
eller restaurantkjøkken kan også 
søke. Vanlig dagarbeidstid kl. 07.00 
– 15.00.

Nærmere opplysninger om 
stillingen gis ved henvendelse til 
virksomhetsleder Janne Johansen, 
tlf.97618256 eller ledende kokk 
Ellen Kasbo Tveit, tlf. 90551711.

loppemarked
Lionsklubben i Marker har sitt årlige  
loppemarked ved rådhuset på Ørje 
lørdag 13. juni kl. 10.00.

Meitecup
Marker Sportsfiskerklubb arrangerer 
Meitecup nr.1 torsdag 28 mai kl.17.30 
til 20:30. Sted: Ørjeelva, Bommen. 
For flere opplysninger; ring gjerne 
Jan A på: 905 61337. 

formiddagstreff
Vestheim i Rødenes: Formiddagstreff 
onsdag 6. mai klokken 11.00. Mye 
sang og musikk av «Glade gutter fra 
Hadeland». Bevertning og åresalg. 
Torsdag 28. mai klokken 1900: 
Sangkveld på Vestheim i Rødenes. 
Forskjellige sangere og musikere. 
Bevertning og åresalg. Arrangør er 
Misjonsringen.

17. mai
Kantina på Marker bo og servicesen-
ter - 17. mai. Åpen 10.00 - 16.00. Ser-
vering: Middag, dessert, kaffe m m 

Marker kommune - næringsfond
Marker kommunes næringsfond skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til å videreutvikle 
eksisterende bedrifter. Beløp til fordeling er nå kr. 100.000,-.
Søknader om støtte fra fondet skal inneholde prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsbudsjett.
For informasjon kontakt Vidar Østenby, tlf. 922 40 932.

sykepleier
Ved Marker bo og servicesenter er det 
ledig faste stillinger som sykepleier. 
Du kan selv påvirke din egen stillings-
prosent. Stillingene inngår i turnus 
med arbeid hver tredje helg.
Nærmere opplysninger om stillin-
gene gis ved henvendelse til virksom-
hetsleder 
Janne Johansen, tlf. 97618256.

innsamling til 
taurene
Taurene kommune, med sine ca. 
1500 innbyggere, er Markers sam-
arbeidskommune i Latvia.  Marker 
kommune skal nå ha en innsamlings-
aksjon til Taurene. (Se egen sak på 
siste side).
Du kan levere på den gamle brann-
stasjonen Stubberud i Ørje sentrum 
på følgende dager:
Mandag 27. april kl. 17 - 20
Torsdag 30. april kl 17 – 20

Velkommen til å gjøre en innsats for 
våre venner i Latvia.
For ytterligere opplysninger ta kon-
takt med:
Rita Berget Lindblad tlf. 99 46 49 89
Else Marit Svendsen tlf. 92 89 47 38

sommertid 
Marker rådhus: Åpningstid fra 
1. mai .- 26. august. er 
kl. 07.30 – 15.00, mandag-fredag.

ting å delta.
Vi håper så mange som mulig 

ønsker å delta på markedet!
Utstillere må selv sørge for å ta 

med hjem igjen det som ikke blir 
solgt.

Ta kontakt med Mary Anne Glø-
boden for nærmere informasjon og 
påmelding,
tlf. 98 21 21 82 eller 
e-post 
frivilligsentral@aremark.kom-
mune.no

marker bo og servicesenter trenger 
både sykepleiere og kokk.
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Informasjon fra rømskog kommune

stemningen turlag
har sin månedlig tur tirsdag 12. mai (2. 
tirsdag i måneden). Frammøte ved kom-
munehuset kl. 18.30. Alle som har lyst til 
å være med på tur er velkomne. 

pensjonistforeningen
Rømskog Pensjonistforening minner 
om dagsturen til Oslo nye Opera den 23. 
mai. Bussen går fra Skjønhaug kl. 10:00. 
Påmelding til Solveig Holmedal, tlf 
69859243 eller Steinar Storløs, tlf 
91590074

hei alle rømsjinger 
Som dere sikkert husker har helsela-
get startet opp med ny innsamling til 
barnehjemmet i Veselava. Denne gang 
ber vi om frottéhåndklær, barneklær 
(3 – 7 år), leker, kosedyr og sist, men ikke 
minst penger. 

Barnehjemmets konto i Marker 
Sparebank er kontonr.:  
1050 15 73367 

Som mange har fått med seg gjen-
nom media sliter Latvia spesielt med 
den økonomiske krisen. Dette går 
selvfølgelig ut over de barna som har 
det vanskelig i utgangspunktet. 

Det vi vet er at de ansatte har måt-
tet gå ned i lønn. Påbegynt arbeid 
med blant annet sanitæranlegg stop-
per opp. Vi håper mange vil støtte 
vårt arbeid også denne gang. 
Som tidligere får vi låne bil fra Toyota 

Ramstad på Mysen. Om alt går i orden 
reiser vi til Latvia i. august. 

For henting eller om du har 
spørsmål, ta kontakt med Rømskog 
Helselag, ved Vigdis Alstein på tlf. 97 
59 93 32 eller mail: vigals@online.no 

rømskog bedehus
Lørdag 9. mai kl.19.00 møte i Rømskog 
bedehus. Andreas Hegertun taler. Sang 
av Frequency. Lørdag 23. mai kl. 19.00 
møte i Rømskog bedehus. Runo Lilleaa-
sen taler. Sang av Keep. 

rømskog skytterlag 
Det avholdes treningsskyting og storvilt-
prøve tirsdag 19. mai fra kl. 18.00. 
Fredag 29. mai arrangeres skyting om 
Aaslaugs premie kl. 18.00. 

rømskog helselag. 
Vi arrangerer Hjertemarsj lørdag 9. mai 
klokka 11.00. Startsted: Kurøen. 
Du kan gå til Sandviksand eller Fles-
abekken og tilbake til Kurøen. Ta med 
vannflasker. Helselaget serverer frukt.

Gressklippervikar
Rømskog kommune trenger ferievikar til 
gressklipping og annet forefallent arbeid 
innen teknisk tjenesteområde i ukene 
28, 29 og 30. Skoleungdom over18 år er 
velkommen til å søke.
Enkel søknad sendes innen 25. mai til 
Rømskog kommune, 1950 Rømskog. 

kommunale møter i mai
25. mai: Formannskapsmøte på Kom-
munehuset kl. 18.00 
28. mai: Utvalg for oppvekst og omsorg 

– møte på Helse- og sosialsenteret kl. 
19.00 
28. mai: Utvalg for utvikling – møte på 
Kommunehuset kl. 19.00 

17. mai i rømskog 
07.00 Vi møtes på Klinten 
10.00 Familiegudstjeneste i Rømskog 
kirke 
11.00 Barnetog fra Eidet 
12.00 Matpause, leker 
13.30 Tale for dagen og underholdning 
fra scenen. Salg og utlodning. 

turorientering
Nå er det klart for nye turer i Rømskogs 
skoger. 30 poster henger nå ute frem til 
1. oktober. Poser med kart, informasjon 
og kontrollkort fås kjøpt på Tørnbybutik-
ken (kr. 100,-). Der fås også kjøpt ekstra 
kontrollkort (kr. 20,-).
Turorienteringspostene tas når en vil og 
i eget tempo. Rekkefølgen de tas i spiller 
heller ingen rolle. På hver post er det et 
spørsmål om og fra naturen. Gavekort 
på kr. 500,- trekkes blant de med flest 
riktige svar.

Bli med Ag til dalsland
Bli med på Avisa Grenselands temareiser til 
Dalsland 9. og 10. juni. 

Tur med båt på Dalslands kanal, besøk i fiskerøkeri, museum og 
utstillinger på Håverud. Overnatting på hotell Dalsland, besøk 
på Baldersnes og lunsj på populære Falkholt Gjestgiveri er noe 
av innholdet på turen. Vi har forttsatt plasser igjen. Først til 
mølla gjelder, men absolutt siste frist er 11. mai.

En oversikt over hva som er inkludert i AGs lesertur til Dalsland.
•	 Reise	med	Grensebussen.	
•	 Båttur	på	Dalslands	kanal		(Bengtsfors-Håverud)	inkludert		
 lunsj underveis.
•	 Overnatting	hotell	Dalsland	(i	leilighet)		med	frokost	og		
 middag samt underholdning/dans.
•	 Rundtur	med	guide.	Vi	besøker	bl.a:	Håndtverksmuseet		  
 i Upperud, Baldersnes Herrgård, Lunsj på Falkholst  
 Gjestgiveri, muligheter for shopping i Ed, besøk i  
 Elgparken, Ed før hjemturen.

Alt DEttE for KUN Kr 
1600,- pr. pErsoN.
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.

Sommerfest i Tangen
lørdag 13. juni

Musikk: Korpus og Clearwater Band

Sommerfest i Tangen
lørdag 1. august

Musikk: Contrazt

Servering av Slusebyen Pub
kl 21.00 - 02.00
18-års grense
Velkommen

Arrangør: Markerdansen
Hvis regn: Marker Rådhus

ny tannlege
Rømskog har fått ny tannlege. Hun 
heter Kirsti Øyen og har med seg 
tannlegesekretær Rita Krog. Tann-
legesekretær Inger Lise Taraldrud 
sluttet 1. mai. Kontoret blir betjent 
forskjellige dager. Oppslag står på 
døra. Dersom du trenger å ta kontakt 
utenom disse dager, kan du ringe på 
tlf. 69 85 93 40, som da er videreko-
blet til Ørje.

ordføreren har ordet

Dessverre skreiv jeg feil e-postadresse 
til Avisa Grenseland i forrige «ordføre-
ren har ordet». Den riktige er:  
post@byline.as . 

På kommunestyremøtet den 16. 
april ble de forskjellige grupperinger 
som jobber med butikkalternativer 
bedt om å komme med sine planer 
innen 1. mai. Dette innebærer at vi 
vil kunne ta en beslutning på det 
siste kommunestyremøtet før som-
merferien, den 11. juni. 

I går (15. april) var jeg i Oslo på 
et møte angående vår pendlerbuss. 
Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe 
som skal jobbe med denne saken, 
sammensatt av Ruter, Østfold Kol-
lektivtrafikk og brukerne. Dette blir 
litt mer langsiktig. På kort sikt er 
det ennå ikke helt avklart, men vår 
fylkestingsrepresentant vil jobbe for å 
få til en løsning så raskt som mulig.

Så vil vi få besøk fra Veselava i 
Latvia i mai. Den 14. mai vil det bli 
en kulturkveld i Kulturhuset der en 
dansegruppe vil vise oss det de kan 
av latviske folkedanser. Samarbeids-
kommunene til Aremark og Marker 
vil også ha representanter tilstede.

Ha en fin sommer!
Nils

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

Kenneth Aspestrand
1798 Aremark
Tlf.: 90 77 85 00
www.vapenlaven.no • kenneth@vapenlaven.no

butikk • utlån • events

NM i håndbak ble arrangert i gym-
salen på Aremark skole, med godt 
fremmøte av lokale fans. 70 deltage-
re fra ni klubber rundt om i landet 
var med. Aremark stilte med hele 
nitten deltagere.

Junioren Kjetil Lagerholt ble den 
store medaljegrossisten. Han stilte i 
både junior- og seniorklassens -65 
kg. I juniorklassen ble det NM-gull, 
både med venstre og høyre hånd. I 
seniorklassen ble sølv og bronse.

Kenneth Rørmyr tok gull og sølv 
i junior -85 kg. Nils Håkon Winters 
fikk sølv og bronse. Det samme gjor-
de Henrik Sande og Morten Dokke. 

tore roBert klerud, tekst oG foto

Kommunene i Grenseland har 
gjennom noen år utviklet og pleiet 

vennskapsbånd med noenlunde 
sammenlignbare kommuner i Lat-
via. En form for utveksling som har 
blitt satt pris på av alle parter, men 

Vil hjelpe venner i Latvia

medaljegrossisten
Aremark Håndbakklubb tok tre gullmedaljer 
og totalt 16 medaljer da de selv arrangerte 
NM i håndbak. Kjetil Lagerholt alene tok fire 
medaljer.

kjetil Lagerholt sikret seg fire Nm-
medaljer i håndbak, to av dem i gull.

Terese Nilsen fikk to sølv, mens Sven 
Kristian Halsen og Lars Haugeby tok 
bronse. Aremark HK ble neste beste 
klubb, bare slått av Os HK.

som kanskje ikke innbyggerne i vå-
re kommuner har fått vite mye om, 
og dermed heller ikke hatt noe stort 
forhold til.

Men nå skal det bli fart i sakene. 
Midt i mai måned åpnes slusene for 
en flom av inntrykk fra øst når 40 
personer fra de tre latviske kommu-
nene, de fleste av dem ungdommer, 
kommer for å oppleve Norge og 
Grenseland på sitt beste gjennom 
en knapp uke, inklusive feiring av 
17. mai.

Allsidige kulturinnslag
– Latvierne skal by på allsidige kul-
turelle innslag på arrangementer i 
alle de tre kommunene. Vi håper og 
tror det vil trekke et stort og nys-
gjerrig publikum, forteller Else Ma-
rit Svendsen i Marker kommune.

Det blir første gang vi får møte 
våre nye venner fra Latvia her i 
distriktet, bortsett fra på messen i 
Markerhallen for halvannet år siden. 
Og Svendsen er glad for at besøket 
kommer nå, for trenger latvierne all 
den oppmerksomhet de kan få:

– Finanskrisen har rammet mye 

hardere i de unge nasjonene i øst 
enn her hos oss. Det merket vi alle-
rede da vi var der borte tidlig i fjor 
høst. Derfor bestemte vi oss tidlig 
for å samle inn klær, sportsutstyr, le-
ker, sanitærartikler og alt annet som 
familiene der borte trenger så sårt. 
Hele, fine og fullt brukbare ting 
som vi her hjemme ikke har bruk 
for kan komme godt med i Latvia, 
understreker Svendsen og legger til 
at det er tatt lignende initiativ også 
i Rømskog og Aremark.

tar imot hele tiden
Når dette leses, har hun og de andre 
ildsjelene i Marker kommune alle-
rede hatt organiserte innsamlings-
dager, men hun forsikrer om at det 
fortsatt vil være mulig å levere hva 
det måtte være også en stund ut 
over våren og sommeren.

– Vi har et stort lager og tar imot 
hele tiden. Når vi har nok til å fylle 
en bil, vrir vi om nøkkelen og drar, 
sier hun og ber eventuelle give-
re om å ta kontakt med henne på  
928 94 738.

Else marit svendsen i marker kommune har fått inn en del pent barnetøy 
allerede. Hun hilser øvrige bidrag til kommunens hardt prøvede venn-
skapskommune i Latvia velkommen.

Få markinger vet noe særlig om vennskapskom-
munen Taurene i Latvia. Nå skal de få lære mer, og 
de får også sjansen til å hjelpe befolkningen der 
borte gjennom en tøff tid.


