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TeksT: Øyvind OTTersen

 
– Etter utgivelsen har jeg mottatt flere 
henvendelser angående det lite gunstige 
resultatet der Rømskog skole får karakteren 
1, sier rektor Rune Jørgensen. 

– Vet man ikke bedre, og det er det 
jo få som vet, så er det lett å trekke den 
kortslutningen at 1 = dårlig skole. Dette 
mener jeg er en grov forenkling og gir et 
helt galt bilde utad av skolen. Jeg ønsker 
derfor å komme litt inn på hvilke indi-
katorer Kommunal Rapport bygger sin 
rangering på, sier han.

Ingen ungdomsskole 
Rangeringen bygger på fem indikatorer. 
Den første er «Gjennomsnittlige grunn-

skolepoeng». Her får vi bunnotering, 
naturlig nok. Grunnskolepoeng regnes 
nemlig ut på bakgrunn av gjennomsnitt-
lige avsluttende karakterer i 10. klasse. I 
og med at elevene våre får sine karakterer 
registrert i Aurskog-Høland kommune, 
får vi ingen egne poeng. Poengsetterne 
tar ikke hensyn til dette, og vi får bun-
notering.

De andre indikatorene taler vel for seg:
Elever per undervisningsrelatert  

årsverk: 3
Andel av undervisning av personale 

godkjent utdanning: 6
Netto driftsutgifter til grunnskole- 

undervisning per innbygger 6-15 år: 4
Andel ansatte i SFO med lærerut-

danning, førskoleutdanning eller fag- 

utdanning i barne- og ungdomsarbeider-
faget:  1

– Flere foreldre og ansatte har rea-
gert på det som kom frem i Kommune-
barometeret. De har spurt om hva dette  
skyldes da de ikke kjenner seg igjen og 
kan ikke skjønne at det skal være så dårlig 
stelt. Men jeg kjenner til undersøkelsen  
og vet hvilke kriterier Kommunal  
Rapport har lagt til grunn. Det er kriterier 
jeg stiller meg undrende til at en seriøs 
avis som Kommunal Rapport vil bruke 
såpass ukritisk, sier rektor Jørgensen.

Ønsker du å lese mer om undersøkelsen  
og kriteriene, kan du gå inn på  
www.kommunal-rapport.no

Rømskog har en god skole

Neste år er det valg
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Avisa Grenseland er ikke noe politisk 
organ. Det betyr imidlertid ikke at 

avisa skal være fri for politikk. Neste 
høst er det kommune- og fylkestings-
valg. Det vil derfor være naturlig at også 
AG gjennom året vil ta for seg noe av 
det som skjer på den politiske arenaen 
i Grenseland. Vi håper også at de lokale 
politiske partiene er oppfinnsomme og 
informative i sin valgkamp. Intet  
vil være bedre enn å ha en opplyst  
befolkning som engasjerer seg i lokal- 
politikken. AG bør være et naturlig  
forum for informasjon.

Lokalaviser over hele landet opplever 
å få en flom av ferdigproduserte 

politiske artikler hvert eneste valgår. AG 
har verken plass eller lyst til å bli en slik 
politisk postkasse. Men vi oppfordrer 
gjerne politikere og politiske lokalpartier, 
som føler at de har ideer og ambisjoner 
som kan gjøre vårt lokalsamfunn til et 
bedre sted å være, til å gi oss innspill 
som kan komme leserne til nytte.

Interessen for lokalpolitikk har de 
senere årene vært dalende over hele 

landet. Også hos oss kan partiene til 
tider slite med å rekruttere tillitsmenn 
og -kvinner. En annen utfordring for 
demokratiet er å få unge mennesker til å 
bruke stemmeretten. Avisa Grenseland vil 
belyse disse og andre sider av politikken 
gjennom flere artikler i 2011.

De tre kommunevalgene i Grenseland 
kommer til å bli spennende, hver på 

sin måte. Klimaet mellom kommunene er 
godt, og mye tyder på at det vil fortsette, 
uansett partiregime. Men man vet aldri.

Nils Nilssen og Arbeiderpartiet har 
«styrt butikken» i Rømskog siden 

forrige valg. Nilssen overtok etter KrFs 
Kari Pettersen. Det blir spennende å se 
om Ap har forvaltet makten på en måte 
som gir Nils & Co fire nye år.

Marker er i en spesiell situasjon. 
Stein Erik Lauvås og Arbeiderparti-

et gjorde et brakvalg og fikk rent flertall 

ved siste valg. Den suksessen  
skal det godt gjøres å gjenta. Lauvås  
har uttalt at han er ydmyk overfor valg-
resultatet. Derfor har samarbeid vært 
viktig i inneværende periode, selv om 
man strengt tatt kunne ha «turet frem» 
med rå flertallsmakt.

Aremark på sin side står overfor et 
tidsskille. Aremarkinger langt oppe i 

tenårene har aldri hatt noen annen ord-
fører enn Tore Johansen (KrF). Johansen 
har foran tidligere valg annonsert sin 
avgang, men den populære ordføreren 
har latt seg overtale. Denne gang «lover» 
han at det ikke vil skje. Det betyr at  
Aremark får ny ordfører neste høst. 
Hvem det blir er det selvfølgelig valg-
resultatet som avgjør. Kan KrF beholde 
ordføreren, eller skal kanskje Arbei-
derpartiet eller Høyre endelig få den 
ettertraktede posisjonen? Eller blir det 
comeback for Senterpartiet, som alltid 
har stått sterkt i Aremark? Eller kanskje 
Frp overrasker alle? Svaret får vi i  
september. 

Avisa Grenseland er et felles 
organ for grensekommunene 
Aremark, Marker og Rømskog.
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Aremark
Innbyggere: 1.424 
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Tore Johansen (KrF)

Marker
Innbyggere: 3.471
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Stein Erik Lauvås (A)

Rømskog
Innbyggere: 688
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Nils Nilssen (A)
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Behjelpelig med tegninger og søknader. Godkjenninger for våtrom

Telefon 91 30 37 61.  Adresse: 1798 Aremark
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TeksT OG fOTO: TOre rOberT klerud 

Så stor trafi kk er det at det må være lov 
å si at businessen blomstrer for Lamia 
Islamovic. Det er hun som er inne-
haver av Mias Café, som i høst fl yttet 
ned til Trekanten etter å ha vært i det 
gamle Samvirkelagsbygget ved torget 
i tre år.

– Det er mye mer folk her, og 
kafeen går mye bedre nå, sier hun 
begeistret.

Med full kafeteriameny, inkludert 
«dagens» middagsrett, har hun mye 
å by sitt publikum på – et publikum 
som i mye større grad enn tidligere 
består av tilfeldige som stikker innom. 
Naturlig nok, siden lokalet ligger i til-
knytning til Rema1000-forretningen.

– Det kommer faktisk tilfeldig for-
bipasserende på E18 og stopper her 
også, sier hun og legger til at det jo 

ikke er så mange spisesteder som 
faktisk synes fra gjennomfartsåren.

Inne i kafeen har hun plass til 
femti gjester. Ikke veldig mye større 
enn tidligere, men særdeles smak-
fulle og innbydende lokaler. Det kan 
hun takke Tor Heen for. Han har både 
planlagt og snekret slik at det tidligere 
så nakne lokalet har blitt både varmt 
og særpreget.

– Interiøret er preget av den lokale 
industrihistorien, med bilder og gjen-
stander fra «lettmetallen», som drev 
på Ørje Brug på 1940- og 1950-tallet. 
Dit kom det lastebiler med fl yvrak fra 
fjern og nær, som ble skåret i stykker 
og smeltet om. Mange gjenstander 
og minner fra dette fi nnes ennå rundt 
omkring, og utsmykningen her i 
kafeen vil nok bli utvidet og forandret 
etter hvert som jeg får tak i mer, lover 
Heen.

I den tidligere blomsterforretningen ved Rema1000 
i Ørje får man nå stilt både sult og tørst.

Blomstrende 
business hos Mia

Innehaver Lamia Islamovic (til venstre) og Tor Heen er fornøyde med nye 
Mias Café på Trekanten. Det er også gjestene, her representert ved Else 
Jensen, Aase Synnøve Elvestad og Johnny Dammyr.

skaterampe i rømskog
Rømskog kommune har gått til innkjøp av skaterampe, hopp og 
ledge. Disse innretningene blir plassert på skolens område på den 
tidligere stikkballbanen. I skoletiden skal det kun brukes skate-
board på det tildelte området mellom dødballbanen og gjerdet mot 
busslomma der innretningene er plassert. Utenom skoletid kan alt 
asfaltert skoleområde benyttes, men elever på SFO har fortrinnsrett 
på bruken av dødballbanen i SFOs åpningstid. Busslomma er ikke 
skoleområde.

For å ivareta sikkerheten skal sikkerhetsutstyr som hjelm, albu-, 
håndledd- og knebeskyttere benyttes ved all skating i skoletiden. 
Påbud om slikt sikkerhetsutstyr gjelder alltid ved bruk av skaterampe, 
hopp og ledge, også utenom skoletid.

– Vi håper at det innkjøpte utstyret blir satt pris på og brukt på en 
hensiktsmessig måte, skriver kommunen på sin hjemmeside.

støtte fra rømskog
Formannskapet i Rømskog har 
besluttet å gi økonomisk støtte til 
Leger uten grenser, Frelsesarmeen 
og Norsk Luftambulanse. Hver av 
organisasjonene får 2.000 kroner.

• Maling • Våtrom • Tapetsering
• Dekor • Interiørdesign • Flislegging

Malermestere, malersvenner, dekorasjonsmalere 
og lærling står til tjeneste

WWW.STUDSRUD.NO

Storgt. 63, 1870 Ørje. Tlf. 69 81 14 88. E-post: post@studsrud.no

desember 2010 • AvisA GrenselAnd  3



Mye fint å få kjøpt på julemesse, konstaterte fra venstre Berit 
Nesset og Thea Solerød. Turid Volden fra Røde Kors hjalp  
dagsenterets leder Anne Fosser (til høyre) med arrangementet.

Stor stemning i stuen da Emma Holth sang julesanger  
akkompagnert av pappa Jan på gitar. (Foto: Terese Fosser).

INFORMASJONSMØTE – GRENSEGJENGER
Onsdag 26/1 2011 kl. 15.00 på Kjølen sportsenter
 
Informasjon fra Grensetjenesten,  
Skatteverket, Försäkringskassan og NAV
 
Servering              
 
Påmelding innen 24/1 2011
til Lena på + 46 70-516 01 17
 
Velkommen!
 
 
Fagforbundet i samarbeid med Grensekomiten

En stor takk til initiativtakerne og alle aremarkingene 
som bidro til at vi fikk montert innbruddsgitter på 
bensinstasjonen. Støtten og engasjementet varmet!

Aremark Bensin & Service vil 
benytte anledningen til å ønske alle

EN STOR TAKK!

AREMARK BENSIN & SERVICE • TELEFON 69 19 93 50

God Jul og Godt Nytt År

Aremark – Marker – Rømskog
Tlf. 69 81 01 80 – fax 69 81 01 90
www.gjensidige-marker.no

 
ÅPNINGSTIDER I JULEN
Juleaften og nyttårsaften: 
kl. 09.00 – 12.00
Romjulen (hovedkontoret Ørje): 
kl. 09.00 – 15.00

Ved skade ring: 03100 (døgnåpen)

Vi ønsker våre kunder og forbindelser en riktig 

God Jul og et Godt Nytt År!
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TeksT OG fOTO: TOre rOberT klerud

 
Det er rart hvor raskt ting kan  
forandres, men i løpet av én etter- 
middag var vestibylen på Marker  
bo- og servicesenter forandret 
fra grå novemberdag til varm og  
stemningsfull førjulskveld.

Men det skjedde ikke av seg selv. 
Den siste fredagen i november var 
nemlig en dag mange hadde jobbet 
målrettet frem mot helt siden påske, 
i regi av dagsenteret. Det er de som 
står for julemessen, som har lang 

tradisjon for å fungere som start-
skudd for adventstiden på service-
senteret.

– De er virkelig flinke til å stå på, 
og julemarkedet er høydepunktet i 
løpet av året for oss på dagsenteret, 
sier leder Anne Fosser.

Bakst og håndarbeider
Bordene bugnet av både hånd- 
arbeider og bakst som flittige  
hender i tildels godt voksen alder 
hadde frembrakt. Juletreet var pyntet, 
og vestibylen var fylt til trengsel både 

av beboere, pårørende og tilfeldige  
gjester som gjennom årene har lært 
seg at på julemarkedet er det mulig  
å finne fine presanger samtidig 
som man får den første følelsen av  
adventstid.

Røde Kors-damene hjalp til, 
og Emma Holth sang julesanger  
akkompagnert av pappa Jan Holth 
på gitar. I tillegg til de øvrige opp-
gavene denne dagen var heller ikke 
Anne Fosser snauere enn at hun 
sang noen julesanger, etter at de 
velkjente musikantene og glede-

sprederne Steinar Fundingsrud, 
Ragnar Sønstegaard og Ole Wikeby 
hadde spilt opp. Alt mens publikum 
drakk gløgg, snakket med kjente og 
handlet av alt som ble bydd frem.

– Det ble ikke mye igjen, og det 
gir inntekter som vi trenger på dag-
senteret. Pengene går ikke til driften, 
men blant annet til å kjøpe inn garn 
og andre ting vi trenger for å kunne 
sysselsette brukerne i året som 
kommer. Slik at det skal bli like mye 
fint å få kjøpt på julemarkedet neste 
år igjen, sier Fosser tilfreds.

Det tradisjonsrike julemarkedet slo an tonen,  
og så var det plutselig julestemning på Marker bo- og servicesenter.

Plutselig kom  
julestemningen
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TeksT OG fOTO: TOre rOberT klerud

 
Han er en populær mann, dyrlegen. 
For det er det han er kjent som. Dyr-
legen. Til alle døgnets tider. På alle 
årets dager.

Nå er det blitt 45 år, og han har så 
smått begynt å trappe ned.

– Men du har ikke tenkt å gi deg?
– Jo, jeg må vel det etter hvert, 

sier han. Og avslører snart at han 
ikke har så veldig konkrete tanker 
om hva «etter hvert» betyr.

Publikum kan ta det med ro inntil 
videre.

To fulltidsjobber
Det var på Marker Bondelags årsmøte  
nå nylig at dyrlegen ble utnevnt 
til æresmedlem. En høythengende  
tittel som Krog nok hadde trodd var 
reservert for folk som hadde gjort 
en omfattende innsats i foreningen. 
Selv har han bare så vidt vært styre-
medlem i noen perioder.

Men i bondelaget mente man 
nettopp at han har gjort en stor inn-
sats for laget og dets medlemmer. 
Nettopp ved å være kunnskapsrik, 
imøtekommende og tryggheten 
selv i vanskelige situasjoner. Og ved 
alltid å være der.

Det har han vært siden 1965. Da 
var han ferdig med fem års veteri-
nærstudier i Oslo og etablerte egen 
praksis samtidig som han tok over 
gårdsdriften på Degnes i Rødenes. 
Der drev han kornproduksjon og 
hadde dermed til tider to fulltids-
jobber.

Enestående kunder
På kort tid ble han kjent med de 
fleste i bygda. I 1965 var det bare 
i Marker 203 besetninger med kyr, 
og nesten på hver gård var det i det 
minste nok griser til at man var selv-
berget med juleflesk.

– Det med å slakte julegrisen 
hjemme på gården har vært vanlig 
helt til ganske nylig mange steder, 
og det er ikke få ganger jeg har vært 
med på at den vordende julegrisen 
har fått rødsyke like før jul. Det er 
en sykdom som riktignok er enkel å 
behandle, men det medfører at den 
ikke kan slaktes på minst tre uker. 
Og det passet jo gjerne ganske dår-
lig i forhold til det planlagte jule-
måltidet, ler han.

Publikum tok det imidlertid med 
fatning og satte pris på å få hjelp 
med dyrene. Og Krog er ganske  
sikker på at han har vært uvanlig 
heldig med tjenestestedet.

– Kundekretsen har vært enestå-
ende hyggelig å ha med å gjøre, 
skryter han.

Økt profesjonalitet
De første årene drev han vanlig  
privat praksis. Da distriktsveterinær  
Meirik ble pensjonist midt på 
70-tallet, søkte Krog stillingen.

– Jeg husker jeg var veldig spent 
på om jeg skulle få den. Halv stats-
lønn og privat praksis ved siden av 
var gode betingelser, sier han, og 
det var også en stilling han skulle 
komme til å trives meget godt i. Helt 
frem til distriktsveterinærene ble  
underordnet Mattilsynet i 2003 holdt 
han det gående på samme måte,  
og han ble også værende i halv  
stilling for Mattilsynet frem til han 
gikk av med AFP et par år senere.

Som distriktsveterinær hadde 
han ansvar for Marker og Rømskog, 
men han har også gjennom diverse 
vaktordninger blitt godt kjent med 
bønder og husdyreiere over hele 
Indre Østfold. Antallet husdyrbeset-
ninger har gått dramatisk ned, men 
størrelsen på de enkelte besetnin-
gene like dramatisk opp.

– Profesjonaliteten har også øket. 
Mens det før var mye sykebehand-
ling er det i dag mest forebyggende 
arbeid jeg driver med. Folk er flinke, 
sier han, og legger til at han bare 
har opplevd fordeler som følge av 
at kundene selv orienterer seg på 
internett og gjerne har en teori om 
hva som feiler dyrene sine.

Redder liv
I dag er han tilbake der han startet, 
med privat praksis. Da han rundet 
70 i høst, mistet han tillatelsen til 
å drive med inseminasjon. Dermed 
har han fått litt mindre kontakt med 
dem som driver med kyr. På den  
annen side har påbudet om bedøv-
else ved kastrasjon av gris fra noen 
år tilbake medført mer jobb, og det 
blir også mer oppdrag i forbindelse 
med smådyr.

– Mens det alltid vil være et  
regnestykke hvor mye man kan koste 
på et dyr som er i produksjon, så 
ser vi jo ofte at folk blir mer og mer 
spandable når det gjelder å koste på 
et kjæledyr. Det er ikke så ille her 
hos oss, men man hører jo om til-
feller der folk er villige til å gjøre 
nesten hva som helst for å redde  
livet til et dyr som likevel ikke vil få 
det godt, i stedet for å la det slippe. 
Det har med dyrevern å gjøre, det 
også, sier han tankefullt.

Kritisk til Mattilsynet
For dyrevern er han opptatt av.  
Naturlig nok. Og han ivrer etter 
å ta opp noen temaer der han har 
meninger som av enkelte hevdes å 
stride mot nettopp dyreverntanken.

Det må være mulig å ha flere 
tanker i hodet samtidig, mener Leif 
Krog.

– Ta dette med krepsepest og 
stengingen av Ørje sluser, sier han.

– Hvordan var det å være ansatt 
i Mattilsynet og skulle forsvare det 
synet for publikum i Grenseland?

– Jeg forsvarte det ikke. Jeg sa det 
jeg mente, ler Krog.

«Det han mente» var i korte trekk 
at Mattilsynet ved å opprettholde 
stengingen av slusene, etter alt å 
dømme for evig tid, provoserer frem 
handlinger som ingen er tjent med.

– Krepsepesten er én ting. Det 
er gjort forsøk med burkreps ved  
Rørvik camping, og det er ikke noe 
som tyder på at smitten spres med 
båter i den grad som man hevder. 
Dermed må det være mulig å sette 
inn tiltak som gjør det forsvarlig 
å åpne slusene. Slik det er nå blir 
jeg ikke overrasket om det dukker 
opp signalkreps i Rødenessjøen. 
Skjer det, vil det ikke være noen vei  
tilbake. Da vil Mattilsynets linje 
i denne saken ha ført til det stikk 
motsatte av det som var vitsen, og 
dette har faktisk gitt meg noen 
søvnløse netter, sier han.

Mye dumt om ulv
Om han fikk litt motbør internt i 
Mattilsynet da han var ansatt der, så 
prellet det hele av. Han har også et 
par andre synspunkter som i større  
sammenheng kan være egnet til å  
skape debatt, men blant kundekretsen  
i Grenseland møter han bare  
forståelse.

– Det gjelder for eksempel ulv. 
Det sies så mye dumt i den debatten,  
og stort sett bare av folk som ikke er 
ute i naturen i det hele tatt. Når folk 
som føler dette på kroppen er redde, 
så er det snakk om at livskvaliteten 
deres forringes, sier dyrlegen. 

– Har du selv sett ulv?
– Ikke jeg, men vi hadde en inne 

i et drev i elgjakta nå, som flere så. 
Og det er klart det er noen streifdyr 
innom fra tid til annen. Jeg ser jo 
nesten ikke elg på jordene lenger, 
konstaterer han.

– Pelsdyrnæringen er jo i hardt 
vær om dagen. Hvordan er ditt inn-
trykk der?

– Jeg vil faktisk si at pelsdyr- 
næringen her i landet er den som 
har best dyrehelse. Jeg var selv med 
i en gruppe for noen år tilbake som 
kontrollerte besetningene i Østfold 
og foreslo konkrete tiltak for å bedre 
forholdene. Det var ikke så mye å 
sette fingeren på. Men det er klart, 
i en besetning på 12-13.000 dyr  
finnes det selvsagt åtte eller ti som 
er syke, og tar man bilder av dem 
er det klart det vekker oppsikt slik 
at hele næringen kommer skjevt ut, 
beklager han.

Aktiv i skisporet
Selv om han altså har planer om 
å trappe ned, er han fortsatt i full 
gang. Fremdeles tilbringer han mye 
tid i bilen på vei til og fra kunder 
over hele Indre Østfold, men tiden 
da han kjørte 60.000 kilometer 
i året og kunne summere et halvt 
årsverk bare i bilen er forbi. 

– Egentlig er det vemodig. Men 
man blir eldre, det er sånn det er, 
sier han.

En nattevakt i uken har han frem-
deles, men han unner seg luksusen 
av å ha helgene fri. Da kan han på 
denne tiden av året ofte påtreffes 
i Rødenes Idrettslags lysløype på 
Korsmyra på veien til Rømskog. 
Gjerne på ski, men like ofte på 
scooteren, opptatt med å lage spor 
og legge forholdene til rette for  
publikum.

Han er en særdeles aktiv 70-åring, 
som senest i fjor gjennomførte både 
Birken og Vasaloppet. Og han har 
også både New York Marathon og 
Oslo Marathon på merittlisten fra 
tidligere.

– New York bare én gang, men 
jeg var med på samtlige av de 20 
første i Oslo. Nå tåler ikke akilles-
senene løping lenger, så jeg må  
konsentrere meg om å gå på ski i 
stedet, sier han og kikker forvent-
ningsfullt ut av vinduet.

Det er søndag, det er sol, og det 
blir nok en skitur.

Han må passe på. For på mandag 
venter jobben igjen for Dyrlegen i 
Grenseland.

Etter 45 år som veterinær er Leif Krog i Marker still going strong. Og når Marker Bondelag forleden 
utnevnte ham til æresmedlem, understreket de at det var som en oppmuntring til å fortsette.

Dyrlegen

”Mens det før var 
mye sykebehandling 
er det i dag mest  
forebyggende arbeid”
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I 45 år har befolkningen både i Grenseland og 
resten av Indre Østfold ringt Leif Krog når det 
har vært sykdom i fjøset eller hos et kjæledyr. 
Nå er han utnevnt til æresmedlem i bondelaget, 
som håper den varslede nedtrappingen av  
tjenesten vil gå så sakte som mulig.

PORTRETTET
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www.marker-sparebank.no –ØRJE –AREMARK –RØMSKOG –Tlf. sentralbord 69 81 04 00

Åpningstider jul og nyttår:
24. desember – Julaften  stengt
27. – 30. desember – romjula kl. 10.00-14.00
(Rømskog man. 27., tirs. 28. og tors. 30. desember)

31. desember – Nyttårsaften  kl. 09.00-12.00

Nå er
lokalbanken
din på
Facebook

ønsker God jul
og Godt nytt år!

Vi utfører alt innen lakkering
• Småoppretting
• Sandblåsing
• Rustsveising
• Ruteskift
• Polering
• Salg av lakk på sprayboks (lager alle farger)
• Salg av sparkel og poleringsprodukter

Vi har også utleiebil og bilfrakter  
for henting/levering

industriveien 3, 1870 ørje. telefon: 970 97 158

300 kvadratmeter og utstyr for 
nesten to millioner kroner står over 

nyttår klart til å gi befolkningen i 
Grenseland bedre helse, lover inne-

haver Renate Fagerås.

8  AvisA GrenselAnd • desember 2010



TeksT OG fOTO: TOre rOberT klerud 

 
Family Sport Club Ørje leier hele 
kjelleretasjen i Ørjesenteret, og  
totalt får befolkningen hele 300 
kvadratmeter å svette på. Det er 
med andre ord en skikkelig satsing, 
som har kostet Renate hardt innpå 
to millioner kroner.

Ønske fra folket
Men hun vet hva hun gjør. Hun er 
utdannet trener og instruktør ved 
Idrettshøgskolen og har de siste 
årene jobbet på den samme kjedens 
treningssenter i Mysen. At hun selv 

skulle bli franchisetager og etablere 
et eget senter i hjemkommunen var 
imidlertid ikke i hennes planer.

Huseier gikk aktivt ut for å høre 
hva befolkningen ønsket seg av nye 
tilbud i Ørje sentrum, med tanke 
på å gjøre en målbevisst satsing i 
de ledige lokalene. Dette avstedkom  
blant annet en «pressgruppe» på  
internett, og mulige kjeder ble  
kontaktet.

– Jeg var på ferie på fjellet og 
fikk plutselig en telefon fra sentralt 
hold i Family Sport Club. De hadde 
fått henvendelsen og lurte på om 
jeg ikke hadde lyst til å etablere et 
eget senter. Fra første august har jeg  
jobbet fulltid med forberedelsene, 
forteller hun.

Stor pågang
Midt i desember er oppussingen 
av lokalene klar, og da kommer  
apparatene. Flunkende nytt utstyr alt 
sammen, som altså har kostet flesk. 
Og vil stå klart til å forbrenne jule-
flesket for befolkningen i Grense- 
land når dørene åpnes på nyåret.

– Jeg begynte å selge medlemskap  

rundt 1. oktober, og pågangen 
har vært helt overveldende. Raskt 
fikk jeg langt over 100 medlemmer  
uten annen markedsføring enn 
gjennom Facebook, og foreløpig er 
det stort sett folk lokalt i Ørje som 
har meldt seg på, forteller Renate.

Det lover godt for hva som vil 
skje når nyheten sprer seg over hele 
distriktet. Renate har tro på at be-
folkningen i alle de tre grensekom-
munene vil finne det interessant å 
reise innover i stedet for utover for 
å trene, og hun lover at det skal være 
plass nok.

– Vi skal ha kapasitet til minst 400 
medlemmer. Senteret blir betjent 
seks dager i uken, og de med gull-
medlemskap vil også kunne benytte  
senteret utenom åpningstid ved 
hjelp av nøkkelkort, forklarer hun.

Populær zumba
I tillegg til en stor sal med apparater, 
inkludert en egen krok med vekter, 
kan hun by på en egen sal der det 
både kommer 15 spinningsykler og 
rikelig plass for gruppetrening.

– Mange spør om det blir  

zumbatrening, og det gjør det. 
Dessuten skal vi arrangere forskjellige  
gruppetreningsopplegg for både 
yngre og eldre, og i tillegg til min 
treningsveiledning vil det også være 
mulighet for å kjøpe timer med en 
personlig trener, sier hun.

Fra starten vil de være tre ansatte 
som betjener senteret, og Renate  
Fagerås regner med at hun vil få 
like travle dager etter åpningen som 
hun har hatt under planleggingen. 
Folk er generelt svært seriøse med  
treningen sin, og etter at pulsklokker 
har blitt allemannseie, har de også 
blitt mer bevisste på å loggføre inn-
sats og å måle effekt.

– Om ikke så altfor lenge vil  
apparatene vi har kjøpt kunne  
kobles opp mot kortlesere, slik at 
medlemmene kan trekke med-
lemskortet sitt og på den måten få 
loggført all treningen sin, opplyser 
hun.

Det er altså ingen overdrivelse å si 
at alt ligger til rette for bedret helse 
og økt velvære når Family Sport 
Club Ørje er i gang i rett tid til nytt-
årsforsettene.

Rett over nyttår åpnes 
dørene til det første 
skikkelige trenings-
senteret i Grenseland. 
Innehaver Renate 
Fagerås er positivt 
overrasket over 
responsen.

Åpner Grenselands  
første treningssenter
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Det var den internasjonale jernbane- 
giganten Balfour Beatty som dro i 
gang det tilsynelatende usannsyn-
lige jernbaneeventyret i Ørje i fjor. 
Siden i sommer er det imidlertid lo-
kalt initiativ som ligger bak det hele.

Utålmodig satsing
I sommer anså nemlig avdelings-
leder Jon Jessesen tiden moden 
for å starte for seg selv. Han bladde 
opp en halv million kroner av egen 
lomme, leide seg lokaler, og inn-
stilte seg på et liv uten fritid i noen 
måneder fremover:

– Jeg så at det var muligheter for 
å få til mye mer enn det som Balfour  
Beatty ønsket, og mye raskere.  
Dermed startet jeg et nytt selskap 

i egen regi på sensommeren, og  
utviklingen etterpå har vært helt 
utrolig. Men det har kostet enormt 
mye jobb også, innrømmer en litt 
sliten Jessesen, som først og fremst 
nyter å være herre i eget hus.

Nysatsingen heter Rail Weld 
Nordic og har leid seg inn i tidligere  
Brødrene Olsens Vognfabrikk, 
som eies av Klund Eiendom. Hele  
bygget er tatt i bruk, og den store  
fabrikkhallen gir unike muligheter  
til å drive kurs og sertifisering  
under tak i alle værforhold. 

Han har altså havnet tvers over 
E18 for sin gamle arbeidsgiver, og 
like synlig for de forbifarende på 
veien. For uinnvidde må det virke 
som at Ørje virkelig er et knute-
punkt i Jernbane-Norge.

Størst i Norge
Og det er det også blitt, forsikrer 
Jessesen.

Han hadde personlig alle sertifi- 
kater som skulle til for å drive  
kursing og sertifisering, noe som 
var en viktig del av satsingen da 
hans tidligere arbeidsgiver etablerte 
seg i Ørje. Men han ivret etter å ta 
det langt videre, noe han nå er i ferd 
med å gjøre.

– Men Rail Weld Nordic er i første  
rekke en entreprenørvirksomhet. 
Jeg har allerede bygget opp en stab av 

jernbanesveisere som har Ørje som 
base, og i disse dager begynner også 
en liten administrasjon å komme  
på plass. Frem til sesongen starter 
til sommeren skal vi være rundt 
25 ansatte. Til sammenligning har 
de øvrige aktørene i bransjen i dag 
seks-syv sveisere hver, forteller han.

– Kan det bli snakk om arbeids-
plasser for lokale folk også?

– Absolutt. Nå har jeg hanket inn 
en del som allerede har utdannelsen 

på plass, og vi trenger lærlinger. 
Mange i lokalmiljøet har faktisk 
vært nysgjerrige nok til å komme 
innom for å se hva vi driver med, 
og flere har fattet interesse for faget, 
forteller han.

På flere ben
Fordelen er at dette styrer han helt 
selv. Mens hans tidligere arbeids- 
giver kun bedrev sertifisering av 
allerede utdannet personell, tilbyr 
han nå også grunnutdannelse for 
vordende jernbanesveisere. Det 
skjer først og fremst på vintertid, 
når entreprenørvirksomheten i 
RWN går på sparebluss. Kursing og 
sertifisering er skilt ut i et eget un-
derselskap kalt Rail Weld Institute, 
og også her er aktiviteten allerede 
i full gang.

– Vi kjører sertifisering på samme 
måte som Balfour Beatty gjorde, og 

nå i november hadde vi faktisk det 
første grunnkurset for sveisere på 
norsk jord siden 1997. En milepæl, 
og tilbakemeldingene var enormt 
positive, forteller han.

I tillegg til å betjene et stort marked 
for både kurs og sertifiseringer i alle  
de nordiske landene, vil entreprenør- 
virksomheten også kunne utvides. 
Han har allerede skaffet RWN flere 
sentrale agenturer, og det er ikke å 
ta i for hardt å si at veldig mye av det 
som skjer innenfor denne bransjen i 
Norge i dag på en eller annen måte 
kontrolleres fra Ørje.

Ringvirkninger
Mer lagret utstyr og større varelager 
gjør at han i løpet av ikke altfor lang 
tid kommer til å trenge enda mer 
plass. Og han er glad for de ring-
virkningene etableringen har skapt 
og vil fortsette å skape for det lokale 
næringslivet.

– Jeg har jo blitt marking etter 
hvert, selv om jeg er innflytter, og det 
er gøy å kunne gi noe tilbake til bygda. 
Vi har jo mye folk innom, både kurs-
deltagere og kontakter fra bransjen i 
hele Europa, og de er også begeistret 
over det de ser rundt om i bygda. De 
fleste har hørt navnet Ørje før, og det 
går opp et lys for dem når de ser bildet 
av Ola Vigen Hattestad rett før de skal 
svinge av E18, ler Jessesen.

Jernbanesatsingen i Ørje 
er allerede inne i sin 
andre fase, og ting skjer 
fort. Allerede i løpet av 
neste år regner man 
med å runde 25 ansatte 
og bli et kraftsentrum i 
Jernbane-Norge.

Ørje blir norsk  
jernbanesentrum

Sjefsingeniør i Jernbaneverket Frode Teigen er imponert over hva Jon Jessesen (til høyre) har fått til i løpet av kort tid i Ørje. Internt i bransjen ser man 
nok det kuriøse i at Ørje er blitt et jernbanesentrum, men hvorfor ikke, mener han.
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Mye spennende opplegg lages for 
skolen, og ett av disse er «Vårt  
Lokalsamfunn», utarbeidet av 
Ungt Entreprenørskap.  Dette er en 
landsdekkende ideell organisasjon 
som jobber med entreprenørskap i 
utdanning.

Programmet «Vårt lokalsamfunn» 
tok elevene med på en oppdagelsesferd  
i eget nærmiljø hvor de lærte om 
samspillet mellom mennesker,  
næringsliv og offentlige tjenester.  
I uke 47 og 48 arbeidet de seg  
igjennom fem ulike økter, og på to 
av disse var ordføreren på plass.

Elevene har fått lære om kommu-
nens betydning for lokalsamfunnet, 
nødvendigheten av å betale skatt og 
hvordan et lokalsamfunn hadde sett 
ut hvis det offentlige ikke hadde tatt 
ansvar.

Tredje trinn på Marker skole er blitt bedre kjent med både kommunen sin og Ungt Entreprenørskap.

Ivrige tredjeklassinger

Opplegget «Vårt lokalsamfunn» var 
både engasjerende og lærerikt for 
tredjeklassingene ved Marker skole. 
Bildene forteller sitt.

Hver morgen møtes elevene på  
Rømskog skole av fakler på skole-
trappa. Når første time begynner 
klokka åtte, samles alle elevene i 
mediarommet, der mange lys er tent 
i vinduet. Sammen tennes adventlys, 
og sammen synges «Tenn lys»,  
julesanger og en fortelling med 
tilknytning til julen blir lest. 

Adventstunden går på omgang 

blant lærerne. Denne morgenen var 
det Irja Helene Norheim som hadde 
ansvaret. Lærer Karin Norheim  
akkompagnerer med sitt trekkspill.

– Hver morgen i desember starter 
altså med en felles, trivelig samling 
som gir en god start på en ny dag i 
førjulstiden, sier skolens rektor  
Rune Jørgenxsen.

Elever og lærere på Rømskog skole starter hver morgen med sang, musikk 
og tenning av lys. (Foto: Rune Jørgensen)

Julemorgen på Rømskog skole
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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

Vi tilbyr følgende:

Nybygg
Rehabilitering
Service
Sanitæranlegg
Varmeanlegg
Kloakkrensing
Vannrensing
Gassanlegg

Granli Rør

Storgata 43, 1870 Ørje
Tlf: 69 81 12 71
Mob: 90 91 42 32
stig-erik.granli@granliror.no
www.granliror.no

GRANLI RØR

Vi satser ekstra på:
•  Frukt og grønt

•  Ferske brødvarer

•  Gode middagstilbud

•  Stort og variert vareutvalg

Tipping

Åpent: 9–19 (17)

www.joker.no

– helt i nærheten

www.joker.no

– helt i nærheten

LEGG HANDLETUREN 
TIL AREMARK 

Utvalg av apotekvarer fra Apotek1

Den eldste delen av Ørje sentrum får et 
helt nytt tilbud når Kjell Erik Haug nå 

tar med seg sitt fi rma Figuricon inn i nye 
butikklokaler i Uttersrudgården.

Figuricon fl ytter til «gamlebyen»

VI ØNSKER ALLE 
VÅRE KUNDER EN 

RIKTIG GOD JUL OG 
ET GODT NYTT ÅR!

TeksT oG foTo: Tore roberT klerud 

Vi satser ekstra på:

  Stort og variert vareutvalg
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– Dette blir spennende. Det er nok 
mange i lokalmiljøet som ikke vet 
om oss ennå og ikke aner hva vi  
driver med, ler Haug.

Lite kjent
Det har han muligens rett i. Firmaet 
har ikke eksistert veldig lenge, men 
vokste for noen måneder siden ut 
av Haugs bolig og landet i kontor-
delen av gamle Brødrene Olsens 
Vognfabrikk.

– Vi har ikke gjort så mye ut av 
oss, men en god del har funnet frem 
til oss og banket på døra. Og de aller 
fleste finner frem til oss på internett, 
forklarer han.

Det de finner er en liten bedrift som 
spesialiserer seg på design og profil-
ering, med spesiell vekt på printing 
av dekaler til skilt og bildekor, samt 
logotrykk på klær. Haugs sønn eier 

firmaet, som til daglig drives av Kjell 
Erik Haug og Tor Morten Larsen.

– Planen er på litt sikt at også  
sønnen min, som har etablert  
firmaet, skal ha sin arbeidsplass her. 
Foreløpig har han både jobb og  
bolig i Oslo, men også han ønsker 
seg ut av byen, forklarer Haug senior.

Bedre forhold
Det vil uansett ikke skje med det  
første. Haug er opptatt av å bygge 
opp firmaet sakte, men sikkert, 
og han vil heller ikke at det skal 
bli så altfor stort. Det er mange 
store i bransjen fra før, og noe av  
Figuricons fortrinn er at man er  
liten og fleksibel i forhold til  
kundenes ønsker.

– Vi kan tilpasse oss kundens  
ønsker, levere raskt, og vi klarer også 
å holde hyggelige priser, selv på små 

opplag, enten det gjelder klær, skilter 
eller bildekor, sier han. Og legger til 
at det er konkurransefortrinn han er 
svært opptatt av å beholde.

I de nye lokalene i «gamlebyen» 
får han bedre muligheter til å vise 
frem alt firmaet kan tilby av klær 
og øvrig profileringsmateriell. I  
tillegg får han et eget kontor hvor 
den store dataprinteren som skriver 
ut de store dekalene får stå i jevn og 
kontrollert temperatur.

– Kulda var det store problemet 
i den gamle vognfabrikken. Vi måtte 
fyre mye ekstra for at printeren 
skulle fungere ordentlig, og vi ga 
opp å legge på dekorfolie på biler 
der. Det ble for kaldt. Her mister vi 
riktignok muligheten til å legge på 
bildekor selv, men vi har innledet 
et samarbeid med Ørje Bil og Lakk 
som tar på seg selve folieringen  

for oss etter at vi har printet ut  
dekalene, forklarer han.

Mange muligheter
Kjell Erik Haug er selvlært på data og 
design, etter å ha vært med helt siden 
de første hjemmedatamaskinene kom 
på begynnelsen av 80-tallet. Mens 
han jobbet i flisbransjen, utviklet han 
parallelt sansen for design og profile-
ring. Etter at han gjorde hobby til le-
vebrød har han hatt mange oppdrag 
med så vel utforming av kataloger  
og visittkort som bildekor og  
arbeidstøy for gamle kontakter i  
flisbransjen – og også i byggevare-
bransjen for øvrig.

– Det er utrolig mye man kan gjøre. 
Det gjelder bare å se mulighetene, 
sier Haug, som nå gleder seg til å vise 
frem alle mulighetene til publikum, 
i nye lokaler.

Figuricon flytter til «gamlebyen»

Den store printeren som skriver ut 
dekaler til skilter og bildekor, er 
på mange måter hjertet i bedriften 
Figuricon, forklarer Kjell Erik Haug.

Profileringsklær er big business, og takket være  
firmaets beskjedne størrelse kan Figuricon være  
konkurransedyktig også på meget små serier.
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Ungdommens kulturradio (UKR) i 
Ørje får inn mange spørsmål til sin 
spørrespalte. Foreløpig har man nøyd 
seg med å finne svaret på mindre  
gåter, som for eksempel om sjoko-
ladepålegg er en egnet topping på 
pizza. Men forleden var det duket 
for et større eksperiment i Ørje, i 
ren «Mythbusters-stil».

Presseoppbud
Vitebegjærlig ungdom ville ha 
svar på om en veivals er et praktisk 
verktøy å kjevle ut deig med i disse 
pepperkaketider. UKH-direktør Lars 
Johansson tok noen telefoner, og  
etter kort tid satt man med veivals, et 
stort bakerteam og 40 kilo sponset  
og beintråkket pepperkakedeig.

Og, ikke å forglemme; et stort 

oppbud av journalister fra både 
presse og radio. For alt som kan for-
enkle julebaksten er godt stoff, må 
vite.

Hygiene er viktig, og med uvan-
lige dimensjoner på både deig og 
redskaper dukket det opp enkelte 
utfordringer underveis. Deigen 
ble som sagt tilberedt på samme 
måte som fin vin, etter at alle spor 
av fotsvette var behørig fjernet. Og  
Marker Park og Eiendom stilte med 
så vel desinfisert og melet verksted-
gulv som nyvasket veivals.

Eksperimentet kunne begynne.

Moro for de store
Inviterte barnehagebarn satt ring-
side da valsingen startet. De lo nok 
litt av prosjektet til å begynne med, 
men først og fremst lot de til å synes 
at det var litt søtt at foreldregenera-

Er det mulig å kjevle pepperkakedeig med veivals, 
lurte noen ungdommer i Ørje. Og mulig er det. Men 
kanskje ikke å anbefale...

Man tager en veivals...

Baker du mye pepperkaker kan du absolutt ha nytte av en veivals, viste  
eksperimentet som Marker Park og Eiendom gjorde sitt ytterste for å 
hjelpe til med. For noen skarve hundre tusen får du en to tonns vals,  
som med litt jobb får kjevlet deigen ned mot det optimale.

– UTFØRER ALT INNEN ELEKTRISK INSTALLASJON
– VEDLIKEHOLDSAVTALER
– PROSJEKTERING
– UTLEIE AV ARBEIDSSTILLAS OPPTIL 7M

Sletta 11,1870 Ørje   –   Telefon 69 81 30 15

BOLIG – LANDBRUK – INDUSTRI – HYTTE – FRITIDSBOLIG

Harald Holta  982 46 190
Reidar Husebråten  982 46 191
Bjørn Bergbråten  982 46 192
E-post:  bjorn@markerel.no
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sjonen moret seg så inderlig. For her 
var julestemningen påtagelig med 
barnlig glede blant de involverte 
til langt opp i 40-årene, som for  
øvrig ble mer og mer optimister etter  
hvert som valsingen skred frem.

Det ble ikke de tynneste pepper-
kakene i verden, men den ble jevn 
og fin. Og malene til en stor modell  
av Ungdommens Pepperkake- 
Kulturhus ble skåret ut som  
avslutning på en vellykket Del 1 av  
eksperimentet.

Det var nemlig først og fremst Del 
2 som skar seg. Byggeelementene 
skulle stekes på en stålplate med 
grillkull under, og i tillegg til at  
prosessen med å snu baksten under-
veis ikke helt var gjennomtenkt, så 
viste pepperkakene seg å være litt 
for tykke. Det ble i hvert fall intet 
pepperkakehus, men desto mer  
rester å kose seg med for de som 
ryddet opp.

Og de som hadde stilt spørsmålet 
i utgangspunktet kunne i hvert fall 
ikke påstå annet enn at det ble tatt på 
største alvor...

Man tager en veivals...

For de små på sidelinja ble nok eksperimentet i lengste laget, men de syntes det var morsomt å se gleden i de 
voksnes øyne når de fikk leke litt...

Trias Norway
Bjørn Lervik
Kjell Harlems Gravemaskin AS
BT Plast Halden AS
Kildebo Blomster AS
Fange Sag og Høvleri AS
Furulund kafe K&F Invest AS
Møllerens Hus

Stora Lee Camping
Aremark Bensin & Service
Wenches Atelier
Ny Plast
Gunnar Ulsrød
Sandtorp Prosjekt AS
Audun Frode Rostad
Byline AS

Kirkeng Camping ANS
Holth Skogservice AS
Aremark kommune
Aremark festivalforening
Skolleborg Brug
Advokat Trond Lexerød
Villmarksveien Bobilutleie AS
Brødrene Haugen AMS

Trine Grønberg Anker-Rasch
Ole Asbjørn Svendsby
Haugeby Oljeservice
Norra Dals Brunnsborring
Tore Aksel Voldberg
Baltic Brokers AS
Bøensæter

Disse er meD i AremArk NæriNgsforum:

AremArk NæriNgsforum
Næringslivet i Aremark er på offensiven.  
I 2011 planlegges flere aktiviteter som skal bidra  
til å utvikle vårt lokalsamfunn i en positiv retning.
Støtt opp om foreningen og medlemmene.

Er du ikke medlem, men ønsker å bli med?  
Ta kontakt med leder Håkon Due på Fange Sag  
eller sekretær Steinar Kløverød på rådhuset.

en riktig god Jul og et godt Nytt År
Ønskes dere alle fra  
Aremark Næringsforum
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TeksT oG foTo: Tore roberT klerud

 
Espelund har «alltid» spilt og  
sunget, og hun har så vidt forskjellige  
instrumenter som piano, gitar og 
saxofon på menyen. Hun er også 
utdannet innenfor musikk og er  
ansatt som lærer innenfor musikk 
og lydteknikk på videregående  
skole i Mysen.

Tøyler kreativiteten
– Dermed har det blitt mange timer 
i bilen og god tid til å tenke ut nye 
tekster og ny musikk, forteller hun.

Det begynte i 2002. Hun fikk 
et kreativt kick og opplevde at nye  
sanger ble til nærmest av seg selv.

– Det var rent slitsomt. Jeg kunne 
våkne midt på natten når jeg følte 
at en ny sang var på gang, og av og 
til gikk det rett og slett ut over både 
nattesøvn og konsentrasjon. Det har 
gått litt opp og ned, men nå har jeg 
etter hvert klart å tøyle det litt mer. 
Nå kan jeg sette meg ned en dag jeg 
har god tid og liksom bestemme 
meg for at «nå skal jeg skrive en 
sang», forteller hun.

Glede og optimisme
Og det har hun gjort ofte i den siste 
tiden. Tematisk har hun arbeidet 
med mange sanger som tegner til 
å bli en barneplate når de en gang 
samles i litt organisert form. Men så 
kom det plutselig et annet prosjekt 
og brøytet seg i mellom:

– Jeg følte at jeg hadde lyst til å 
skrive en ny julesang. Det går lang 
tid mellom hver gang det kommer  
en ny julesang i Norge, og jeg tror 
vi er overmodne for en slik nå.  
Dermed ble «Det er jul» til for kort 
tid siden, forteller hun.

Melodilinjen er svært nynnbar, 
og arrangementet, som er signert 
Stig Lindell i Västra Fågelvik, er  
fyldig på grensen til pompøst. Litt 
i stil med Oslo Gospel Choir, og en 
sang man blir glad av å høre.

– Det er meningen også. Jeg ville  
lage en julesang som er glad og  
optimistisk. Om håp, forklarer hun.

Musikalske parhtester
Velkjente Stig Lindell er nevnt. Han 
har tatt imot Marit Espelunds skisser 
og jobbet videre med både lyden og 
instrumenteringen. Mesteparten av 
det vi hører er hans verk.

Men Marit har også med seg en 
annen lokal bidragsyter. Lars Ove 
Fagerås er på mange måter hennes 
musikalske kompanjong, og de to 
har sunget og spilt sammen ofte de 
siste årene. Mest innenfor veggene  
hos menigheten Friends i Ørje, 
men også ved forskjellige andre  
anledninger.

– Og det håper vi det blir mer 
av fremover. Dette er gøy, forsikrer 
han.

Fagerås er altså med og korer på 
julesangen, som i disse dager fore-
ligger på singel-CD. Et prosjekt som 
ble bråbestemt, og som kommer i 
rett tid til den virkelige innspurten på 
julehandelen. Espelund og Fagerås  
har ikke enorme ambisjoner, men 
håper selvsagt at de 300 eksempla-
rene som er trykket opp i første om-
gang skal glede både sambygdinger 
og andre i julehøytiden.

Godt formål
– Det er selvsagt en spesiell følelse 
i dette for meg, siden det er den  
første sangen jeg har skrevet, sunget  
inn og gir ut. Den er spredd til en 
del radiokanaler og har blitt spilt en 
del på lokalradioen. Og jeg håper 
selvsagt den skal få et langt og godt 
liv, sier hun.

Noe av grunnen er at overskuddet  
skal gå til barne- og ungdoms- 
arbeidet i Ørje, et tema hun virkelig 
brenner for. Derfor har hun også fått 
sponset en del av utgiftene fra det 
lokale næringslivet.

– Når kommer neste plate?
– Det vet jeg ikke. Jeg er jo i gang 

med å planlegge den barneplaten, 
da. Men det kan skje at det kommer 
noe annet og tvinger seg frem først 
i stedet. Jeg har flere hundre sanger 
i skuffen, så det meste kan skje, for-
sikrer den ferske plateartisten i Ørje.

– Norge er overmodent for en ny julesang, mener 
Marit Espelund. Hun har tatt utfordringen, og gir i 

disse dager ut sin egen «Det er jul» på CD-singel.

En julesang  
er født i  

Grenseland

Marit Espelund har skrevet tekst og melodi til «Det er jul», og både hun og 
hennes musikalske makker og korist Lars Ove Fagerås er spent på hvilken 
mottagelse CD-singelen vil få.

Søndag 19. deSember
Åpent fra kl 13-17
(enkelte har lenger åpent)
 
Kl 13.00-15.00
nissekjøring med traktor og henger rundt i sentrum.
Husk varme klær!
 
Kl 14.00-15.30
Lykteverksted for små og store barn i ørjesenteret.
Ta med et rent syltetøyglass og et telys og få hjelp til 
å dekorere glasset, slik at det blir en fin lysnisselykt.
 
Kl 15.30
Lysnissevandring.
Vi tenner lysnisselyktene, tar på  
nisselue/nissklær og går sammen  
i lysnissetog fra Ørjesenteret,  
via juletreet ved Rådhuset og til  
Marker Bo-og Servicesenter hvor  
vi synger et par sanger.
 
Fra KI 13.00
På bakergaarden leser  
bakergaardsnissen eventyr for  
de minste i kjelleren.
 
Alle som ønsker å delta med  
aktiviteter, salg og lignende er hjertelig velkomne.
 
Velkommen til en trivelig handel!

SøndagSåpent ørje

arrangør: ørje og Omegn Handelsstandsforening

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

Bilreparasjoner
Periodisk kjøretøykontroll

Drivstoff
Norsk Tipping

Norsk Rikstoto
Trav Direkte

Aviser og ukeblader
Kiosk

Hyggelig prat
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TeksT oG foTo: Øyvind oTTersen

 
Bare programmet for kvelden fylte to A4-sider, og det var da også noe for 
en hver smak som ble servert det store og entusiastiske publikummet. Fra  
starten, der noen av de minste danset, til større ungdommer som både 
sang og spilte. Naturlig nok var det mye pianospill. Det er et populært 
instrument på en hver kulturskole. Men også gitar og sang er attraktive 
instrumenter.

Kvelden ble ledet av konferansier Else Marit Svendsen fra kulturkontoret.  
Ellers deltok både lærere og medlemmer og ledere fra Ungdommens  
Kulturhus

Marker Kulturskole hadde nylig sin årlige julekonsert. 
Den samlet stappfullt hus i Marker rådhus.  
Ikke så rart, for programmet var fyldig og godt, og 
elevene leverte en strålende innsats.

Populær  
julekonsert

Flinke barn og unge sørget for god julestemning da Marker Kulturskole 
arrangerte julekonsert for en fullsatt sal i Marker rådhus.

TeksT: Tore roberT klerud

 
Nordea tok over ansvaret for det 
konkursrammede hotellet etter at 
bostyret ga opp sine forsøk på å 
selge det sent i høst. I avdelingen 
som tar seg av spesialengasjement 
innenfor bedriftsmarkedet, har man 
jobbet en del med å forberede et 
salg, og det er nå like før.

Klart for salg
– Vi har holdt Rømskog kommune 
informert mens vi har arbeidet for å 
få til en løsning, bekrefter rådgiver 
Grete Faxvaag.

Nå skal formalitetene være i  
orden, og Hadrian Eiendom AS har 
fått i oppdrag å selge eiendommen. 
Den har ikke vært annonsert etter at 
Nordea tok over ansvaret, men det 
kommer til å skje i nær fremtid. Én 
annonserunde før jul og én etter jul 
er planlagt.

– Vi skal også annonsere eien-
dommen i en svensk avis for å se 
om det finnes et marked der. Vi er 
positive til alle som er interessert, 
opplyser Faxvaag.

Flere på gjerdet
Annonseringen er et siste forsøk på 

å vekke opp de etternølerne som 
sitter på gjerdet. Hotellkonkursen  
har fått mye medieomtale, så  
Faxvaag regner med at man etter 
dette har gjort det som gjøres kunne 
for å komme i kontakt med mulige 
kjøpere.

Og uavhengig av responsen på 
den kommende annonseringen  
finnes det da også et knippe inter-
essenter som allerede har vært på  
banen en stund, uten at det har 
kommet til konkrete forhandlinger.

– Noen pris har ikke vært  
diskutert ennå, sier Faxvaag. 

Ved konkursen hadde tidligere  
drivere av hotellet en gjeld til 
Nordea på 38 millioner kroner, 
men hun vil ikke spekulere i hva 
eiendommen kan være verdt i dag.

Forskjellige planer
Verdien vil da også variere ut fra 
hvilke planer eventuelle spekulanter  
har med eiendommen. Faxvaag 
opplyser at det blant eksisterende 
interessenter er en god miks av  
etablerte kjeder og hotellfolk, og 
folk uten tilknytning til bransjen fra 
før. Planene for drift vil nok kunne 
variere noe, tror hun, uten at hun 
kan gå i detalj om det.

– Det har i lokale kretser vært 
spekulert i at den enkleste måten 
å få økonomi i driften av en slik  
eiendom er ved å satse på asylmottak?

– Det kan jeg i hvert fall si at ikke 
har vært nevnt som noen mulighet  
av de vi har vært i kontakt med  
hittil, sier Grete Faxvaag, som hå-

per den kommende annonseringen 
vil gjøre at seriøse interessenter  
kommer på banen med konkrete  
bud og en holdbar plan for  
finansiering.

Gjør de det, er det ikke noe i  
veien for at det kan bli liv ved  
Vortungen igjen i løpet av få måneder.

Tidligere Zen Resort & Spa i Rømskog legges ut for 
salg allerede før jul. Det finnes allerede interes-
senter, men i Nordea vet man ikke hvilke tilbud 
man vil ende opp med.

Alt er klart for annonsering av det konkursrammede hotellet i Rømskog 
før jul. Interessenter finnes allerede, og med litt hell kan det være liv i 
lokalene igjen når det igjen ser så idyllisk ut ved Vortungens bredd som på 
dette arkivbildet. (Foto: Tore Robert Klerud)

Hotellet annonseres før jul
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TeksT: Øyvind oTTersen

Thor Østensvig har hatt mer enn 
en fi nger med i mye av det som har 
skjedd i Aremark gjennom årene. 
Blant mye annet drev han også med 
skog. I den forbindelse tok han noen 
bilder av granskogen på Sund tilbake 
i 1958. De bildene vil han gjerne 
dele med Avisa Grenselands lesere.

– Grantrær blir gjerne hugget 
før de når et volum på to kubikk-
meter. Det for å lette viderefored-
lingen. Skogen på Sund hadde trær 
på både seks og sju kubikkmeter, og 
kongegrana var enda større. Den var 
på hele ni kubikkmeter, sier Thor 
Østensvig som mener å huske at 
mye av den store skogen på Sund 
ble hugget på 1970-tallet.

Sund gård tilhører i dag Inger 
Johanne Gabrielsen. Tidligere lå 
Sundsgodset under Rød Herregård. 
I første halvdel av 1900-tallet var 
Sund et yndet sted for landets elite. 
Både kong Haakon, kronprins Olav 
og polarhelten Fridtjof Nansen var 
titt og ofte på jakt i Ankerfjella, med 

utgangspunkt i Sund. Det er derfor 
mer enn sannsynlig at de nevnte tre 
herrer også har tatt de store gran-
trærne på Sund i nærmere øyesyn.

På Sund gård i Aremark har det i mer enn hundre 
år vært en mildt sagt voksen granskog. Selve konge-
grana ble erklært død i 1933, og da den gikk over 
ende mange år senere, viste den seg å måle godt 
over 35 meter.

«Sundsgrana» fotografert i 1919. 
Personene på bildet var ute i 
praksis fra Skogskolen i Halden, en 
skole som holdt til i Kongegården 
ved bybrua

Forstmenn fra Eidskog på besøk i den spektakulære granskogen på 
Sund i 1958. Som man ser er det store dimensjoner på grantrærne. 
(Foto: Thor Østensvig)

Aremark Senterparti har avholdt 
sitt årsmøte. Det skjedde i 
Møllerens Hus i Strømsfoss. Sytten 
medlemmer, hvorav fem fra styret, 
møtte frem. Årsmøtet viste at 
det jobbes godt i partiet, og 
optimismen foran valgåret 2011 
råder. Nina Krafft Skolleborg 
fortsetter som leder. Valget ga 
ellers ingen endringer. De som 
var på valg tok gjenvalg.

De vanlige årsmøtesakene gikk 
sin gang. Innkalling og saksliste 
ble godkjent. Leder Nina K. 
Skolleborg ble valgt til møteleder, 
sekretær Berit Toverud til referent 
og Anne Sande, Stein Aasgaard og 
lederen skrev under protokollen.

Toverud refererte årsberet-
ningen, som ble godkjent. 
Nestleder Gunnar Ulsrød refererte 
til tur i Haldenvassdraget med 
Olje og energiminister Terje Riis 
Johansen. En tur Alf Ulven sponset, 
på den betingelse at Aremark Sp 
betalte 4.000 kroner til Aremark 
Idrettsforening.

Kasserer Irene Brække 
redegjorde for regnskapet, som 
viste et driftsunderskudd på kr. 
3.103,21. Bank ved årets slutt 
viser kr. 10.999,01. Regnskapet ble 
godkjent.

Politikk
Blant innkomne saker var ny 
politisk organisasjonsstruktur i 
Aremark kommune. Forslaget 
besto i at tre hovedutvalg slås 
sammen til to og at formannska-
pet økes med to medlemmer. 
Dette vil spare penger og føre 
til større engasjement. Det kom 
mange for- og motargumenter til 

forslaget.  Det ble ikke gjort noe 
vedtak, men av tema som ble 
diskutert var behovet for å gi 
kommunestyret mer reell makt 
ved at mer av diskusjonen føres 
der.  Det er viktig at ledere i hoved-
utvalget viser engasjement, og 
dette er uavhengig av struktur.

Kontingent og valg
Kontingenten til Senterpartiet 
sentralt har vært på kr. 275 og til 
Østfold Senterparti kr. 110. Totalt 
385 kroner. Ny kontingent for 2011 
blir totalt kr. 400.

Styret har jobbet godt i 2010, og 
valgkomiteen hadde ingen beten-
keligheter med å foreslå gjenvalg. 
Valgkomiteen har bestått av leder 
Harald Østensvig, Anita Walstrøm 
Anderssen og Bjørn Grøstad.

Valget ga følgende resultat:
Styret:
Gunnar Ulsrød 

 (gjenvalg for to år)
Sigmund Holth 

 (gjenvalg for to år)
Ole Henrik Lagerholt 

 (gjenvalg for to år)

Ikke på valg:
Nina K. Skolleborg
Irene S. Brække
Berit L. Toverud

Revisor:
Øystein Toverud (gjenstår 1 år)
Asgeir Holth (gjenvalg 2 år)

Valgkomite:
Anita Wahlstrøm Anderssen   

 (gjenstår 1 år)
Bjørn Grøstad (gjenstår 2 år)
Thomas Glimsdal (ny 3 år)

Årsmøte i Aremark sp

Kongegrana på Sund

MARTHINUSSEN MUSIKK A/S
Borgergata 32   Tlf. 69 19 44 34  Mobil 91 36 02 45 E-post: martpia@halden.net

ÅPENT: Ons. – Tors. – Fred. 09 – 17.  F.o.m 27. nov. og ut desember: lørdag 10–15

Vi har også salg av CD og DVD.
Velkommen til en hyggelig musikkprat.
VI SKAFFER DET MESTE FOR DE FLESTE!

NOTER/LÆREBØKER
Jazz, pop, rock, viser, 
musikaler, klassisk etc.

Gavene til jul

Nytt piano til jul?

Gavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til jul

Vi har også salg av CD og DVD.
Velkommen til en hyggelig musikkprat.
VI SKAFFER DET MESTE FOR DE FLESTE!

Vi har også salg av CD og DVD.Vi har også salg av CD og DVD.

VI SKAFFER DET MESTE FOR DE FLESTE!

Vi har også salg av CD og DVD.
Velkommen til en hyggelig musikkprat.
VI SKAFFER DET MESTE FOR DE FLESTE!VI SKAFFER DET MESTE FOR DE FLESTE!VI SKAFFER DET MESTE FOR DE FLESTE!VI SKAFFER DET MESTE FOR DE FLESTE!VI SKAFFER DET MESTE FOR DE FLESTE!

Vi har også salg av CD og DVD.

EL.GITAR, 
KEYBOARD
– gaven 
som gleder!

– Gitarer 
– Forsterkere
– Høytalere

Gavene til jul
EL.GITAR, 

Gavene til julGavene til jul
EL.GITAR, 

Gavene til julGavene til julGavene til jul
EL.GITAR, 
KEYBOARDKEYBOARDKEYBOARD
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Gavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til jul

– Forsterkere

Gavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til jul

– Forsterkere
– Høytalere

– Gitarer – Gitarer – Gitarer 

Gavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til julGavene til jul

– Forsterkere

Gavene til julGavene til julGavene til julGavene til jul
– Gitarer 

Gavene til julGavene til jul
– Gitarer 

Gavene til julGavene til jul
– Gitarer 
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Det skjer i Grenseland
15. DESEMBER – 20. JANUARÅpningstider 

i julen:
Klima- og 
energiplan

Marker rådhus:
Julaften: Stengt
Mandag 27. – torsdag 30. 
desember: Kl. 08.-13.
Nyttårsaften: Stengt.

Biblioteket: 
Lille julaften: Kl. 10-15.30
Julaften: Stengt.
4. juledag 28. desember: 
Kl. 10-13
6. juledag 30. desember: 
Kl. 10-13
Nyttårsaften: Stengt.

Marker skole
Det er en artikkel på skolens 
hjemmeside som omhandler 
barneskolens alternative 
julekalender:
http://markerskole.no/web/
PageND.aspx?id=157292

Kommunene legger planfor-
slag temaplan/kommunedel-
plan Klima- og energiplan for 
kommunene i Indre Østfold 
2011–2020 ut til høring i 
medhold av plan og 
bygningsloven §11-14. 

Planen ivaretar oppføl-
gingen av kommunenes 
målsetting om reduksjoner 
av energiforbruk og utslipp 
av klimagasser. Det gjøres ved 
å foreslå fem strategier og 
cirka femti tiltak i handlings-
planperioden fra 2011 i Indre 
Østfolds kommuner. 

Planforslaget er lagt ut på 
kommunenes hjemmesider. 
Her ligger det en kortversjon 
(12 sider) og fullversjon 
(56 sider).  Dersom du har 
kommentarer til planforslaget, 
kontakt din kommune og den 
som er klimakontakt (står på 
side 2 i fullversjonen) eller 
send skriftlig/epost til prosjekt-
leder Lars Tore Martinsen.

Epostadresse: lars.tore.mar-
tinsen@askim.kommune.no.

Høringsfrist er 15. januar 
2011. 

Informasjon fra Marker kommune

Romjulsrock
Torsdag 30. desember er det 
romjulsrock.  Det er et tolv 
timers arrangement med 
konserter og «gaming». Fri 
aldersgrense frem til kl 18. 
Etterpå er det 13 års grense.

Juleavslutning i 
Fredagsklubben 
Fredag 17. desember er det 
juleavslutning i Fredagsklubben. 
Denne dagen serveres det 
grøt. Vi har DJ på diskoteket, 
og IWORI har konsert. Inn-
gang: Kr. 30. Inkl grøt og saft.

Informasjon fra Aremark kommune

Jubileumsbok
Åpningstider julen

Helsestasjonen i 
jule- og nyttårshelgen
Helsestasjonen er stengt i 
uke 51 og uke 52. Vi minner 
også om at helsestasjonen 
for ungdom er åpen annen 
hver tirsdag. Første åpnings-

dag etter jul blir 11. januar 
kl. 14.15 til 17.30.

Hilsen Karin Helsesøster

Det er mange oppkjørte skiløyper i Rømskog. Vi du vite hvor, 
kan du gå inn på kommunens hjemmeside: www.romskog.no. 
Du kan også gå til Sundvannet. Der er det satt opp en kasse med 
kart over hvor det er kjørt opp løype helt inn til Malnes. Du kan 
forsyne deg med ett eksemplar i kassen.  Kartet kan også lastes 
ned fra hjemmesiden.

I forbindelse med at Aremark 
skole har eksistert i 40 år, har 
forfatteren Per Fredrik Dahl 
påtatt seg oppdraget å samle 
skolens historie mellom to 
permer. Boken er informa-
tiv for den som vil lese om 
prosessen rundt nedleggelsen 
av grendeskolene og etable-
ringen av en sentralskole.  Den 
er artig å lese for den som vil 
få kjennskap til småhistorier. 
Den er praktisk for foreldre 
med elever på skolen, for 
alle skolens elever i skoleåret 
2009-2010 er fotografert og 
på plass. Det samme er alle 

skolens ansatte, så man får full 
oversikt over hvem som fyller 
skolen. Elevene som er avbildet, 
har alle det til felles at de 
hele – eller deler av året – var 
registrerte som skolens elever. 

Prisen er kr. 150,-, og 
opplaget som er til salgs, er 
på 400 eksemplarer. Boken er 
på 61 sider i farger, og boken 
har stive permer. Den er kun 
å få kjøpt i ekspedisjonen på 
skolen og på Rådhuset. Godt 
egnet som julegave! Honnør til 
forfatteren for et fi nt produkt!

Andreas Holtan, rektor 

Kommunale kontorer og NAV-kontoret: 
27., 28., 29. og 30. desember kl. 10.-14.
Julaften og nyttårsaften: Stengt.

Trimrommet åpent i romjula fra kl. 10.-14. 
Henvend deg i resepsjonen for opplåsing.
 
Biblioteket er stengt i romjula.
 
Legekontoret: 
Mandag 27. desember: Stengt.
Onsdag 29. desember: Åpen time kl. 09.-10.

Marker Sparebank: 
27., 28. og 30. desember kl. 10.-14.

Elvira cafè & gaver:
Onsdag 22. desember kl. 10.-15.30.
Onsdag 29. desember kl. 11.-15.
Torsdag 30. desember kl. 11.-15.
Stengt lille julaften, julaften og nyttårsaften

DESEMBER

LØRDAG 18.
«Vi synger julen inn» 
i Aremarkhallen kl. 18. Lokale kor 
og musikanter bidrar med sang 
og musikk. Sogneprest Ole Østrup 
deltar. Arrangør er Aremark 
menighet v/Halvard Aasgaard.

SØNDAG 19.
«Vi synger julen inn» i Øymark 
kirke kl. 18.

TIRSDAG 21.
På Furulund i Aremark viser 
Bygdekinoen fi lmene «Elias og 
jakten på havets gull» 
og «Cornelis».

ONSDAG 22.
I Marker rådhus viser Bygdekinoen 
fi lmene «Elias og jakten på havets 
gull» og «Cornelis».

LØRDAG 25.
Markerdansen arrangerer dans i 
Marker rådhus kl. 21-02. Musikk: 
Christiania v/Kjetil Nordfjeld og 
Ekblads.

MANDAG 27.
Søndagsskolens juletrefest kl. 16. 
Rømskog Misjonsforening arrangerer, 
og stedet er Rømskog Bedehus.

JANUAR

ONSDAG 5.
I Marker rådhus viser Bygdekinoen 
fi lmene «Legenden om Narnia; 
Reisen Til Det Ytterste Hav» og 
«The Social Network».

TIRSDAG 11.
I Rømskog Kulturhus viser Bygde-
kinoen fi lmene «Legenden om 
Narnia; Reisen Til Det Ytterste 
Hav» og «Cornelis».

TIRSDAG 18
På Furulund i Aremark viser 
Bygdekinoen fi lmen «Kongen av 
Bastøy».

ONSDAG 19.
I Marker rådhus viser Bygdekinoen 
fi lmene «Megahjerne og «Kongen 
av Bastøy».

TORSDAG 20.
Rømskog Pensjonistforening har 
årets første møte. Det skjer i den 
gamle spisesalen. Trygve Nilsen 
kommer for å fortelle om tiden 
under krigen.
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TeksT: Øyvind oTTersen

 
Aud Michelsen bor i Fredrikstad og 
er en lidenskapelig hobbymaler.

– Jeg er fra Aremark og vokste 
opp på Rustad innenfor Østensvig. 
Hadde vassdraget som nærmeste  
nabo og så gamle «Turisten» komme  
og gå. Derfor var det trist da den 
ble senket i Femsjøen på 1960-tal-
let, sier Aud, som for mange kanskje 

er bedre kjent for pikenavnet Aud  
Pettersen.

– Jeg giftet meg i 1973 og flyttet 
til Fredrikstad. Men jeg holder kon-
takten med Aremark. Gjennom åre-
ne har jeg malt mange bilder med  
Aremark-motiv. Flere av dem er gitt 
til folk jeg kjenner i bygda, sier hun.

Hobby
 – Jeg maler kun som hobby. Går 

ikke an å leve av slikt. Men det er 
veldig morsomt, og jeg er med  
i Paletten, en maleklubb i  
Fredrikstad.

– Hvor fikk du ideen til å male  
«Turisten» under den gamle  
Skodsbergbrua?

– Jeg fikk se et gammelt svart-
hvitt bilde hos Asbjørn Gretland. 
Det var et flott bilde, og jeg fikk lyst 
til å male det. Fargene tok jeg ut fra 

hukommelsen. Dette var i 2004, 
og da var brua for lengst borte, og  
båten var under restaurering. Synes 
vel selv at det ble et koselig bilde, 
sier Aud Michelsen.

Bildet tilhører i dag Thor Østensvig, 
Auds gode nabo fra oppveksten og 
mannen som ledet arbeidet med å 
restaurere DS «Turisten».

Dampskipet «Turisten» pryder igjen Haldenkanalen etter mange år på bunnen 
av Femsjøen. Men det var ikke hjemkomsten som fikk Aud Michelsen til å male 
dette bildet. – Nei, det var savnet av båten som inspirerte meg, sier hun.

«Turisten» i Skodsberg
«Turisten» under den gamle Skodsbergbrua. Aud Michelsen, opprinnelig fra Aremark, malte bildet i 2004. 

SI
ST

E

Avisa Grenseland 
Fosby, 1798 Aremark

TELEFOn 99 22 1798

neste avis Neste utgave av Avisa Grenseland 
kommer ut 20. januar og blir distribuert 
i Aremark, Marker og Rømskog, samt til 
utenbygds abonnenter. Avisa Grenseland 
vil også være tilgjengelig i de lokale 
dagligvareforretningene,  

bensin stasjonene, Marker Sparebank, 
Bakergaarden, Solstrand Terrasse 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




