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flOTTe fOrHOld
fOr skOGsdrifT 

nyTT bind OM
GÅrder i ØyMark

snarT nyTT
reMa-byGG

Jan Birger Holth i Holth 
Skogsdrift i Rømskog, Østfolds 
største, er strålende fornøyd 
med vinteren så langt. Stabil 
kulde er gull verd for 
tømmerhoggerne.

Side 12 og 13

jakT PÅ Ol-Gull
direkTe i slusene

17. februar står Ola Vigen 
Hattestad på startstreken i 
vinter-OL i Vancouver. Ordfører 
Stein Erik Lauvås inviterer 
alle i hele Grenseland til 
slusefest med storskjerm.

Side 21

Grete Brustad Nilsen er klar 
med tredje bind av gårds- og 
slektshistorien for Øymark. 
Boken er allerede i salg. 
Første bind i serien ble 
påbegynt i 1995.

Side 14

Kjøpmann Kjell Nesset i Rema 
1000 Ørje er klar til å bygge 
nytt. Nå venter han bare på 
ny leietager eller kjøper til de 
eksisterende lokalene.

Side 9

Ronja Røverdatter og de andre fi gurene i Astrid Lindgrens 
populære fortelling forsikrer at de er i rute foran  årets store 
teateroppsetning 10. og 11. februar. Øvelsene er i full gang på 
Marker skole. Hovedrollen innehas av Henriette Lintho (t.v.) 
og Caroline Klund, som her bokstavelig talt bæres frem av 
lærerne Ingerid Ysterud og Knut Wangberg. Se side 14

Røverstreker i Marker
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Aremark
Innbyggere: 1.418 
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Tore Johansen (KrF)

Marker
Innbyggere: 3.456
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Stein Erik Lauvås (A)

Rømskog
Innbyggere: 677
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Nils Nilssen (A)

Det er ikke noe som gleder oss nord-
menn mer enn at andre skryter av 

oss. Her i Grenseland er vi som nord-
menn flest. Vi liker at andre forteller oss 
at det er godt å bo i Grenseland. Og ek-
semplene på det er mange. Folk trives her, 
og det gjør oss optimistiske med tanke på 
fremtiden. Den mye omtalte befolknings-
nedgangen er i ferd med å snu.

Tidligere var det å bo på bygdene ens-
betydende med langsomme proses-

ser. I byfolks øyne var vi både trege og 
tiltaksløse. Og de små kommunene holdt 
ikke mål. Kanskje det er denne holdningen 
som sitter igjen hos enkelte rikspolitikere, 
som på død og liv skal slå oss sammen med 
en stor nabo. Derfor skal vi her komme 
med noen eksempler som viser at det slett 
ikke er slik at alt er bedre i store enheter.

For en tid tilbake traff vi på en bekjent 
i Halden. Han skulle bygge seg hytte. 

Noen undersøkelser i egen kommune 
gjorde ham både sliten og motløs. Søk-
nader og annet byråkrati ville ta «vinter 
og vår». Han la prosjektet på is, men 
fikk plutselig en idé om i stedet å bygge 
i Aremarks vakre natur. Han troppet opp 
i Aremark rådhus. Snakket med en venn-
lig person, ikke på epost eller telefon 
eller på et standardisert skjema, nei en 
person av kjøtt og blod. Noen skjemaer 
ble fylt ut, og vår bekjente fikk beskjed 
om at han godt kunne starte byggingen 
med en gang. Mannen ble målløs over 
rask, vennlig og positiv mottakelse. 
Hytta i Aremark er for lengst ferdig, og 
mannen og hans familie storkoser seg. 
Hadde han fulgt sin opprinnelige plan, 
ville søknaden fortsatt ligget i en skuff, 
i påvente av kommunal behandling.

Avisa Grenseland har mange ganger 
omtalt Nederland-prosjektet. Nå 

begynner det å bære frukter, og resul-

tatet er blitt at både Aremark, Marker 
og Rømskog har fått nye innbyggere fra 
Nederland. Alle de nye som har kom-
met, skryter uhemmet av sitt nye hjem-
land og sitt nye lokalmiljø. Vennlighet 
og god service fra kommunene og hjer-
tevarme fra innbyggere for øvrig.

Samtidig som Aremark og de andre 
Grenseland-kommunene får skryt 

for sitt servicenivå, sliter flere av våre 
store naboer med dårlig score på For-
brukerrådets ferske undersøkelse om 
kommunal service. Bare tre kommuner 
i landet var dårligere enn Halden. På 
mange områder er det de store som har 
noe å lære av de små. Den økte selvtil-
liten på bygdene har fått de små til å 
gjøre det de mener er riktig. Ikke bare 
danse etter de stores pipe. For det viser 
seg i mange tilfeller å være en dårlig 
dans.

TeksT: Øyvind OTTersen

 
Både Marker Sparebank og andre banker 
oppfattes ofte som «snille onkler». Det 
er de også, men for sparebankenes del 
hører det med til historien at det i disse 
bankenes statutter heter at en viss del av 
overskuddet skal tilbake til lokalsamfun-
net i form av gaver. Men «snill onkel»-
stempelet er likevel for mange bankers 
vedkommende fortjent. Vår egen Marker 
Sparebank er blant banker som bidrar 
med mer enn man strengt tatt er pålagt.

Utvider horisonten
Marker Sparebank har sitt hovedkon-
tor i Marker, med filialer i Aremark og 
Rømskog. Grenseland er bankens kjer-

neområde. Men for noen år siden ble 
også Rakkestad innlemmet i bankens 
storfamilie. Nå er også et kontor veleta-
blert i flotte lokaler i Moss. Det betyr 
at banken også sprer sine gaver til disse 
områdene.

Den siste tiden har banken bidratt 
med betydelige beløp til prosjekter i sitt 
nedslagsfelt. Banken ga for eksempel én 
million kroner til den nye idrettshallen i 
Rakkestad. I Moss er banken blant annet 
sponsor for fotballspillerne i Athene/
Rapid. Og i Rømskog bidro nylig ban-
ken med 25.000 kroner til utstyr i det 
nyrestaurerte branntårnet på Haukenes-
fjellet. Et tårn som heretter inngår i Den 
Norske Turistforeningens totale hyttetil-
bud over hele landet.

Flere aktører
I tillegg til disse store bidragene, er ban-
ken gjennom hele året en viktig bidrags-
yter for små og store lag og foreninger. 
En støtte som for manges vedkommende 
er helt avgjørende for å kunne tilby lo-
kalsamfunnet morsomme og spennende 
tiltak og arrangementer.

Banken er en spydspiss i sponsorvirk-
somheten i lokalsamfunnet, men den er 
slett ikke alene om tre støttende til. En 
rekke bedrifter i Grenseland bidrar til et 
levende lokalsamfunn. Dette skal vi alle 
huske på når vi i TV-godstolen gleder oss 
over Ola Vigen Hattestad eller ved selvsyn 
ser de lokale fotballheltene spille på sta-
dion. Eller når vår lille pode koser seg på 
barneskirenn eller i håndballhallen.

Banker, og da i særdeleshet sparebanker, er viktige støttespillere i lokalsamfunn over 
hele landet. Grenseland er intet unntak.

Støtte til lokale tiltak

Avisa Grenseland er et felles 
organ for grensekommunene 
Aremark, Marker og Rømskog.
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Byline tekst & design,
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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 noe av det folk kan glede 
seg til de neste ukene. Vi oppfordrer alle som har små eller 
store arrangementer om å melde fra til Avisa Grenseland. På 
den måten kan denne kulturkalenderen bli den møteplassen 
den er ment å være for alle våre innbyggere.

Januar:
Søndag 31. fra kl. 18 til 20 har Rømskog 

Pistolklubb og Rømskog Skytterlag
 skytetrening i Ungdomslokalet.

Februar:
Tirsdag 2. er det Bygdekino i Rømskog 

Kulturhus. Filmene som vises er 
«Olsenbanden jr. Mestertyvens skatt» 
og «Surrogates».

Onsdag 3. er det Bygdekino i Marker 
rådhus. Filmene som vises er «Ol-
senbanden jr. Mestertyvens skatt» og 
«Surrogates».

Fredag 5. arrangeres Night Break fra kl. 
20 til midnatt, i regi av Ungdoms-
foreningen i Rømskog Bedehus. Det 
blir lek, spill, kiosksalg, kaffe, kos og 
samling med andakt. 

Tirsdag 9. fra kl. 19.30 til 22 sørger Ung-
domsforeningen i Rømskog Bedehus 
for lek, spill, kiosksalg, kaffe, kos og 
samling med andakt. 

Søndag 7. fra kl. 18 til 20 har Rømskog 
Pistolklubb og Rømskog Skytterlag 
skytetrening i Ungdomslokalet.

Onsdag 10. kl. 19 er det forfatterkveld 
med Tordis Ørjasæter i Marker 
bibliotek.  
Torsdag 11. kl. 18 er det årsmøte 
i Rømskog Pensjonistforening. Det 
skjer i den gamle spisesalen  
i kommunehuset.

Lørdag 13. kl. 19 blir det møte med An-
dreas Hegertun i Rømskog bedehus. 
I tillegg til tale av Hegertun blir det 
sang av Sara og Maja.

Søndag 14. fra kl. 18 til 20 har Rømskog 
Pistolklubb og Rømskog Skytterlag 
skytetrening i Ungdomslokalet.

Søndag 14. er det jazzkonsert med 
MarCanto, KorX og Stokstad Jensen 
jazzband i Øymark kirke.

Tirsdag 16. er det Bygdekino på Furu-
lund i Aremark. Filmene som vises 
er «Pelle Politibil går i vannet» og 
«Tomme Tønner».

Onsdag 17. er det OL-fest i Ørje sluser. Der 
skal Ola Vigen Hattestads kamp for OL-
gull følges dirkete på storskjerm.

Fredag 19. arrangeres Night Break fra 
kl. 20 til midnatt, i regi av Ungdoms-
foreningen i Rømskog Bedehus. Det 
blir lek, spill, kiosksalg, kaffe, kos og 
samling med andakt. 

Søndag 21. fra kl. 18 til 20 har Rømskog 
Pistolklubb og Rømskog Skytterlag

 skytetrening i Ungdomslokalet.
Tirsdag 23. kl. 18.30 arrangerer Stem-

ningen Turlag i Rømskog en ny tur 
med start ved kommunehuset.

Torsdag 25. kl. 19 er det sang og mu-
sikkveld på Vestheim grendehus i 
Rødenes.

Søndag 28. fra kl. 18 til 20 har Rømskog 
Pistolklubb og Rømskog Skytterlag

 skytetrening i Ungdomslokalet.

Vil du lære å strikke?
Strikking og hekling er blitt populært 
igjen. Nå ønsker Aremark Bygdekvinne-
lag å arrangere et strikke/heklekurs  
i februar/mars. Lærer blir  
Audhild Fosser.
 
interessert? Ta kontakt med 
Gunhild Lie på telefon 69 19 92 63  
eller mobil 977 76 285.

norges friskeste  
innbyggere bor  
i rømskog
Rømskog kan glede seg over å ha de friske innbyg-
gere i hele kongeriket. I tredje kvartal i fjor hadde 
Rømskog kommune et sykefravær på kun 2,9 
prosent. Det gir topplassering for perioden i Norge. 
Til sammenligning var sykefraværet samlet sett for 
Østfold i samme periode på over 8 prosent.

Ordfører Nils Nilssen ble i sakens anledning 
intervjuet av NRK Østfold. Ordføreren mente at en 
av grunnene til det lave sykefraværet er at hver og 
en innbygger vet at de er viktige for å få hjulene 
til å gå rundt i en så liten kommune. Man blir sett 
og vet at man betyr noe. Nilssen understreket at 
sykefraværsstatistikken viser med all tydelighet at 
små kommuner har sine fordeler.

– Om man blir friskere av å bo i en liten kom-
mune, vet jeg ikke, men det er ikke så enkelt å 
gjemme seg bort i mengden. Hvis man hangler litt, 
er det nok lettere å bli borte fra jobben i en større 
sammenheng enn i en liten kommune, sa ordfører 
Nils Nilssen til NRK Østfold.

Behjelpelig med tegninger og søknader. Godkjenninger for våtrom

Telefon 91 30 37 61.  Adresse: 1798 Aremark

landBruksByGG
restaurerinG 
mindre murerarBeid 

hytteByGGinG 
nyByGG 
tilByGG
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I den anledning har rektor Andreas Holtan engasjert Per Fredrik Dahl til 
å samle skolens historie mellom to permer.  En god del nyttig materiale 
fi nnes i kommunens egne arkiver. Videre er det fortsatt tilgang på personer 
som har hatt sitt arbeid på skolen fra starten i 1970, og det fi nnes politikere 
som deltok i prosessen omkring nedlegging av skolekretsene og oppbyg-
ging av en sentral skole i sentrum.

Nå henvender de seg til lesere som sitter med bilder eller historier som 
kan gjøre samlingen fyldigere. Bilder med personer der navn medfølger, 
er interessante. Historier som sendes inn vil bli benyttet med forbehold 
om retten til eventuelt å måtte justere teksten dersom den blir for sterk for 
publikum.

Materiale kan sendes pr. post til:
Aremark kommune, Rådhuset, 1798 Aremark. Merk sendingen 

«Skolejubileum 2010».
 Husk også å melde fra dersom du vil ha sendingen i retur etter bruk.
Bilder og tekst kan også sendes elektronisk til skolen på adressen:
andreas.holtan@aremark.kommune.no. Også her merkes sendingen 

«Skolejubileum 2010». 
Så håper vi på stort engasjement fra aremarkingen!

Aremark skole vil i september 2010 
feire et aldri så lite jubileum. Da er 
det 40 år siden «den nye skolen» ble 
tatt i bruk.

Skolejubileum i Aremark

Per Fredrik Dahl skal samle inn historisk materiale i forbindelse med 
Aremark skoles jubileum i år.

TeksT: TOre rOberT klerud

Det er roverlaget som har ansvaret 
for planlegging av arrangementet, 
men hele speidergruppa trår støt-
tende til under gjennomføringen. 
Det kan sikkert trenges til somme-
ren, for med stort fremmøte og ju-
blende tilbakemeldinger sist kan det 
bli mye folk og biler.

For det er akkurat det dette hand-
ler om: Folkefest, klær og veteran-
kjøretøyer som kan bringe tankene 

tilbake til en tilsynelatende sorgløs 
tid som de færreste av publikum-
merne kanskje husker noe særlig av.

– Det var veldig mye folk og god 
stemning sist. Vi fi kk faktisk kritikk 
for at det var for billig, ettersom vi 
ikke tok noen utstillingsavgift på 
biltreffet. Dermed blir det en ørliten 
avgift i år, men det blir også utvidet 
med et lite rebusløp, slik at de som 
er interessert i biler og motorsykler 
kan få sjansen til å se dem og møte 
hverandre ute langs veien, forteller 

roverleder Bjørg Eva Brandsrud.
Det blir som sist biltreff med di-

verse underholdning og servering 
ved rådhuset, og det er også planlagt 
både bingo og kino for de yngste. 
Det er heller intet dumt sammen-
treff at det arrangeres fest i Tangen 
den samme kvelden. 

– Datoen er fastsatt til lørdag 5. 
juni. Mer informasjon om arrange-
mentet kommer sikkert senere, men 
det er bare å sette av datoen allerede 
nå, understreker Brandsrud.

Marker-speiderne fi kk 
for to år siden mye ros 

for sin tidsreise tilbake til 
1960-tallet. Til sommeren 

gjentas suksessen.

«All over again» en gang til
Hele 72 veteranbiler fulle av blide mennesker møtte opp sist man bladde kalenderen tilbake til 1960-tallet i Ørje. 
Marker-speiderne håper på enda fl ere når arrangementet gjentas til sommeren. (Foto: Siri M. Dalnoki)
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TeksT OG fOTO: siri M. dalnOki

– Det er som å vinne i lotto. Vi er 
kjempeglade og takknemlige for at 
vi er her, sier Jacqueline Wibier. 

Mens hun for tiden er hjemme 
med tvillingene Lars og Nienke, 
jobber mannen Ton som IKT-kon-
sulent i kommunen. 

Orientere 
Familien er den første som har fl yt-
tet til Marker i forbindelse med 
Placement-prosjektet. Prosjektet 
startet for et år siden, og målet er at 
i løpet av en toårsperiode skal Gren-
seland-kommunene til sammen ha 
35 nye innbyggere. Hittil har altså 
Aremark, Marker og Rømskog fått 
hver sin nederlandske familie gjen-
nom dette prosjektet. I tillegg har 
Aremark fått en familie fra Tyskland. 

Ton og Jacqueline hadde i fl ere år 
lyst til å fl ytte fra Nederland. Tanke-
ne gikk mot Australia eller Canada. 

– Så foreslo naboen Norge. Vi 
begynte å orientere oss og kom i 
kontakt med Placement Utvikling. 
For et år siden kom vi i kontakt 
med Aremark, Marker og Rømskog 
på messen «Skandinaviske Dager» i 
Nederland, samt noen andre norske 
kommuner, forteller Ton. 

– Vi har alltid likt kulda. Er ikke 
den typen som drar på Syden-ferie 
og legger oss på en strand. Vi drar 
heller ut i naturen, forteller Jacque-
line. 

Ut og leke
I høst ble det en ledig stilling som 
IKT-konsulent for Aremark, Marker 
og Rømskog, med arbeidsplass på 

rådhuset i Marker. Ton Wibier, som 
har bred erfaring innen feltet, søkte 
på stillingen og ventet spent. Så kom 
den gledelige beskjeden i slutten av 
oktober at han hadde fått jobben. 

– Vi reiste hit i november for å 
se etter en bolig. Med god hjelp fra 
varaordfører Rita havnet vi her i Te-
leveien. Her er det helt supert, synes 
Jacqueline. 

I Nederland jobbet Ton i et større 
fi rma og pendlet i fl ere timer hver 
dag. Så sto han gjerne en time i kø på 
vei hjem etter endt arbeidsdag. Ved 
siden av jobben drev han sitt eget 
softwarefi rma. Dermed ble det ikke 
mye fritid igjen. 

– Nå kan jeg gå til og fra jobben, 
smiler Ton fornøyd. 

Også barna ser ut til å være for-
nøyd med den nye tilværelsen. 

– Her kan de bare gå ut og leke. 
Lars vil bare ut, sier en tilfreds mor 
og legger ikke skjul på at det er på 
grunn av oppvekstvilkårene for bar-
na at de ville fl ytte. 

Komme i gang 
Ton sier at han har følt seg hjemme 

i Marker fra første stund. 
– Det kan høres ut som det bare 

er velstand å fl ytte til et annet land. 
Er det ingenting dere savner i Ned-
erland, eller noe som er uvant i 
Norge? 

– Vi angrer ikke et sekund og 
savner ikke Nederland. Noen sier at 
nordmenn er et kaldt folkeslag. At de 
er vanskelige å komme innpå. Dette 
har vi ikke opplevd i det hele tatt. Vi 
opplever folk som veldig gjestfrie. 
Menneskene her er hjertelige og 
varme. Til og med på skattekontoret 
er de hyggelige her, synes Jacque-
line. 

Hun forteller at barna skal gå i 
barnehagen så fort som mulig. Etter 
hvert vil hun også begynne å job-
be. Hun har jobbet i helsevesenet i 
mange år. 

– Jobben min i Nederland var ut-
fordrende. Etter hvert vil jeg få meg 
en jobb her. Om det så er å sitte i 
kassa et sted, det spiller ingen rolle. 
Det blir godt å komme i gang med 
noe. Bli ordentlig integrert, sier Jac-
queline. 

Rett før jul fl yttet Ton, Jacqueline, Lars (4) og 
Nienke (4) inn i sitt nye hjem i Televeien i Ørje. 
Familien angrer ikke et sekund på at de forlot travle 
Nederland.

Lars (4), Jacqueline, Ton og Nienke Wibier (4) har bodd i Marker i en måned 
nå. De stortrives.

STORTRIVES
i Marker
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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

Alt i NYBYGG og RESTAURERING 

Mobil: 920 11 399 – Fax: 69 81 18 04
gromholt@halden.net

1870 ØRJE

Byggmester 
og entreprenør

Representant for 
HUS – HYTTER – GARASJER

Be om 
katalog

TeksT OG fOTO: TOre rOberT klerud

Han blandet sine første vannfarger 
som barn på Hamar, John Thørrisen. 
Men etter at han begynte å gro til 
ble det først Oslo og så hele resten 
av verden som lokket ham. Etter ut-
dannelsen ved Statens Håndverks- 
og Kunstindustriskole etablerte han 
seg med atelier i Oslo, men var sta-
dig på farten. Ikke minst i Frankrike, 
hvor han også hentet inspirasjon i 
store mengder.

Anerkjent
I kunstmiljøet har John Thørrisen 
vært et navn man har lagt merke 
til lenge. Så lenge at han er en av 
de yngste kunstnere som har blitt 
innkjøpt av Nasjonalgalleriet, som 
25-åring i 1976.

Dette kan man lese seg til. Han 
bekrefter det hvis man spør, men 
han er ikke den som snakker mest 
om seg selv og sine prestasjoner. Det 
behøver han ikke heller. For i løpet 
av de senere årene har selv de med 
litt mindre utagerende kunstinte-
resse fått opp øynene for ham.

Også hans sambygdinger, som nå 
for tiden kan betegnes som markin-

ger. De siste to årene har han nemlig 
hatt bostedsadresse på Falkenberg i 
Rødenes, der han både maler og fi n-
ner inspirasjon til arbeidene.

Ujålete
Sent i høst stilte han også ut mange 
av sine arbeider i Galleri Ørje Brug, 
en utstilling som satte nye rekorder 
i antall besøkende. Og nok også i 
prisforlangende. For det var tydelig 
på alle måter at høstens utstilling 
var av en mer kjent og anerkjent 
kunstner enn tidligere.

– Jeg var egentlig spent på hvor-
dan det skulle gå, men de sa at det 
aldri hadde vært så mange til stede 
på åpningsdagen noen gang. Og det 
var mye folk her etterpå også, sier 
han.

Om han var spent på møtet med 
sitt lokale publikum, så ble han be-
roliget.

– Man er nok ikke vant med et 
slikt prisnivå her ute som jeg har på 
bildene mine. Men det ble da solgt 
noen, også til noen lokale kjøpere, 
sier han og nikker bekreftende når 
vi spør om det beviser at sansen 
for god kunst ikke nødvendigvis er 
geografi sk betinget.

De senere årene har John Thørrisen gått fra å være 
en godt bevart hemmelighet til å bli en kunstner 

med appell til hele det kunstinteresserte Norge. Mer 
og mer av inspirasjonen henter han rett utenfor 

stuedøren i Rødenes.

Bringer 
Marker-skog 

til franske 
gallerier

Thørrisen lar seg inspirere av Marker-naturen, men dette bildet av utsik-
ten fra hans stuevindu på Falkenberg gård i Rødenes er det eneste han har 
malt som er direkte gjenkjennbart.

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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Munch-tendenser
Om Thørrisen er ujålete i sin frem-
ferd rent sosialt, så er han ikke mye 
mer komplisert i sitt kunstneriske 
uttrykk. Blant de særpregene som i 
første rekke har gjort ham berømt 
er de mange gjentagende, bølgende 
linjene i bildene, som er så åpenbart 
Munch-inspirert at selv en middels 
oppvakt bladfyk som undertegnede 
ser det selv.

Et annet er de sterke fargene, sje-
nerøst og kraftfullt påført, som kan 
virke på grensen til naivistisk. Det er 
han selvsagt klar over, og det ligger 
en tanke bak:

– Det er ingen tvil om at jeg har 
lært mye av å studere Munchs tek-
nikk. Og de klare, sterke fargene vil 
uansett blande seg når de kommer 
inn i hodet på folk. Like greit at de 
gjør det der som at jeg skal gjøre 
det på lerretet, sier Thørrisen, som 
legger til at bildene på denne måten 
også utfordrer betrakteren mer og 
dermed nødvendigvis også gir hver 
betrakter en mer individuell opple-
velse.

Rødenes
Rett forut for utstillingen i Ørje i 
høst stilte han ut en stor mengde ar-
beider i Paris. Et høydepunkt i kar-
rieren, innrømmer han, men synes 
for øvrig det er greit å være tilbake i 
Rødenes og Ørje igjen også. For her 
har han funnet seg godt til rette de 
siste årene.

Livet forandret seg da kona gikk 
bort for en del år siden. Om også 
bildene forandret seg har han ikke 
selv noe godt svar på.

– Men det tok egentlig litt tid før 
jeg var like produktiv igjen som jeg 
var før. Hun malte også, og vi inspi-
rerte hverandre, minnes han.

Kanskje har den rolige tilværel-
sen på en gård midt i Marker, med 
skogen utenfor døren og utsikt rett 
mot Rødenessjøen, vært et velkom-
ment taktskifte i livet etter at han 
flyttet hit. For nå er det de tre kat-
tene, naboene og nye bekjentskaper 
i Marker som først og fremst påvir-
ker den svært humoristiske og sosi-
alt anlagte kunstneren.

Og naturen.

Gjenkjenning
– Jeg har egentlig alltid latt meg in-
spirere av naturen. Det er pent her, 
naturen i Østfold er egentlig gan-
ske lik naturen på mine hjemtrak-
ter i Hamar. Og jeg går ofte turer i 
skogen for å finne inspirasjon og 
motiver.

– Så det kan bli mulig å kjenne igjen 
mange Marker-motiver på bildene dine 
fremover?

– Jeg har malt ett bilde av utsik-
ten fra huset der jeg bor og ned 
mot Rødenessjøen. For øvrig blan-
der jeg elementer fra flere steder 
sammen til hvert bilde, så det er litt 
pussig når jeg hører folk som be-
trakter bildene si at «det må være 
der eller der». Men hvis de kjenner 
seg igjen, så er det jo bare det som 
betyr noe for dem, sier Thørrisen, 
tilfreds over at hans sterke farger 
stadig blander seg og skaper bilder 
inne i publikums hoder.

Priser på mellom 50.000 og 
100.000 er ikke dagligdags i Gren-
seland. Men publikum på Galleri 
Ørje Brug tok vel imot John Thørrisen 
og hans utstilling i høst, og flere 
bilder fant lokale kjøpere.

PORTRETTET
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Fagkunnskap 
i 150 år

Malerarbeid interiør/ eksteriør
Tapetsering
Gulvbelegg
Fliselegging

Dekorasjonsmaler
Interiørkonsulent
Liftutleie
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Fagkunnskap  
i 150 år

Dekorasjonsmaler
Interiørkonsulent
Liftutleie
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Planene om et nybygg for å huse 
Rema 1000 i Ørje har vært kjent 
en stund. Man har imidlertid vært 
forsiktige med å snakke konkret 
om byggestart og hvordan bygget 
vil arte seg.

– Det har vært viktig for oss å ta 
dette i et fornuftig tempo og ikke 
minst gjøre ting riktig i forhold til 
gårdeieren hvor vi leier i dag, og 
hvor vi fremdeles har kontrakt et 
par år til, understreker Nesset.

Ingen tomme lokaler
Nå har han imidlertid fått forsik-
ringer fra sentralt hold i kjeden 
om at en byggestart uansett ikke 
er langt unna. Fremdeles snakker 
man ikke om konkrete datoer, men 
byggeplanene er godkjent av me-
ningsberettigede parter, og spaden 
kan dermed stikkes i jorden på kort 
varsel.

Det kan skje brått dersom noen 
melder interesse for dagens lokaler.

– Vi er opptatt av ikke å etterlate 
oss tomme lokaler, ikke minst av 
hensyn til de andre forretningsdri-
vende i området. Dermed ønsker 
vi å hjelpe til så godt vi kan med å 
markedsføre lokalene vi er i i dag. 
Lokaler som burde være fristende 
for næringsdrivende innen mange 
bransjer. Vi vet at gårdeier kan ten-
ke seg både salg og utleie. Dermed 
burde det være muligheter til å få 

til noe. Med gulv på gateplan, høyt 
under taket og lange spenn kan loka-
lene brukes til det meste, frister han.

Lite rasjonelt
Nesset snakker entusiastisk om 
mulighetene i de nåværende bu-
tikklokalene, men innrømmer at 
entusiasmen også skyldes tanken 
på hva som venter et par hundre 
meter unna.

– Vi har det bra der vi er, men 
butikken har blitt for trang. Spesielt 
sliter vi med at vi nesten ikke har 
lagerplass, og spesielt i tilknytning 
til høytider og store handledager 
gjør det at vi får enormt mye ek-
stra jobb som vi ville unngått med 
større gulvflate, sier han.

Ved å bruke mindre tid på å sjaue 
varer vil betjeningen få bedre tid til 
å ta seg av kundene. Å kunne bestille 
varer uten hele tiden å måtte ta hen-
syn til hva det er plass til på lager til 
enhver tid vil forenkle rutinene og 
gi bedre økonomi. Dermed er det 
ikke rart han gleder seg.

Dobler parkeringen
– Men først og fremst er det jo for 
at kundene også skal få en bedre 
handleopplevelse i en mer ryddig 
og oversiktlig butikk med et større 
varespekter, påpeker han.

– Har noen klaget?
– Folk er generelt veldig positive 

og tålmodige, og jeg har inntrykk 
av at de forstår at det er litt trangere 

enn vi strengt tatt setter pris på. Til-
bakemeldingene var i hvert fall en-
tydig positive da det for en tid siden 
ble kjent at vi vurderte å bygge nytt, 
slår kjøpmannen fast.

Dagens butikklokale er på rundt 
800 kvadratmeter. I nybygget, slik 
det er tegnet, blir den totale for-
retningsdelen på drøyt 1.400 kva-
dratmeter, hvorav lageret vil legge 
beslag på noe. I tillegg blir antall 
parkeringsplasser bortimot fordo-
blet, til mellom 60 og 70 biler.

Usikker boligdel
Så langt forretningsdelen. De eksiste-
rende planene omfatter også tolv lei-
ligheter i etasjen over, men her er det 
foreløpig ikke klart hva som vil skje.

Skogstad og Eng DA har solgt 
tomten til Rema 1000-utbyggeren 
og har reservert seg retten til å byg-
ge andreetasjen for egen regning. 
Som nærmeste nabo til Marker bo- 
og servicesenter har det vært tanken 
å bygge omsorgsleiligheter, men 
behovet er ikke stort nok på enda 
noen år til at kommunen vil gå inn 
og garantere for prosjektet.

– Det gjør at det hele er i det blå 
foreløpig. Vi har gitt utbygger tilbud 
om at vi kan være med på å bygge 
«skallet» på boligdelen, dersom 
vi får et pristilbud som vi kan leve 
med, for så å vente med å innrede 
leilighetene ferdig til behovet er der 
om noen år. Det pristilbudet har vi 
ikke fått ennå, forteller Gulbrand 
Eng.

–  Teknisk er det selvsagt også 
mulig å bygge forretningen med 
flatt tak nå, og så bygge boligdelen 
senere. Det er imidlertid en mye dy-
rere løsning, og – vil jeg tro – en 
langt mindre interessant løsning 

for Rema 1000, som da ville få en 
byggeplass på taket i lang tid etter at 
de har åpnet. Uansett er ikke det en 
løsning som vil være aktuell for oss, 
skal vi være med, så må alt bygges 
nå, sier Eng avventende.

Kan skje raskt
Hva det enn blir til med boligdelen, 
så kan det komme til å tvinge seg 
frem en løsning ganske snart også 
her. Med Rema 1000s uttalte ønske 
om å bygge så snart nye interessen-
ter melder seg for de gamle loka-
lene, kan det hele skje brått.

– Jeg tør ikke hverken si eller tro 
noe, men jeg håper i hvert fall at det 
begynner å skje noe borte på den 
nye tomten nå i sommer, avslutter 
Kjell Nesset.

Så snart en ny leietager eller kjøper har meldt seg 
til de eksisterende Rema-lokalene i Ørje, så settes 
spaden i jorden for et nybygg, bekrefter kjøpmann 
Kjell Nesset.

– Vi har det for trangt til å kunne 
drive rasjonelt i lokalene vi er i i 
dag, slår kjøpmann Kjell Nesset i 
Rema 1000 Ørje fast.

Tomten til det nye forretningsbygget ligger mellom Storgaten og 
Marker bo- og servicesenter. Den ble kjøpt i fjor, og nå skal alt ligge 

til rette for snarlig byggestart, forteller kjøpmann Nesset.

Klart for nytt  
Rema-bygg i Ørje
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Familien Nelkes i Latvia nyter 

livet, til tross for dårlige tider 

i landet. 

 
Side 14 og 15

Ole Svendsby «styrer» arbei-

det med den gamle, restau-

rerte «Turisten».
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av Ørjesenteret. 
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Det er både sosialt og mor-

somt å spille i Aremark Skole-

korps. 
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Neste avis kommer 19. desember

Den lille menigheten Friends i 

I slutten av oktober fi kk Kanalmuseet i Ørje en 

utstoppet ulv. I Aremark har det vært ulvemøte i 

regi av Aremark Bondelag. Ikke tvil om at ulven 

engasjerer. Side 16 og 17
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utstoppet ulv. I Aremark har det vært ulvemøte i 

regi av Aremark Bondelag. Ikke tvil om at ulven 

Ulven engasjerer!

reidArS MAttiPS

Frode Rekve 
går videre

Mer enn JordBÆr
Hva skjer?

dilla på buttons

HaldenMagasinet
AUGUST 2009

reidArS MAttiPS

Mer enn JordBÆr
Hva skjer?

dilla på buttons

HaldenMagasinetHaldenMagasinet

Mange har noe på hjertet.

Vi hjelper ti l med å få det ut.

Telefon 99 22 17 98       E-post: post@byline.as     Adresse: Fosby, 1798 Aremark

TeksT OG fOTO: siri M. dalnOki

Det er for tiden fl otte skiforhold så 
å si i hele distriktet. Lag, foreninger 
og ildsjeler har stilt opp og kjørt 
opp løyper på jordene i Aremark, 
Marker og Rømskog. Men når for-
holdene ikke er på topp, pleier det å 
være bra føre i lysløypa til Rødenes 
IL likevel. Løypa ligger høyt oppe, 
og her kommer snøen tidlig. 

Skidag
– En kan parkere ved veien og fyre 
opp i hytta før man gir seg i kast 
med løypa på 2,6 kilometer ned 
til Langvannet. Du kan selv slå på 
bryteren ved hytta, slik at det blir 
lys i løypa. Når forholdene ligger 
til rette for det, blir det også kjørt 
opp sideløyper i området, forteller 
Inger-Lise Krog, leder i skigruppa i 
Rødenes IL. 

Løypa går i fi nt, variert terreng, 
som går mest nedover til vannet. 
Lysløypa ble bygget på dugnad 

sommeren 1988. Bakgrunnen var at 
den eksisterende lysløypa i Svends-
bykrysset var i svært dårlig stand. 
Den nye løypa skulle bli liggende 
i området Korsmyra-Langvannet, 
fordi dette området kunne bli et av 
fylkets mest snørike, og beliggen-
heten gjorde at løypa kunne brukes 
av skiinteresserte fra andre deler av 
Østfold. 

Løypa går over en skogsbilvei, 
som i dag eies av private. Den gang 
det ble opprettet en leieavtale av 
veien, var det Saugbrugsforeningen 
som eide den. 

– Alle kan bruke lysløypa, og hyt-
ta er kjempefi n å varme seg i. I til-
legg er det en fi n bålplass på utsiden 
av hytta, sier Inger-Lise Krog. 

Hun opplyser at det skal arrange-
res skidag på Korsmyra 14. februar. 
Det blir skirenn for de minste barna 
og mulighet for å ta skimerke. Det 
blir også natursti og tenning av bål. 
Alle er velkomne til arrangementet. 

Like ved riksveien mellom Svendsbykrysset i 
Rødenes og Rømskog ligger hytta til Rødenes IL. 
Herifra går det en fl ott lysløype til Langvannet.

Fin lysløype på Korsmyra

Hytta til Rødenes IL ligger godt synlig fra riksveien mellom Marker og 
Rømskog. – Her pleier det å være fl otte forhold, selv når det er dårlig 

med snø ellers, sier Inger-Lise Krog i skigruppa til Rødenes IL.



TeksT OG fOTO: siri M. dalnOki 

 
Sammen med barna Mia (23) og 
Pernille (13), hester og hunder, er 
Karene og Petter Andresen fra Røy-
ken i ferd med å flytte inn på Bø-
ensæter. Med seg i bagasjen har de 
erfaring med å drive et stort leirsted 
med flere tusen overnattinger i året. 

Tømrer og storkjøkken
I sommer ble en tysk utgave av TV-
programmet «Farmen» spilt inn på 
Bøensæter. Derfor er familien godt 
forberedt på at det kan bli mange 
tyske turister innom til sommeren. 
En tysktalende guide skal hjelpe til 
og ta seg av disse. 

– Vi kommer til å bruke denne 
sesongen til å prøve ut litt. Men det 
blir i hvert fall diverse aktiviteter 
som øksekasting, bueskyting med 
langbuer, omvisninger, slåttekurs 
og kafé. I tillegg skal det bygges nytt 
sauefjøs til 30 sauer, og vi skal ha 
høner. Vi skal selvfølgelig fortsette å 
ta imot skoleklasser også. Og det er 
mulighet til å ha bryllup her. Vi har 
fått bestilling på ett bryllup allerede, 
og det gleder vi oss veldig til, sier 
Karene og Petter Andresen. 

Petter er den som kommer til å 
være mest hjemme på Bøensæter, 
mens kona jobber med forskning 
og undervisning i Oslo og omegn. 
Han er utdannet tømrer og har er-

faring fra storkjøkken, noe som vil 
komme godt med som vertskap på 
husmannsplassen. 

Økologisk kafé
Å flytte langt uti skogen synes ekte-
paret er veldig godt. 

– Vi bodde dypt inne i skogen i 
Hvitsten i seks år og trivdes veldig 
godt med det. Den siste tiden har vi 
drevet Strandheim Leirsted i Røyken. 
I sommer søkte vi om å bli vertskap 
på Bøensæter. Vi liker veldig godt å 
være for oss selv, men er i overkant 
sosiale. Så hvis det skulle bli for stille 
her, så setter vi nok i gang noen til-
tak, sier Karene og legger til at de all-
tid har noen prosjekter på gang. 

– Vi er veldig glad i husflid og 
produserer blant annet egne fugle-
matere som vi selger hjemmefra. Har 
også lagd et eget kunnskapsspill om 
hest, forteller Petter Andresen. 

Kafeen på Bøensæter åpnes i mai. 
– Den skal i første omgang være 

åpen fra onsdag til og med søndag, 
men vi tilpasser det etter behov. Det 
blir en økologisk kafé hvor jeg skal 
bake selv. Vi har verdens beste kanel-
boller, frister verten og avslutter:

– Det er helt fantastisk her. Det er 
som å bo i et postkort, som datteren 
vår sa her om dagen. Vi gleder oss til 
våren og sommeren og til å rydde og 
få tilbake det gamle kulturlandskapet 
på Bøensæter. 

Karene og Petter Andresen er nytt vertskap på Bøensæter. Ekteparet er i 
overkant interessert i natur og gamle hus og gleder seg stort over å kunne ta 
fatt på nye utfordringer på den gamle husmannsplassen.

Nytt vertskap gleder seg
Karene og Petter Andresen synes det er fantastisk på Bøensæter og fryder seg over å ta over som vertskap på den gamle husmannsplassen.

Karene og Petter Andresen er nytt vertskap på Bøensæter. Ekteparet er i overkant 
interessert i natur og gamle hus og gleder seg stort over å kunne ta fatt på nye 
utfordringer på den gamle husmannsplassen.
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Vi har selvbetjening av

ANONBY GÅRD
Ørje

Utkjøring av varer etter bestilling, Ragnhild Nesset - Tlf. 415 23 017

Honning Egg

Poteter
fra kr 5,-/kg(5 sorter)
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I fjor slet bransjen med stengte kvo-
ter og dårlige priser. Men Jan Birger 
Holth fra Rømskog slapp å måtte si 
opp ansatte. Mange kunder ventet. I 
år har prisene tatt seg opp igjen, og 
de som ventet i fjor kom sterkere 
tilbake i år. Derfor er det fullt opp å 
gjøre for en av landets største selska-
per innen skogsdrift. 

Tjue mann i sving
– Det var lav aktivitet i fjor, men i 

år tar vi igjen noe av det. Heldigvis 
klarte vi å holde alle i jobb, siden jeg 
fikk et oppdrag i forbindelse med 
bygging av E18 i Telemark, forteller 
Jan Birger Holth.

Han startet opp i yrket i 1988. 

Den gangen drev onkelen hans med 
hogstmaskin, og han trengte en til å 
være med og kjøre. 

– Jeg kjøpte en lastbærer, og vi 
drev hvert vårt firma. Det ruslet og 
gikk noen år. I ’95 ble det stor fo-
kus på det med tynning, så vi ville 
satse på det. Dermed kjøpte jeg hans 
hogstmaskin, og han satset på tyn-
ning. Noen år senere ga han seg av 
helsemessige årsaker, så da kjøpte 
jeg ut hans firma, forteller Jan Bir-
ger Holth. 

Holth Skogdrift har hele tiden hatt 
en fin utvikling. I dag har Jan Birger 
Holth femten fast ansatte, og fire til 
er leid inn i høysesongen. I tillegg er 
det en på deltid. Han har altså tjue 
mann i sving nå som det er fine for-
hold og mest å gjøre i skogen. 

– Været har vært stabilt og kaldt lenge nå. Det gir 
ideelle forhold i skogen, sier Jan Birger Holth i Holth 
Skogsdrift, Østfolds største firma i bransjen.

Flotte forhold i skogen

Det er flotte forhold for hogstmaskiner om dagen. Holth Skogsdrift har 
tjue mann i sving i skogen. Denne maskinen utgjør det minste av seks lag. 
Et lag består av en hogstmaskin og en lastbærer og koster rundt fem mil-
lioner kroner.

– Det er ikke moro å måtte gå ut og mekke i 25 minus, for eksempel for å 
bytte kjede, sier Kjell Gunner. 

Moderne teknologi gir mye informasjon mens hoggingen pågår. Blant an-
net lengde og dimensjon på stokken. 

Dette er arbeidsplassen til Kjell Gunner. Det er godt og varmt å sitte inne 
og kjøre. Og det er ikke sjelden en får oppleve vilt på nært hold. 
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Trives godt
Holth Skogdrift har faste avtaler 
med Havass Skog og Stangeskovene. 
Disse to utgjør cirka 80 prosent av 
oppdragene. I tillegg er det oppdrag 
for privatpersoner. Holth & Co. job-
ber i Sverige, Rømskog, Eidskog og 
Aurskog-Høland. I tillegg blir det 
noe i Marker og Trøgstad. 

Med femten ansatte og mye å 
administrere blir det lite tid for Jan 
Birger til å være ute i skogen og 
jobbe selv. Men han trår til når det 
trengs. 

– Jeg er for det meste ute og titter 
på jobber og planlegger, sier Holth. 

En av de ansatte, Kjell Gunner fra 
Östervallskog, har derimot arbeids-
plassen sin i skogen. Nå for tiden 
hos Anders Stang, på Nordneset i 
Rømskog, hvor Gunner driver med 
tynning. 

Kjell Gunner har holdt på i yrket 
endel år og trives godt. 

– Men blir man ikke litt rar av å være ute 
i skogen helt alene hver eneste dag? 

Kjell Gunner svarer bare med å 
smile. 

– Du må nok være litt over gjen-
nomsnittet opptatt av skog, ellers 
går det ikke. Du kan ikke se på et 
tre som bare et tre, sier Jan Birger 
Holth. 

Går året rundt
– Er man ute og jobber i skogen, må 
en klare det meste selv. Det er ikke 
bare å be om hjelp. Det hender det 
blir endel mekking, legger Holth til. 

– Når det er veldig kaldt, blir de-
ler av maskinen stivere, og det er 
ikke noe særlig å være ute og mekke 
i 25 minus. Men nå er forholdene 
perfekte, sier svensken. 

Å bli god i dette yrker krever tre-
fire år og minst ett år med opplæ-
ring, ifølge Holth. 

Selv om det er mest å gjøre nå på 
vinteren, går hogstmaskinene året 
rundt. 

– Vi tynner og driver med sluttav-
virkning året rundt. Bare akkurat 

når det er teleløsning tar vi noen 
uker pause. Da driver vi med vedli-
kehold av maskinene. Dette har blitt 
en helårsbransje, noe som gjør det 
mulig å kunne drive i det hele tatt. 
Årets beste periode er fra før jul og 
frem til påske. Også sensommeren 
og høsten er en bra periode for oss 
som driver i skogen, forteller Holth. 

Førerløse maskiner
Holth Skogdrift har en omsetning 
på mellom tolv og femten millio-
ner kroner i året. I gjennomsnitt 
hogger Holth & Co. hundre tusen 
kubikkmeter i året. De påtar seg 
kun oppdrag på hogst og utkjø-
ring. Planting av nye trær er det 
andre som tar seg av. 

I likhet med de fleste bransjer, 
har også skogdriften utviklet seg 
mye i løpet av årene. 

– Mekaniseringen skjedde 
rundt 1980, før jeg startet i yr-
ket. Men maskinene har utviklet 
seg veldig. En maskin i dag hog-

ger kanskje det dobbelte av det en 
maskin gjorde da jeg begynte. Og 
utviklingen har ennå ikke stop-
pet. Det kan den heller ikke, for 
en tømmerstokk er mindre verdt i 
dag enn tidligere.

Også når det gjelder miljøkrav 
er mye strammet inn. Det kreves 
miljøsertifisering, og jeg fyller ut 
et spesielt miljøskjema for hvert 
oppdrag.

Noen mener førerløse maski-
ner er fremtiden. Det tror jeg i så 
fall er langt frem i tid. De kommer 
nok ofte til å sitte fast i møkka, 
smiler Holth. 

Nå som bioenergi er i vinden, 
har også Jan Birger Holth begynt 
å tenke i de baner, og han har in-
vestert i noe utstyr. 

– Strømmen er for billig til at 
bioenergi skal ta av nå. Men jeg 
har stor tro på det. Bare tenk på 
jordekanter som gror igjen. Det er 
enorme ressurser som står ubrukt, 
påpeker han. 

Flotte forhold i skogen
Jan Birger Holth driver og eier selskapet Holth Skogsdrift AS. Han startet 
opp i 1988 med en lastbærer. I dag har han femten fast ansatte. 
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Nybygg •  Rehabilitering •  Service
Sanitæranlegg •  Varmeanlegg

Kloakkrensing •  Vannrensing • Gassanlegg

Storgata 43 1870 Ørje
Tlf. 69 81 12 71• Mob. 90 91 42 32

stig-erik.granli@granliror.no

GRANLI RØR

tirsdag 2. desember kl 18-21

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

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

Stabburveien 10, Fredrikstad

Velkommen!

2. februar kl. 18 
Fylkeshuset, Sarpsborg

Velkommen!

Inviterer til informasjonsmøte

Tenkt på det lenge?
Bli fosterforeldre!

Tlf. 466 16 900

STILLING LEDIG SOM GITARLæRER VED  
KULTURSKOLEN I MARKER
Kulturskolen i Marker kommune søker  
etter gitarlærer.  

Pr. i dag har kulturskolen 28 elever som undervises 
på gitar. D.v.s. ca 58% stilling. Undervisningen skjer 
etter skoletid. Undervisningssted; Marker skole i Ørje.
Lønn etter avtale. 
Ansettelse snarest. 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med  
virksomhetsleder kultur og fritid, Else Marit Svendsen.  
Mob.tlf. +47 92 89 47 38
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10
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Spar deg selv for benbrudd og andre 
skli-skader ved å strø med grip fix i 
trapper, fortau og innkjøring. grip fix er 
renslig i bruk, ikke giftig eller skadelig 
for mennesker, dyr eller miljø. 

Strøet er laget av ren poppet stein og 
reagerer ikke med andre stoffer.
 
Enkelt forklart absorberer strøet vann-
hinnen på isen, fryser fast og danner en 
ru, sandaktig overflate.

1 liter grip fix veier bare 90 gram. fås 
i fem- og ti-liters spann. Lett håndterlig i 
hjemmet og på tur. 

        Grip fix Dry strew

TriaS grip fix er utmerket til fjerning av all slags 
farlig og flytende søl i en arbeidssituasjon. for eks. 
syrer, baser, oljer, hydraulikkolje, våpenolje, diesel, 
bensin, og flytende fett, etc. etc.

inneholder poppet stein. Vurdert ikke merkepliktig.
TriaS absorbenter er testet av Det Norske Veritas.

For ytterligere informasjon, kontakt: 
TRIAS Norway AS, postboks 10, N-1799 aremark. 
Tlf. 69 19 95 00. fax. 69 19 95 01. e-post: trias@trias.no

TRIAS gRIp FIx er et miljøvennlig strømiddel mot glatt is.  
enkelt å bruke, forurenser ikke og forsvinner av seg selv  
i mildvær, regn og vind.

Spar deg selv for benbrudd og andre 
skli-skader ved å strø med grip fix i 
trapper, fortau og innkjøring. grip fix er 
renslig i bruk, ikke giftig eller skadelig 
for mennesker, dyr eller miljø. 

Strøet er laget av ren poppet stein og 
reagerer ikke med andre stoffer.
 
Enkelt forklart absorberer strøet vann-
hinnen på isen, fryser fast og danner en 
ru, sandaktig overflate.

1 liter grip fix veier bare 90 gram. fås 
i fem- og ti-liters spann. Lett håndterlig i 
hjemmet og på tur. 

        Grip fix Dry strew

TriaS grip fix er utmerket til fjerning av all slags 
farlig og flytende søl i en arbeidssituasjon. for eks. 
syrer, baser, oljer, hydraulikkolje, våpenolje, diesel, 
bensin, og flytende fett, etc. etc.

inneholder poppet stein. Vurdert ikke merkepliktig.
TriaS absorbenter er testet av Det Norske Veritas.

For ytterligere informasjon, kontakt: 
TRIAS Norway AS, postboks 10, N-1799 aremark. 
Tlf. 69 19 95 00. fax. 69 19 95 01. e-post: trias@trias.no

TRIAS gRIp FIx er et miljøvennlig strømiddel mot glatt is.  
enkelt å bruke, forurenser ikke og forsvinner av seg selv  
i mildvær, regn og vind.

®

®

Spar deg selv for benbrudd og andre skli-skader ved å strø med Grip Fix 
i trapper, fortau og innkjøring. Grip Fix er renslig i bruk, ikke giftig eller 
skadelig for mennesker, dyr eller miljø. 

Strø med Trias Grip Fix!

For ytterligere informasjon, kontakt: 
TRIAS Norway AS, postboks 10, N-1799 Aremark. 
Tlf. 69 19 95 00. Fax. 69 19 95 01. e-post: trias@trias.no

Grip fix 
danner en ru, 
sandaktig 
overflate. 

1 liter Grip Fix veier 
bare 90 gram.  
Fås i fem- og  
ti-liters spann.  

Enkel å bruke, forurenser 
ikke og forsvinner av seg  
selv i mildvær, 
 regn og vind

Dette er å få kjøpt  
på Joker i Aremark  

og Rema 1000

TeksT OG fOTO: siri M. dalnOki

 
I 1995 startet Grete Brustad Nilsen 
og Liv Skogdalen, på oppdrag fra 
Marker Historielag, arbeidet med 
å hente inn informasjon til bøkene 
om gårds- og slektshistorien i Øy-
mark. Bøkene har latt seg realisere 
etter arven fra Håkon Svendsby, som 
testamenterte penger til formålet. 

Matrikkelgårder
De siste årene har bøkene blitt gitt 
ut på løpende bånd. Første bind 
kom i 2007, bind to i 2008, og nå 
er altså bind tre å få kjøpt. 

– Grunnen til dette er at vi har 
gjort grovarbeidet først, forklarer 
Brustad Nilsen, som ikke legger 
skjul på at det vært mye jobb. 

Bind tre av Gårds og slektshisto-
rien i Øymark omhandler tretten 
matrikkelgårder. 

– En matrikkelgård består av fle-
re gårdsbruk og plasser. De tretten 
gårdene er Fløvik, Stikle, Østebo, 
Ledeng, Nordre og Søndre Buer, 
Nordre og Søndre Eng, Selvik, Rør-
vik, Torgrimsbo, Viken og Solerød. 
Hvert kapittel omhandler en ma-
trikkelgård, sier forfatteren.

Grete Brustad Nilsen er opprin-
nelig fra Oslo. Kjærligheten førte til 
at hun giftet seg og havnet i Ørje 
i 1961. Hun har vært kultursjef i 
Marker i mange år og har historie 
som hovedfag. Interessen for faget 
kom med årene. 

Deling
Skal en få maksimal glede av bind 
tre, er forfatterens råd at man leser 
innledningen i bind 1 først. 

– Her står leserveiledningen. Den 
forklarer hvordan bøkene er bygd 
opp og hvilke kilder som er benyt-
tet, forklarer Grete Brustad Nilsen. 

Forfatteren skriver todelt om går-
dene – først om ressursgrunnlaget, 
så om menneskene med tilknytning 

til gården. Det vil si både eiere og 
brukere. 

– På 1600-tallet var det mest 
leilendinger på gårdene, som 
nærmest var aksjeselskap. Utover 
1700-tallet ble mange selveiere, 
mens 1800-tallet var preget av mye 
deling. Dette skyldtes at det var en 
stor befolkningsvekst i første halv-
del av 1800-tallet. Men menneskene 
måtte forsatt leve av gårdene. Derfor 
ble disse gjerne delt mellom sønner, 
og det ble mange husmannsplasser, 
sier Brustad Nilsen og fortsetter:

– Den gangen jeg flyttet til Ørje, 
levde folk av gårdene. De siste 30-
40 årene har landbruket blitt in-
dustrialisert. De fleste arbeider ikke 
hjemme på gården lenger, men har 
andre yrker. 

Neste bind
– Dermed er det slutt på en tradi-
sjon vi har hatt i århundrer, sier for-
fatteren. 

I de tre bindene fører hun gårds-
historien helt frem til i dag. Sammen 
med sin medhjelper Liv Skogdalen 
har hun lagt ned mye jobb i pro-
sjektet, og Fotohistorisk Forum i 
Marker har vært til stor hjelp med 
bildene. 

– Informasjonen om gårdene og 
generasjonene fra omkring midten 
av 1800-tallet har blitt sendt ut til de 
enkelte gårdene slik at folk har hatt 
anledning til å lese igjennom og ret-
te eventuelle feil og mangler. Like-
vel er det så mange opplysninger og 
kilder at det ikke er til å unngå at det 
kan forekomme feil eller mangler. 
Derfor ber jeg folk ta kontakt med 
meg eller med noen på biblioteket 
dersom de oppdager noe som ikke 
stemmer, så kan vi rette det i neste 
bind, oppfordrer Brustad Nilsen. 

For hvis alt går etter planen, kom-
mer neste og siste bind ut om cirka 
ett år. Bøkene selges blant annet på 
Rådhuset og i Ørje Mølle.  

Tredje bind av «Gårds- og slektshistorie for Øymark», 
skrevet av Grete Brustad Nilsen, er nå i salg.

Nytt bind om  
Øymark-gårder

Grete Brustad 
Nilsen er ferdig 
med tredje, men 
ikke siste bind, av 
«Gårds- og slektshis-
torie for Øymark».
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Den årlige teateroppsetningen for 
9. klassetrinn er en av de store be-
givenhetene i løpet av skoleåret, og 
lærer Ingerid Ysterud forteller at det 
er knyttet stor spenning til det som 
står foran elevene.

Noe for alle
Samt ikke så rent få sommerfugler, 
vil vi tro. For mange er det første 
gang de står på en scene, og målet 
er at de fleste skal få vist seg frem fra 
sin beste side.

– De er flinke til å ta utfordrin-
gene vi gir dem, og selv om ikke 
alle har noe brennende ønske om å 

synge eller danse, så finnes det noe 
som alle er gode til. Det er rundt 40 
elever på trinnet, og de aller fleste 
står på scenen i en eller annen for-
bindelse – noen har dog sin hoved-
oppgave på teknisk gjennomføring, 
med presse og markedsføring i for-
kant, eller som kulissesnekkere og 
scenearbeidere, forteller Ysterud.

På denne måten skal det bli en 
positiv opplevelse for alle, og erfa-
ringene etter flere foregående tea-
teroppsetninger, er at hele klassen 
blir tettere sammensveiset som en 
følge av de to ukene som går med til 
intensiv øving frem mot premieren.

– Omtrent som en forsmak på 
russetiden?

– Ja, du kan nesten si at det blir 
noe av det samme når det gjelder 
utvikling av samholdet, ler Ysterud.

Profesjonelt opplegg
Ungdommens Kulturhus har også 
bidratt til prosjektet, ikke minst 
gjennom UKH-sjef Lars Johans-
sons innsats som regissør.

De som har de tyngste rollene 
har lest og øvet litt på egenhånd 
siden juletider, da de ble castet på 
grunnlag av hvordan de løste ut-
fordringene de fikk på audition. 
Nå er resten også i full gang, og 
de siste to ukene frem mot fore-
stillingene den 10. og 11. februar 
går all tiden med til leseprøver og 

alt hva det nå heter. Elevene får en 
skikkelig profesjonell tilnærming 
til teater, og kanskje er det nettopp 
i disse dager en av fremtidens nor-
ske toppskuespillere klekkes på ett 
av grupperommene ved Marker 
skole.

Trofast publikum
– Det hadde vært moro. Men må-
let vårt er uansett å gi publikum på 
de to forestillingene i rådhuset en 
hyggelig opplevelse med en god 
fremførelse av Astrid Lindgrens 
klassiker om Ronja Røverdatter. 
Det har pleid å bli godt mottatt, 
og vi håper på fulle hus i år også. 
Det er i det hele tatt hyggelig å ar-
rangere slike ting i Marker. Folk er 
flinke til å følge opp og interessert 
i hva ungdommene vil vise frem, 
avslutter Ysterud.

Øvelsene er i full gang foran årets store teateroppsetning på Marker skole.  
Ronja Røverdatter og de andre figurene forsikrer at de er i rute.

Klare med røverstreker: Ronjaene Henriette Lintho (til venstre) og Caroline Klund stoler på instruksene  
fra lærerne Ingerid Ysterud og Knut Wangberg når de nå entrer teaterscenen som hovedrolleinnehavere.
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Rødsveien 74 • Telefon 90 89 90 30 • www.elisenbergelektro.no

Alt innen prosjektering,
rådgivning, el-kontroller 
og utførelse av elektriske 
 installasjoner.

Rødsveien 74 • Telefon 90 89 90 30 • www.elisenbergelektro.no

Alt innen prosjektering,
rådgivning, el-kontroller 
og utførelse av elektriske 
 installasjoner.

Rødsveien 74 • Telefon 90 89 90 30 • www.elisenbergelektro.no

Alt innen prosjektering,

rådgivning, el-kontroller 

og utførelse av elektriske 

 installasjoner.
For befaring ring Jan Michael Lervik 
på telefon 95 42 44 52

Alt innen prosjektering, 
rådgivning, el-kontroller 
og utførelse av elektriske 
installasjoner.

TeksT OG fOTO: TOre rOberT klerud

Antallet elever på kulturskolens gitarkurs i Mar-
ker er meget høyt, og intet gleder de ansvarlige 
mer enn nettopp dét. På den annen side er det da 
duket for desto større problemer når noe ufor-
utsett skjer.

– Vi hadde en meget dyktig lærer som dess-
verre måtte slutte på kort varsel. Og det er ikke 
lett å skaffe en ny lærer sånn helt brennkvikt, 
innrømmer virksomhetsleder Else Marit Svend-
sen.

Det er en knapt 60 prosent stilling som nå er 
utlyst, og Svendsen håper at det på en eller annen 
måte skal løse seg. Og løse seg fort. Den tidligere 

læreren har nemlig allerede sluttet, og foreløpig 
improviseres gitarundervisningen ut fra hva det 
er mulig å hente ut av instruktørbistand fra Ung-
dommens Kulturhus.

– Kulturskolen i Marker har et tett samarbeid 
med UKH fra før, og det er tildels takket være 
dette at vi har så mange elever. Men UKH har 
ikke kapasitet til å klare dette på sikt, sier en let-
tere bekymret Svendsen.

Gitarkunnskapene er viktigst. Helst hadde 
hun sett for seg en søker med pedagogisk ut-
dannelse i tillegg, innrømmer hun, men un-
derstreker at hun ikke vil være streng på de for-
melle kravene så lenge det ikke går på akkord 
med kvaliteten.

Hele 28 musikkelever er i villrede etter at gitarlæreren ved kultur-
skolen i Marker måtte slutte forleden. Nå tar kommunen grep for å 
fi nne en rask løsning.

Slår gitaralarm 
i Marker

Virksomhetsleder Else 
Marit Svendsen innrøm-
mer at det er en utfor-
dring å skulle fi nne en ny 
gitarlærer til kultursko-
len midt i skoleåret.

Strikking og hekling er igjen blitt «in». Men 
det som i gamle dager var en aktivitet «alle» 
behersket er i dag noe bare et fåtall kan. Det 
ønsker Aremark Bygdekvinnelag å gjøre noe 
med. Derfor vurderer laget å starte et strikke/
heklekurs i februar/mars.

– Men det forutsetter at tilstrekkelig 
mange er interessert, sier Gunhild Lie i byg-
dekvinnelaget.

– Hva er tilstrekkelig mange?
– Vi bør vel ha minimum sju-åtte kursdel-

takere for å sette i gang, sier hun.
Lagets egen kasserer Audhild Fosser har 

sagt ja til å være kursleder.
Interessert? Se annonse på annet sted i 

denne utgaven av Avisa Grenseland.

bygdekvinnelaget vil 
starte strikkekurs i 
aremark
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Den nye hallen ligger et steinkast 
unna Furulund, med nærhet til 
Aremark stadion, skolen og barne-
hagen. 

Håndballbane
Før det ble alt for kaldt ble platen 
støpt, og nå er også stålrammen og 
taket på plass. To mann fra fi rmaet 
AF Glomsrød Bygg jobber kontinu-
erlig på stedet frem til hallen skal 
være ferdig til bruk 1. juli. Hallen 
skal inneholde alt en moderne hall 
skal ha. 

– Inni hallen blir det en stor spil-
lefl ate. En håndballbane med in-
ternasjonalt mål. Den er på 1030 
kvadratmeter. Det blir en servicedel 
med lager, teknisk rom og kontor 
til vaktmesteren. Mot veien blir det 

venterom og dusjer til damer og 
herrer, samt handikaptoalett. I til-
legg blir det en ekstra inngang til et 
treningsrom, forteller teknisk sjef i 
kommunen, Yngvar Gretland. 

Totalt vil bygningen ha en over-
fl ate på cirka 1800 kvadratmeter. 
Det blir god plass til parkering for 
både busser og biler ved hallen, 
men ved større arrangementer skal 
den eksisterende parkeringsplassen 
ved Furulund benyttes. 

Bygges ut
Det blir tribuneplass til cirka 150 
tilskuere i den nye hallen. 

Den totale prislappen på idretts-
hallen kommer på 16,5 millioner 
kroner. Noe som er mange millio-
ner under det man forventet å måtte 
ut med. I tillegg kommer en ekstra-
kostnad på cirka 500.000 kroner til 

en overvannsledning, som går un-
der riksveien og ut til sjøen. 

Den nye hallen blir et kjærkom-
met tilbud til skolebarn. Hittil har 
skolen slitt med dårlig plass, men 
det skal det bli slutt på nå. 

Ettersom den eksisterende gym-
salen på Aremark skole blir frigjort, 
skal biblioteket fl ytte inn der. I til-
legg skal skolen bygges ut. Og ikke 

nok med det. Barnehagen skal byg-
ges ut og få en helt ny avdeling i 
løpet av året. 

Mens byggingen av idrettshallen 
pågår for fullt, jobbes det også med 
bygging av et fjernvarmeanlegg 
som skal forsyne blant annet skolen, 
sykehjemmet og idrettshallen. 

Med andre ord; det skjer mye i 
Aremark. 

Byggingen av idrettshallen i Aremark er i rute. Går 
alt etter planen også i tiden fremover, kan barn og 
unge ta i bruk en fl unkende ny hall i sommerferien.

Her blir det idrettshall
Det skjer mye i Aremark for tiden. Det største er utvilsomt byggingen av idrettshallen like ved Furulund. 
– Alt er i rute, sier byggeleder i AF Glomsrød Bygg Brynjar Teien og teknisk sjef i kommunen Yngvar Gretland.
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www.marker-sparebank.no - MARKER – AREMARK – RØMSKOG – Tlf. sentralbord 69 81 04 00

Det klokt å ta en årlig gjennomgang av 
forsikringsbehovet ditt, sammen med 
en rådgiver i Marker Sparebank. 

Når du sammen med oss fi nner ut at 
du har riktig forsikringsdekning, er du 
godt rustet.

Det samme gjelder når du har sikret 
deg kredittkort.

La ikke noe av det vi her har nevnt, 
gå i glemmeboken...
... det er for viktig til det!

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

www.bergquist-maskin.no

ÅRSMØTE RØMSKOG AP
Rømskog Arbeiderparti avholder årsmøte onsdag 3. mars 2010 
kl. 19.00 i den gamle spisesalen i Kommunehuset.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret 
v/Roar Karlsen i hende senest 17. februar.

Det blir utdeling av merker og diplomer.
Ellers vanlige årsmøtesaker.
Enkel bevertning.
Gamle og nye medlemmer er velkommen.
 
Styret

En stolt toller i stram uniform står klar ved Stommen 
tollstasjon i riktig gamle dager.

Denne delegasjonen passerer riksgrensen ved Bjørkebekk. Tra-
fi kken i bilens barndom var beskjeden, så en stopp og en prat 
med tolleren skapte ikke akkurat noe trafi kkaos.
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TeksT: Øyvind OTTersen

 
I dag er Stommen en søvnig gren-
sepassering. Men den nedlagte toll-
stasjonen hadde travle tider i gamle 
dager. For noen titalls år siden kom 
en stri strøm av svenske busser og 
privatbiler til Bjørkebekk. Til tider 
kunne det være kø ved riksgrensen. 
Den gang var det omvendt gren-
sehandel. Svenskene gikk mann 
av huse for å kjøpe billige varer i 
Norge. Varer som sukker, margarin 
og mel ble solgt i enorme mengder, 
og kjøpmennene på norsk side opp-
levde det reneste Klondyke i noen 
hektiske år. Da var det heller ikke så 
rart at forretningene blomstret på 
og ved grensen. Bare noen få meter 
etter grensepasseringen lå to dag-
ligvareforretninger; Sund & Co og 
Tangen Handel. En kilometer inn i 
Norge, i Bjørkebekk sentrum, lå nok 
en butikk. Alle disse butikkene er for 
lengst nedlagt. I den grad det fortsatt 
foregår handel via denne grensepas-
seringen, er det folk som tar seg fra 

Norge til Nössemarks Lanthandel, 
tre kilometer inn i Sverige.

Smugling
Selv om trafikken over Stommen i 
dag er liten, er det en grensepasse-
ring tollerne holder oppsikt med. 
For det går mer smuglervarer denne 
veien enn folk flest er klar over. Der-
for er den «flyvende» tollpatruljen 
titt og ofte å se i området.

Men noen tollekspedisjon i den 
gamle tollstasjonen på svensk side 
er det ikke lenger. Her er kun en 
ubetjent kasse ment for yrkessjåfø-
rene. Men en og annen gang dukker 
det opp folk fra den svenske tullen, 
og da kan det vanke en liten kon-
troll.

Under krigen var det omfatten-
de vakthold på Stommen. Tyskerne 
holdt streng vakt. Grensegaten går 
midt inne i skogen, og grensen 
markerte skillet mellom et land 
i krig og et land i frihet. Tyskerne 
visste at det foregikk mye illegalt 
på grensen, men lokalbefolkningen 

sørget naturlig nok for å finne andre 
ruter enn hovedveien.

Fest i 1905
På grensen ble det ved unionsopp-
løsningen i 1905 arrangert en stor 
norsk-svensk fest på den åpne plas-
sen ved grensegaten. En markering 
hundre år etter fant sted i samme 
område.

Grenseovergangen på Stommen 
er også en grense mellom Norge 
og EU. Men for lokalbefolkningen 
i Aremark og Nössemark er det en 
helt vanlig ferdselsåre. Vennskapet 
mellom de to bygdene er svært 
godt, og nössemarkinger og bjørke-
bekkinger omgås til daglig. Mange 
nordmenn bor i idylliske Nösse-
mark og trives godt med det. Det er 
også helt vanlig med norsk-svenske 
ekteskap på begge sider av grensen. 
Stommen er et godt eksempel på en 
grense som gir muligheter og ikke 
for mange begrensninger.

De tre kommunene i Grenseland har, naturlig nok, flere grenseoverganger til 
Sverige. I Aremark er Stommen ved Bjørkebekk den største. Her er et knippe 
gamle bilder fra Stommen.

Stommen i gamle dager

Fra festen i 1905, som markerte unionsoppløsningen. Vi ser grensegaten til høyre i bildet. Hoveddelen av bildet 
er fra norsk side. I bygningen til venstre holdt i mange år Sund & Co til med sin dagligvarebutikk. I dag er det 
kunstneren Line Bergseth som driver virksomhet i huset.

Under krigen fikk grenseovergangen ved Bjørkebekk et spesielt preg. 
Tyskerne gjorde det helt klart at de ønsket streng kontroll med hvem som 
krysset grensen.
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Det høres kanskje litt drøyt ut, 
men ordfører Stein Erik Lauvås 
forsikrer at absolutt alle er vel-
kommen når hele Grenselands 
OL-håp skal i ilden.

– Jeg vet ikke hvor mange det er 
plass til her nede jeg, men det må 
da være mange hundre. Uansett, 
det skal vi få til, sier han.

Stor prestasjon
Det er lenge siden kommunene i 
Grenseland kunne stille så store 
forhåpninger til sine utøvere i 
store internasjonale konkurranser 
som Ola Vigen Hattestad har gitt 
grunnlag for de siste årene. I Ørje 
fi kk ordføreren og idrettslaget 
en nyttig generalprøve med å ar-
rangere folkefest da skisprinteren 
vant VM i fjor vinter, og Lauvås 
gjør ikke noe forsøk på å skjule at 

Åpner slusene for OL-jubel

17. februar er dagen da 
Grenselands represen-
tant Ola Vigen Hattestad 
står på startstreken i 
vinter-OL i Vancouver. 
«Alle» andre inviteres til 
hans hjemtrakter for å 
feire.

Havass Skog BA
Skogeierens

beste redskap

Storg. 55 · 1870 Ørje
Tlf. 69 81 27 00 · Fax 69 81 27 27

Havass Skog BA

69 81 11 82

BARNEHAGEPLASSER – ORDINæRT OPPTAK 2010-2011. 
For Barnehageåret 2010 - 2011 lyser 
Aremark kommunale barnehage ut:

Heltidsplass:  5 d/u
Deltidsplass:  4 d/u eller 3 d/u 
      (2 d/u i særskilte tilfeller)

Åpningstid:   06.45-17.00
Aldersgruppe:  1-5 år.

Barn bosatt i andre kommuner kan tildeles ledige plasser. 
Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til rådhuset eller barnehagen. 
Skjemaet ligger også på kommunens hjemmeside: www.aremark.kommune.no 
Søknaden sendes til Aremark kommune, Rådhuset, 1798 Aremark. 

Søknadsfrist for ordinært opptak er mandag 01.03.2010. 

Ta kontakt for en prat om hus eller hytte
• Nybygg • Tilbygg • Restaurering • Utleie av minigraver• Vi utfører kjerneboring

«Saudehornet» «Stord» «Jakta»

Vi er din forhandler av VestlandsHus

Tlf. 913 34 294 - ØRJE    post@tcos.no  - www.tcos.no

www.vestlandshus.no

Bygg & Eiendom AS

• Nybygg • Tilbygg • Restaurering • Kjerneboring betong • Utleie av minigraver • Hytter

Se fl ere hus
uke 5, 6 og 11 på kanalene

 Fem og 
TV-Norge

“Kopperfjellet” “Lauparen” “Slogen”
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han er både stolt og lykkelig over 
å få sjansen igjen.

– Olympiske leker, sier han og 
smaker på ordene.

– Det er virkelig en prestasjon å 
kvalifi sere seg for noe slikt. Og vi 
er uhyre stolte av Ola. Fremdeles 
kan mye gå galt, men så fremt han 
står på startstreken den dagen så 
blir det folkefest, lover han.

Stemning og TV-opptak
Åstedet denne gangen blir slusene 
og/eller brugsområdet.

– Det er det mest spesielle vi har 
i bygda, og det er naturlig at vi 
samles der. Og det er vinteridrett 
vi skal se på, så det er naturlig at 
vi er ute. Ta på godt tøy til å være 
ute, så skal vi sørge for noen bål 
rundt i området, slik at det blir 
god stemning og fl ott å se på. 
Dette skjer jo på kveldstid, slik at 
det bør kunne bli en fl ott ramme 
rundt arrangementet, sier Lauvås.

Og innrømmer at han nok har 
«nevnt» dette også for NRK, som 
også var til stede og gjorde opptak 
sist sambygdingene fulgte sin helt 
på storskjerm i Rådhuset.

Storskjerm
Det eneste som er helt klart i skri-
vende stund, er at det blir folke-
fest, og at det blir storskjermover-
føring av TV-sendingen.

– Det er kommunen som ar-
rangerer dette i samarbeid med 

Ørje IL, som er Olas klubb, og 
sponsorlauget Slusebyen Ørje, 
med Gjensidige Marker Brann-
kasse, Flexit og Marker Sparebank 
i spissen. Videre kommer antage-
lig speidergruppa til å selge sterkt 
subsidiert mat, slik at det blir mu-
lig å få noe varmt i kroppen uten 
at det koster all verden. Det kan 
også hende det blir noen andre 
kulturinnslag i løpet av kvelden. 
Dette bør kunne bli en begivenhet 
og en folkefest for folk i alle aldre, 
fra hele Grenseland, sier han.

Plass til alle
Sist gang, i Rådhuset i fjor vinter, 
var interessen enorm. Så trangt var 
det, at det ikke var plass igjen til 
en eneste sjel i storsalen da brann-
sjefen kom ruslende forbi.

– Jeg måtte be ham om å tenke 
på noe annet enn brannforskrif-
tene et lite øyeblikk, seansen varte 
jo ikke så lenge, minnes Lauvås.

I sluseområdet bør ikke plas-
sen bli noe problem. Og ordføre-
ren tar det for gitt at folk bruker 
sunn fornuft i forhold til å ta vare 
på barna i nærheten av vannet. 
Da bør det kunne bli en storartet 
aften for alle parter, mener han.

– Og husk: Står Ola på startstre-
ken denne dagen, så har vi allerede 
grunn til å feire. Det er lov å håpe, 
og det er lov å ha forventninger. 
Men det er ikke lov til å bli skuffet, 
understreker han.

Åpner slusene for OL-jubel

– Møt opp og fyll hele sluseområdet med jubel når Ola Vigen 
Hattestad representerer Grenseland i OL den 17. februar, 
anmoder Marker-ordfører Stein Erik Lauvås.

han er både stolt og lykkelig over 
å få sjansen igjen.

– Olympiske leker, sier han og 

Ørje IL, som er Olas klubb, og 
sponsorlauget Slusebyen Ørje, 
med Gjensidige Marker Brann-

Ørje IL, som er Olas klubb, og 
sponsorlauget Slusebyen Ørje, 
med Gjensidige Marker Brann-
kasse, Flexit og Marker Sparebank 
i spissen. Videre kommer antage-
lig speidergruppa til å selge sterkt 
subsidiert mat, slik at det blir mu-
lig å få noe varmt i kroppen uten 
at det koster all verden. Det kan 
også hende det blir noen andre 
kulturinnslag i løpet av kvelden. 
Dette bør kunne bli en begivenhet 
og en folkefest for folk i alle aldre, 
fra hele Grenseland, sier han.

Sist gang, i Rådhuset i fjor vinter, 
var interessen enorm. Så trangt var 
det, at det ikke var plass igjen til 
en eneste sjel i storsalen da brann-
sjefen kom ruslende forbi.

– Jeg måtte be ham om å tenke 
på noe annet enn brannforskrif-
tene et lite øyeblikk, seansen varte 
jo ikke så lenge, minnes Lauvås.

I sluseområdet bør ikke plas-
sen bli noe problem. Og ordføre-
ren tar det for gitt at folk bruker 
sunn fornuft i forhold til å ta vare 
på barna i nærheten av vannet. 
Da bør det kunne bli en storartet 
aften for alle parter, mener han.

– Og husk: Står Ola på startstre-
ken denne dagen, så har vi allerede 
grunn til å feire. Det er lov å håpe, 
og det er lov å ha forventninger. 
Men det er ikke lov til å bli skuffet, 

Lysløypa 
Lengde: 2,5 km. Belyst ti l kl. 22 hver kveld.
Årskort:  kr 300,- (inkl. ti lgang ti l dusj, toalett er og trimrom)
Dagskort: kr 30,- (inkl. ti lgang ti l dusj, toalett er og trimrom)

Årskort kan kjøpes på Shell i Tøcksfors, Nilsen Sport i Ørje, 
samt i sekretariatet på Kjølen Sportcenter.
Barn under 16 år grati s.

Fasiliteter
• Dusjer m/ to omkledningsrom/toalett er/handicaptoalett 
• Styrkerom 
• Smørebod 
• Varmestue med kjøkken. Åpent alle dager.
• Parkeringsplass

Kjølen Sportcenter. tlf. 0047-69 81 40 50,  
E-post: info@overkolen.com

Lysløypa 
Lengde: 2,5 km. Belyst ti l kl. 22 hver kveld.
Årskort:  kr 300,- (inkl. ti lgang ti l dusj, toalett er og trimrom)

Åpent alle dager fra kl. 07.00–22.00

Oppdatert løypeinfo på www.overkolen.com
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Informasjon fra Marker kommune

Det nye året har starta med en ordentlig kulde-
periode. Vann- og kloakksystemene har fått kjørt 
seg, og en del har hatt problemer. Men jeg håper 
at vi etter hvert har lært å ta hensyn også til kulda, 
at lufteluker blir lukket, at ei kaldtvannskran står 
og drypper litt osv. Greit å være føre var der det er 
utsatt.

Ellers er det nytt år og nye muligheter. Vi har 
et år igjen av Placement-prosjektet. Om bosetting 
av nederlendere. Det blir spennende å se om fl ere 
kommer hit.

Budsjettet for 2010 er vedtatt, og det ble ingen 
nedskjæringer i forhold til i fjor. Det ble i stedet 
opprettet et par nye stillinger. En på Hjemmet og 
en på Kommunehuset. På ledersiden blant de an-
satte skjer det også noe. Oppvekstleder Unni Deg-
nes har tatt et års permisjon, skogbrukssjef Amund 
Kind slutter siste januar, og nå har rådmann Magne 
Barane besluttet å gå av med pensjon. Han slutter 

siste juni. Jobben med å få på plass ny rådmann 
har startet.

Det drives forhandlinger i butikksaken, og det er 
håp om at det blir enighet om ikke altfor lenge.

Det er også nedsatt ei arbeidsgruppe som skal 
se på mulighetene for å få gjenoppretta pendler-
bussruta. De skal være ferdige med jobben i april. 
I mellomtiden har vi bestillingsdrosja. Denne 
fungerer til  Sankthans.

Til slutt vil jeg ønske dere fortsatt god vinter!
Nils

kommunale 
møter i Marker: 
Oppvekst og omsorgsutvalget 2. februar kl. 18.30.
Formannskapet 4. februar kl. 18.30.
Kommunestyremøte 16. februar kl. 18.00. 
Møtested: Marker rådhus. 

barnehageopptak 
– 2010/2011
Det kan nå søkes om opptak i barnehagene for 
barnehageåret 2010/2011.

Informasjon om barnehagene samt søknads-
skjema kan fås i barnehagene, helsestasjon, på 
servicetorget i Marker rådhus og på Marker kom-
munes hjemmeside: www.marker.kommune.no

Alle barn som er bosatt i Marker født 2004 skal 
innskrives ved Marker skole. Frammøte på skolen i 
1. klasseavdelingen tirsdag 9. februar fra kl. 16.30 
– kl. 19.00.

Velkommen!

innskriving av 
elever ved Marker skole 

Tordis Ørjasæter til Marker bibliotek
10. februar kl. 19. blir det forfatter-
kveld med Tordis Ørjasæter (bildet) i 
Marker bibliotek. Hun vil spesielt for-
telle om boken «Dagen og dagene». Vi 
ønsker alle hjertelig velkommen!

Tordis Ørjasæter er tidligere litte-
raturkritiker og professor i spesialpe-

dagogikk. Hun debuterte i 1959 med boken «Med 
barn i teater» og har senere skrevet en rekke bøker 
innen området barnekultur. Blant annet har hun 
medvirket i Cappelens litteraturhistorie. Fra 1957 
til 1977 var hun litteraturkritiker, først i Nationen, 
så i Dagbladet. På Institutt for Spesialpedagogikk, 

der hun ble ansatt i 1977, var hennes spesialom-
råde litteratur for og om funksjonshemmede barn.

Tordis Ørjasæter er ikke minst kjent for sine 
biografi ske bøker, blant annet «Boka om Dag 
Tore» og Sigrid Undset-biografi ene. «Menneskenes 
hjerter. Sigrid Undset - en livshistorie» (1993) ble 
en stor suksess og gav henne Brageprisen. Boken 
er oversatt og utgitt i en rekke land. I 1996 fulgte 
«Sigrid Undset og Roma» og i 2005 «Inn i barn-
domslandet», som handler om Sigrid Undsets, 
Selma Lagerlöfs og Tove Janssons barndom. «Nini 
Roll Anker - en kvinne i tiden» (2000) skrev hun 
sammen med ektemannen Jo Ørjasæter.

Vedrørende innrapportering av fellingsrapport på 
rådyr for 2009. Marker kommune vil opplyse om 
fristen for innlevering av fellingsrapport for rådyr. 
Rapporten skal innleveres innen 10 dager etter 
jakttidens slutt 23. desember. 

Rømskog Arbeiderparti avholder årsmøte i den 
gamle spisesalen i Kommunehuset onsdag 
3. mars. I tillegg til vanlige årsmøtesaker 
blir det utdeling av merker og diplomer.

fellingsrapport

Årsmøte rømskog ap

Informasjon fra Rømskog kommune

Ordføreren har ordet skytetrening

etterlysning

Rømskog Pistolklubb og Rømskog Skytterlag har 
skytetrening i Ungdomslokalet søndag 7., 14., 21. 
og 28 februar kl. 18 til 20.

Bygdebokkomiteen på Rømskog arbeider ufortrø-
dent videre. Nå er det kulturhistorien fra 1902 og 
fram til dags dato som gjelder. Vi har en god del 
bilder, men kan tenke oss fl ere. Så er det noen som 
har bilder fra arbeidsliv, foreningsliv, krigen, jakt, 
fi ske, skole med mer, så er vi interessert. Vi kan 
få scannet bildene, slik at originalene kan leveres 
tilbake så snart vi har gjort dette.

Ta en titt i det dere har av bilder og kom med de 
til kommunehuset.

Bygdebokkomiteen v/ Nils

Informasjon fra Aremark kommune

infOrMasjOn OM MOTOrferdsel i uTMark
Motorferdsel i utmark er ikke tillatt i henhold til 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. 
juni 1977 nr. 82 med endring senest 20. juni 2003.  
Dette gjelder også motorferdsel på islagte vann.

Det er et generelt forbud mot motorferdsel 
i utmark.  Dette gjelder alle former for motor-
kjøretøyer unntatt i forbindelse med næring og 
nyttetransport.  Ifølge loven er dette tillatt når det 
foregår aktsomt og hensynsfullt overfor naturen, 
planter, dyr og mennesker.  All annen trafi kk skal 
begrenses mest mulig.

Uten søknad er følgende nærings- og nytte-
transporter tillatt på barmark og snødekt mark:

Barmark.
- Nødvendig gods og persontransport til og fra  

  faste bosteder.
- Nødvendig person og godstransport i jord  

  bruks-, skogbruks og reindriftnæring.
- Anlegg og drift av veier og større anlegg.

- Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort.
Snødekt mark.

- Nødvendig transport for drift av turistanlegg  
  (overnattings- og serveringssteder).

- Opparbeiding og preparing av skiløyper og   
  skibakker for allmennheten og for 
  konkurranser når det foretas av kommuner,  
  hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 
  turistbedrifter.

- Nødvendig transport av ved fra egen eiendom  
  til fast bopel.

Det gjøres oppmerksom på at ovennevnte 
opplisting av transportformål ikke er uttømmende 
og det fi nnes en mer detaljert oversikt i lov om 
motorferdsel i utmark med tilhørende forskrift.

Kommunen kan etter søknad tillate nyttekjøring 
med snøscooter for andre formål.  Jfr. Ovennevnte 
lov med tilhørende forskrifter.
Nærmere informasjon fi nnes i lov om motorferdsel 
i utmark med tilhørende forskrifter eller ved hen-

Politiske møter i aremark
Kommunestyret torsdag 11. februar kl. 19.
Formannskap/administrasjonsutvalget torsdag 
18. februar kl. 13.30 og torsdag 18. mars kl. 13.30.
Drift- og utviklingsutvalget torsdag 18. februar kl. 
19  og torsdag 18. mars kl. 19.
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 18. februar 
kl. 18 og torsdag 18. mars kl. 17.30.
Omsorgsutvalget torsdag 18. februar kl. 18 og 
torsdag 18. mars kl. 19.
Eldrerådet torsdag 11. februar kl. 12.
Arbeidsmiljøutvalget torsdag 11. februar kl. 14.30.

vendelse til Direktoratet for naturforvaltning, Fyl-
kesmannens miljøvernavdeling eller kommunen.  
Det vises også til brosjyren Motorferdsel i utmark 
utgitt av Direktoratet for naturforvaltning.

Rådmannen
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GÅRDSHISTORIE FOR ØYMARK BIND III
er nå til salgs i Marker bibliotek og i servicetorget i 
Marker rådhus eller kan bestilles pr. mail maekrog@yahoo.no 
eller tlf. 932 38 990. Kr. 500 + ev. frakt.

Trekanten Ørje, telefon 69 81 20 50

Coop Prix - din egen butikk
 – enkelt, effektivt og billig

•  Stor og delikat avdeling 
for frukt og grønt

• Hyggelig betjening
• Post i butikk

Velg Coop Prix 
når du har små barn:
• 10 kr medlemsrabatt på bleier
• Babypleieproduktene Coop Änglamark Sensibel
• Utvidet sortiment på økologisk barnemat.

Coop Prix har faste lave priser på hele vareutvalget.

Bli Coop Medlem!
Da er du medeier og 
har krav på kjøpeut-
bytte. Det er din del 
av overskuddet. I til-
legg får du spennen-
de tilbud og andre 
medlemsfordeler.

  Stor og delikat avdeling 

Velg Coop Prix 

69 98 13 46

TeksT OG fOTO: siri M. dalnOki

I februar starter byggearbeidet i 
banken. Noe av jobben blir å utvide 
dagens inngangsparti, slik at det blir 
minibank innendørs. 

– Vi får en ny maskin til både ut-
tak og innskudd av penger. Når en 
setter inn penger, kommer disse rett 
inn på kontoen. Den tradisjonelle 
kassa, som folk fl est kjenner til, vil 
forsvinne, forklarer fi lialleder i Are-
mark Svein Bergstrøm. 

Vanlige åpningstider
Dermed trenger en ikke lenger å 
forholde seg til bankens åpningsti-
der for å få satt inn kontantene. 

– Men de som trenger hjelp til å 
bruke den nye maskinen, skal selv-
følgelig få det. I en overgangsperio-
de vil det være tre ansatte på jobb i 
banken. Vi stenger ingen kunder ute 

og hjelper dem som er ukjent med 
kortbruk, understreker Øystein Uls-
rød, salgs- og produktsjef for per-
sonmarkedet i Marker Sparebank. 

Omgjøringene i banken har som 
mål å fremme tilgjengeligheten for 
kundene. 

– Vi satser mye penger på moder-
niseringen i Aremark. Fordi vi øn-
sker å være her, også i fremtiden. Vi 
skal jobbe med å heve kompetansen 
i banken, og det vil fortsatt være to 
på jobb. Men dagens lokaler er alt 
for store, så disse skal deles. Banken 
skal bli mer brukervennlig, lover fi -
liallederen. 

– Det blir ingen tjenester som 
ikke kan bli utført også i fremtiden, 
legger Øystein Ulsrød til. 

Ulsrød og Bergstrøm forteller at 
det kan bli litt støy og ubehag i for-
bindelse med ombyggingen, men at 
banken følger vanlige åpningstider. 

Marker Sparebanks fi lial i Aremark skal moderni-
seres. Blant annet skal minibanken fl yttes innendørs 

til bankens inngangsparti, og det skal bli mulig å 
sette inn penger når som helst.

Flytter minibanken

– Lokalene til banken i Aremark skal moderniseres og bli mer brukervenn-
lige, sier Øystein Ulsrød (til venstre) og Svein Bergstrøm i Marker Sparebank.
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Avisa Grenseland
Byline tekst & design,  
Fosby, 1798 Aremark

TELEFON 99 22 1798

neste avis Neste utgave av Avisa Grenseland 
kommer ut 26. februar 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
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Det gjorde de i september, da de 
sammen med KorX fra Askim og 
velkjente Stokstad Jensen jazzband 
inviterte til konsert i Askim. En 
frisk satsing som falt i smak hos 
publikum.

– Dermed er da turen kommet 
til å gjenta det hele i Øymark kirke 
nå den 14. februar, forklarer Mar-

Cantos leder Harald Vaaler.
Det er den i musikk-kretser vel-

kjente askimingen Vidar Hansen 
som har arrangert repertoaret, 
som stort sett består av tradisjo-
nelle spirituals, og Vaaler fortel-
ler at samarbeidet med Stokstad 
Jensen jazzband kom i stand som 
følge av en kontakt med Kjell Hau-
gen i bandet.

– Jazzbandet, vil på samme måte 

 som korene, ha en egen avdeling, 
mens alle tre aktørene deltar i re-
sten av konserten, forteller han.

– En frisk satsing. Det spirer og 
gror bra i MarCanto for tiden?

– Ja, det gjør det. Vi er over 40 
medlemmer, men ta for all del 
med at vi gjerne ønsker oss enda 
flere, sier Vaaler, som gleder seg til 
å gi publikum en musikkopple-
velse utenom det vanlige i kirken.

Det er schwung over 
korsangen i Marker for 
tiden. Og sangerne i 
MarCanto går ikke av 
veien for å invitere andre 
med på spennende 
prosjekter.

Lokale korister  
med storfint besøk

Det kryr av sangere på MarCantos øvelser i Ørje kirke annenhver tirsdag. Nå øver de til storkonsert med KorX og 
Stokstad Jensen jazzband. Pianist Odd Volen og dirigent Ranveig Brandsrud Henning på krakken har kontroll på 
troppene.




