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areMark besT
PÅ fair Play

klarT for ny
GrenseMesse

HoTelleT
lever videre

– Aremark IF er langt fra 
størst i Østfold, men kanskje 
viktigst, sa Per Ravn Omdal, 
som kom til Aremark for å 
overlevere «Fair Play»-prisen. 
Her med Jacob Johan Lie.

Side  8

I april arrangeres Grensemessen 
i Aremarkhallen. For fi re år 
siden var det messe i Marker. 
Tore Johansen (t.v.) og 
Jon Fredrik Olsen sto på 
Aremarks stand.

Side 9

Etter hotellkonkursen i 
Rømskog i fjor, har rømsjin-
gene ventet i spenning. Nå er 
gleden stor etter at Thomas 
Berntsen (t.v.) og Morthen 
Bakke lover videre drift.

Side 10 og 11

For andre året på rad har Grenseland vært velsignet med 
skikkelig vinter. Dermed har også vår vakre natur kommet til 
sin fulle rett. Selv om de siste dagenes mildvær har tæret på, 
har vi hatt fl ere måneder med kulde og rikelig med snø. Og 
ennå er det lenge til våren. Vårt distrikt har vært et vakkert 
skue, og store og små har kunnet boltre seg med vinterlige 
aktiviteter. (Foto: Siri M. Dalnoki)

Vinterlandskap



Brikkene faller på plass
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Det skal igjen bli liv i hotellet i  
Rømskog. De to eiendomsutviklerne 

Morthen Bakke og Thomas Berntsen 
fra nabokommunen Aurskog-Høland 
sørget for en særdeles god julegave til 
hele Grenseland. De to sier at de håper 
å kunne åpne hotellet allerede til våren. 
Det er godt nytt, og nå begynner for  
alvor brikkene å falle på plass i vår  
region. Både Aremark, Marker og  
Rømskog satser på turisme og opplevelser. 
Alle tre har mye fint å by på.

Avisa Grenseland har fulgt hotellet 
i Rømskog fra før første spadetak. 

Allerede da planene forelå, syntes vi det 
var nesten for godt til å være sant. Mens 
arbeidet i marka ved fantastisk flotte og 
idylliske Vortungen pågikk, mente vi det 
samme. Kan dette gigantprosjektet være 
liv laga her ute i ødemarken? Og da det 
hele sto ferdig, var vi nesten lamslått av 
beundring. Et imponerende hotell med 
fasiliteter av ypperste klasse. Dette var 
bare helt utrolig. Men kan det gå? Vi var 
i tvil, ikke minst da konseptet kom for 
dagen. Dette kunne bare ikke gå, og det 
gjorde det da heller ikke. Synd for  
Rømskog, synd for de som jobbet på 
hotellet, synd for Grenseland.

Zen Spa & Resort  er nå historie. Etter 
å ha svidd av et sted mellom 140 

og 160 millioner kroner på byggingen 
av det flotte hotellet, er det nå solgt til 
Bakke og Berntsen for 38 millioner 
kroner. En pen slant penger, men et 
røverkjøp likevel. Så gjenstår det å se om 
det er liv laga for Rømskog Spa & Resort. 
Det bør det være, men da må ting gjøres 
annerledes. De nye eierne har et nøkternt 

og fornuftig, og ikke minst ydmykt 
utgangspunkt for sin satsing. Det lover 
godt, og det gjør oss optimistiske. 

Skal man lykkes i et lokalsamfunn, 
enten det dreier seg om hotelldrift i 

Rømskog, Stubbefolket, DS «Turisten» 
eller andre små og store satsinger i 
Grenseland, må lokalsamfunnet  
«vinnes» først. Et hvert prosjekt må 
forankres lokalt. Her har vi fortsatt mye 
å hente i Grenseland. Ledelsen i Zen Spa 
& Resort var opptatt av å få gjester fra 
Oslo, London og New York. Vel og bra, 
men uten at rømsjingene trykker hotellet 
til sitt bryst går det ikke. Og rømsjingene 
ble mer eller mindre avvist og ofret på 
stormannsgalskapens alter. Nå skal det 
bli annerledes, og det tror vi på. De nye 
eierne synes å ha beina plantet godt i 
bakken.

Vi håper at både Aremark, Marker og 
Rømskog lykkes med sine mange 

gode ideer og prosjekter. Men også 
her må det spilles enda mer på lokal-
patriotismen. Uten lokal forankring, 
blir det vanskelig å rekruttere folk til 
de meget viktige jobbene i kulissene. 
Uten lokal forankring går man glipp av 
den beste markedsføringen man kan få; 
den lokalbefolkningen sørger for når de 
snakker om det de er stolte av. Vi føler at 
Rømskog nå er på rett spor. I Marker har 
man begynt i det små med både Sluse-
festival og Over Kjølen. Etter hvert kan 
begge vokse seg store. I Aremark har det 
vært en voldsom satsing i Strømsfoss-
området de siste årene. Her er vi mer 
i tvil. Både satsingen på Stubbefolket, 
Gråtass og DS «Turisten» har til en viss 

grad hoppet over det lokale og satset 
på eksterne besøkende med en gang. 
Det fungerte til en viss grad greit i fjor. 
Sommerteateret om Stubbefolket ble 
en suksess, men uten lokal forankring 
vil det ikke være lett å gjenta suksessen. 
Med hensyn til DS «Turisten» er det 
mye å hente. 

Bøensæter er et annet kapittel. Den 
flotte husmannsplassen i det unike 

kulturlandskapet fikk voldsom blest etter 
TV2-serien Farmen. Men lokalt skjedde 
det nesten ingen ting. Farmen-effekten, 
både den norsk og den tyske, fikk  
Aremark skremmende lite ut av. Da har vi 
mer tro på konseptet rundt Elgfestivalen. 
Gjennom tolv-tretten år har aremar-
kingene bygget opp en organisasjon av 
hardt arbeidende lokalpatrioter. Nå er 
suksessen et faktum. Nå er tiden inne til 
å se på en utvidelse. For Elgfestivalen bør 
ha potensial til å fordoble både omsetning 
og antall besøkende.

Uansett hvilken strategi man legger 
seg på ved de ulike arrangementene 

og etablissementene; det er spennende 
tider i Grenseland. Aldri før har det 
skjedd så mye lokalt, og aldri før har 
selvtilliten og optimismen vært større. 
Folk i Grenseland står ikke lenger med 
lua i handa og observerer hva de store 
der ute foretar seg. Vi har så mye å by på 
her hos oss, og vi ønsker å la andre få ta 
del i herligheten. Og vi ønsker selvfølgelig 
at det skal gi klingende mynt i kassen. For 
dette handler også om næringsvirksomhet. 
Det er lenge siden Aremark, Marker og 
Rømskog levde av jord- og skogbruk 
alene.

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)

Avisa Grenseland er et felles 
organ for grensekommunene 
Aremark, Marker og Rømskog.

Redaktør: Øyvind Ottersen
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TeksT oG foTo: Øyvind oTTersen

 
– Vi ønsker å rette fokus mot det å 
lese for barna. Mange gjør det, men 
flere burde gjøre det. Spesielt ønsker 
vi at flere pappaer leser for barna, 
sier Grønmyr.

– Vi tror at det å lese tidlig for 
barnet vil forebygge lese- og skrive-
vansker.

Se til Trysil
– Det samarbeidet vi nå drar i gang 
er inspirert av Trysil kommune. Der 
har de noe som heter «Gi meg en 
A». I Trysil sier de noe om at det å 
lese for barnet ditt gir:

Nærhet og trygghet gjennom 
faste stunder på fanget til voksne.

Kunnskap og forståelse om natur, 
kultur og samfunn.

Språk, som gir godt grunnlag for 
lese- og skriveopplæringen.

Nylig ble tiltaket satt ut i livet i 
Aremark, og den første lesestunden 
på biblioteket ble dratt i gang. Et 
knippe barn og foreldre hadde møtt 
frem, og det vanket både høytles-
ning og bok til å ta med hjem.

– Et av tiltakene vi gjør er denne 
lesestunden. Dette er første møte 
med dem som skal begynne på  
skolen, og vi ønsker at det skal være 
noe hyggelig, noe positivt, en god 
start, sier Mette-Marit Grønmyr, 
som samarbeider om prosjektet 
med biblioteksjef Kathrine Walthin-
sen, leder av barnehagen Kathrine 
Gretland og helsesøster Karin Thylén.

Egne opplegg
Helsestasjonen vil gjøre sine tiltak 
med informasjon fra helsesøster. 
Barnehagen har faste lesestunder 
der elever fra skolen kommer for 
å lese for de små, og biblioteket 
vil naturligvis ha en sentral plass i 
prosjektet. På skolen vil blant annet 
klasser lese for hverandre, det blir 
lesestunder og generelt lesing hver 
dag.

– Vi ønsker at de som bor i Are-
mark blir gode lesere, at det er stas 
å kunne lese. Vi vil legge fokus på 
«pappa som leser» og «besteforel-
dre som leser». Leser vi én bok i uka 
fra barnet er ett år, har barnet hørt 
500 bøker den dagen de begynner 
på skolen, sier Grønmyr.

– Vi ønsker at alle skal bli glad i bøker og bli gode 
lesere, sier Mette-Marit Grønmyr, lærer ved Aremark 
skole. Nå har skolen, helsestasjonen, barnehagen 
og biblioteket gått sammen om et prosjekt som skal 
øke leselysten hos barna.

Den første lesestunden på Aremark bibliotek samlet både barn og voksne. 
Arrangementet er et ledd i et samarbeidsprosjekt som skal øke leselysten 
hos de små.

Skal bli gode lesere

Adresse: Fosby, 1798 Aremark Telefon: 9922 1798  
E-post: post@byline.as  Web: www.byline.as

Byline AS hjelper deg med design 
og produksjon av messestand 
og det som trengs for å vekke 
oppmerksomhet:
• Roll ups
• Flyers
• Brosjyrer
• Kataloger
• Plakater
• Bilder i alle størrelser
• Bannere
• Visittkort
• Logo

Vi lager også nye websider - eller 
moderniserer de du allerede har. 
Alt fra enkle til avanserte sider.

Ta kontakt. Så hjelper vi deg med 
å planlegge både messedeltakelse 
og mer langsiktig markedsføring.

MARKEDSFØRING 
I GRENSELAND
Skal din bedrift delta på 
Grensemessa i Aremarkhallen 
2. og 3. april? Eller andre 
messer i inn- eller utland.
Trenger du markedsførings-
materiell?

I GRENSELANDI GRENSELAND
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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

− førstevalget
Også på Facebook
facebook.com/markersparebank

Lokalbank – der du bor

Bli med oss inn i 2011 – for et 
sterkere Grenseland

Aremark Marker Rømskog

www.marker-sparebank.no
Tlf. sentralbord 69 81 04 00

epost@marker-sparebank.no

Dersom du setter pris på å at tilbudene er nær deg, så er det ikke så dumt å bruke dem...

basar i aremark
Lørdag 12. februar blir det basar i Aremark Menighetshus. 
MarkCanto fra Ørje underholder med sang. Det blir salg av mat 
og lodder, og trekningen fi nner sted samme kveld. Inntekten 
går til huset. Arrangementet begynner klokken 17.

butikk og gangvei i rømskog
Et enstemmig kommunestyre i Rømskog har vedtatt å sette av 
fi re millioner kroner til gang og sykkelvei og samme beløp til 
oppsett av lokaler til butikk. Vedtaket kom i forbindelse med 
behandlingen av økonomiplanen for perioden 2011 til 2014.

Opprinnelig var det foreslått åtte millioner kroner til gang 
og sykkelvei, men Senterpartiet mente det var urealistisk. I 
stedet ville man halvere beløpet, men legge inn samme sum 
til butikklokaler. Det var resten av politikerne enige i. Planen 
er at prosjektene skal gjennomføres i løpet av inneværende år. 
Blant annet er det satt ned en arbeidsgruppe som jobber med 
butikkspørsmålet, og i den forbindelse planlegges det gang- og 
sykkelvei til Vestre Tørnby.

kulturpris i rømskog
Rømskog skal på selveste 17. mai hvert år dele ut Ungdommens 
kulturpris. Det har et enstemmig Utvalg for oppvekst og omsorg 
bestemt. I løpet av våren vil man be om forslag til kandidater.

Kulturprisen på 5.000 kroner samt et diplom skal deles ut 
blant ungdommer i alderen 13 til 20 år, og hensikten er å 
stimulere til videre aktivitet. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner 
eller grupper som har utmerket seg i eller utenfor kommunen.

Nominasjonskomiteen består av leder i Ungdomsrådet, 
kulturleder og en representant for Utvalg for oppvekst og 
omsorg. Komiteen plukker ut vinneren på bakgrunn av 
innsendte forslag.

ALT I BELYSNING
Hjemmebesøk av 
godkjent Lysrådgiver?
Vi hjelper deg gjerne!
Gratis og uforpliktende!

Stort utvalg innen
gaver og interiør.

Se oss på Facebook

Ordfører Voldens vei 7, 1850 Mysen
Telefon: 69 89 20 78
E-post: mysen@mesterlys.com
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TeksT oG foTo: Tore roberT klerud

Nylig slapp bandet sin nye singel løs 
på et forventningsfullt publikum. 
Ikke i form av en tradisjonell CD-
skive, men digitalt på nettet. For de 
unge rockerne har tatt konsekvens-
ene av at det fullendte demokrati, 
eller anarki, om du vil, har innfunnet
 seg i det som tidligere kaltes plate-
bransjen.

Verdenskjent
Saving Gloria består av et fi rkløver 
i midten av 20-årene. Gitarist 
Åsmund Jensen og vokalist Tommy 
Henriksen er fra Ørje, og de har via 
studier blitt kjent med tromme-
slager Erik Musum og bassist 
Nicklas Svendsrud fra Fetsund. 
Siden Åsmund for tiden bor og 
jobber i Halden, øver bandet midt 
mellom ytterpunktene og regner 
seg for å være et Ørje-band på alle 
måter, forteller Åsmund og Tommy.

Spillejobbene har så langt fore-
gått i nærheten av hjemtraktene, 
samt noe i Akershus, som følge av 
at bookingen og managementet fi n-
nes på de trakter. Det har ført til at 
mange lokalt vet godt hvem de er. 
Men det er altså også mange som 
vet godt hvem de er på helt andre 
steder. Ikke minst i USA, altså.

Mange om beinet
– Det er selvsagt som følge av at vi 

ikke har gitt ut noe på gamlemåten, 
på plate, ennå. Men vi har gitt ut 
musikk, den andre singelen nå 
nettopp, og de som fi nner oss kan 
kjøpe musikken vår som nedlasting 
via iTunes og alle andre tilsvarende 
kilder, forklarer de to.

Slik kan man oppleve helt merke-
lige effekter, eller i hvert fall effekter 
som ville virket merkelige dersom 
man fremdeles var nødt til å gjøre 
som man gjorde før: Enten slippe 
gjennom et helt usannsynlig nåløye 
før en kommersiell aktør tok tak i 
produktet ditt og betalte det som 
var nødvendig for å treffe bestemte 
markeder, eller eventuelt bekoste 
utgivelsen selv og begynne å selge i 
lokalmiljøet og ta det derfra.

I en slik setting ville det vært 
langt fra Ørje til USA.

– Det som har skjedd med 
bransjen har to sider. Det at alle kan 
bli synlige åpner selvsagt mulighe-
ter. På den annen side er konkur-
ransen enormt mye større om å bli 
oppdaget når alt er tilgjengelig for 
alle, fastslår Tommy.

Målbevisst
Det er de to Ørje-gutta som skriver 
musikken, og de har hele tiden jobbet 
mye og målrettet med en drøm om 
en gang å kunne leve av musikken. 
Til nå har de produsert litt smårøff 
rock etter eget hode, men innrøm-
mer at tanken på å innrette seg et-
ter det som man ser fungerer i for-

hold til publikum er blitt mer viktig 
– ikke minst i arbeidet med den 
nyeste låten.

– Vi lytter jo til mye forskjellig 
og har nok blandet inn mer 
elementer fra popen etter hvert. 
Elementer som gjør at vi blir aktuelle 
for en bredere lyttergruppe og mer 
aktuelle for radiospilling, sier 
Åsmund.

Mer utspekulerte, altså. Men det 
er ikke snakk om å gå på akkord 
med seg selv, forsikrer de. En viss 
markedstilpasning må uansett til 
dersom man skal oppdages av de 
store massene og nå frem i konkur-
ransen på iTunes, Spotify, Myspace 
og overalt hvor musikk spilles, deles 
– og ikke minst kjøpes.

Rockebandet Saving 
Gloria satser målbevisst 
på å kunne leve av 
musikken. Moderne 
musikkbransje gir alle 
de samme mulighetene, 
og dermed har de lokale 
rockerne fl est fans i USA.

De fi re medlemmene i Saving Gloria 
jobber hardt musikalsk for å skape 
seg en fremtid gjennom musikken. 
Og Grenseland er ikke lenger noen 
avkrok når hele verden venter på 
internett, slår Åsmund Jensen (til 
venstre) og Tommy Henriksen fast.

Bandet har blitt godt kjent også i lokalmiljøet etter fl ere spille-jobber, som her i Marker rådhus. 
Men fl est fans totalt sett fi nnes nok faktisk i USA.

Vil erobre verden 
fra Grenseland

Januar 2011 • avisa Grenseland  5



TeksT oG foTo: Øyvind oTTersen

 
Inger Lise Gløboden har vært  
kultursjef i Aremark i en årrekke. 
Det er hun for så vidt fortsatt, men 
fra nyttår har det skjedd endringer 
rundt hennes person. Hun har fri-
villig «trappet ned» og blitt vikar. 
Vikar for sin egen datter Mary Anne. 
Inger Lise har permisjon fra stillingen 
som leder av bygdas kulturetat. Det 
neste året skal hun være leder for 
Frivilligsentralen.

– Ja, det skal bli morsomt. Både 
på den ene og den andre måten. Du 
skjønner det at jeg skal bli beste-
mor for første gang. Mary Anne har  
termin i februar, og da måtte det 
en vikar til som daglig leder av  
Frivilligsentralen. Jeg fant ut at 
det kunne være noe for meg. Jeg  
kjenner jobben godt. Har i mange 
år hatt mye å gjøre med Aremarks 
lag og foreninger. Dessuten er det 
en litt roligere jobb med mindre 
ansvar enn kultursjefjobben. Jeg har 
egentlig tenkt en stund på å trappe 
ned. Helsa er ikke lenger hva den var, 
og jeg er blitt 66 år. Dette vikariatet 

passet meg utmerket akkurat nå.

Neppe mer kulturjobb
– Vikariat i ett år. Da blir du neppe 
kultursjef noe mer?

– Sannsynligvis ikke, men man 
skal aldri si aldri. Jeg fyller 67 år i 
desember, så da kan jeg strengt tatt 
gå av med pensjon om et snaut år. 
Mye tyder vel på at jeg gjør det, sier 
Gløboden.

– Er du lei kultursjefjobben?
Nei, ikke lei, men jeg må inn-

rømme at jeg er litt sliten.
– Aremark har aldri hatt noen 

annen kultursjef enn deg. Hvordan 
skal vi klare oss gjennom 2011, og 
kanskje etter det også?

– Det skal nok gå aldeles glimrende.  
Kommunen har ansatt Rita Berget 
Lindblad som vikar for meg. Hun 
er både flink og driftig. Ei svært  
hyggelig dame, som for mange er 
kjent som varaordfører i Marker. Jeg 
er sikker på at dette er et godt valg 
for Aremark.

– Så du blir helt ute av kultur  
heretter?

– Nei, selvfølgelig ikke. Jeg er 

glad i kultur, og jeg kommer til å 
konsumere kultur privat. Men også 
som leder av Frivilligsentralen vil 
jeg holde på med kultur. Men jeg 
vil ikke ha personalansvar og alt det  
andre ansvaret som følger med  
jobben på rådhuset. Men noen av 
mine tidligere oppgaver skal jeg 
ha fortsatt. Men det blir altså på et  
annet nivå.

Innfødt aremarking
– Hvem er så denne Inger Lise  
Gløboden? Den alltid smilende  
damen som går stille i dørene og 
ikke gjør så mye vesen av seg.

– Jeg er innfødt aremarking.  
Vokste opp på Rød i Østkroken.  
Foreldrene mine drev gård med 
både kuer, høner og griser. Og 
besteforeldrene mine bodde i  
annen etasje. Jeg gikk sju år på  
Holtebrekke skole, annen hver dag. 
Ble konfirmert i 1958, og ikke 
så veldig lenge etterpå dro jeg til  
Halden for å jobbe. Bodde i Hal-
den helt til 1984. I løpet av årene i  
Halden hadde jeg mange jobber. Jeg 
rakk også å gifte meg og få to barn.

– Yrkeskarrieren startet i butikk. 
Var tre måneder i Risum kolonial.  
Så startet jeg som 16-åring i  
Østfold Skofabrikk, som nåtlerske. 
Jobbet fra klokka 06.45 til 16.30. 
På kvelden gikk jeg på Asbjørnsens 
handelsskole. Etter hvert havnet jeg 
på kontoret på skofabrikken.

– På 1960-tallet gikk skofabrikken  
konkurs. Jeg fikk jobb på kontoret 
på Bomuldsspinderiet og ble etter  
hvert sekretær for disponent 
Paul Hofgaard. Men så gikk også  
Spinderiet konkurs! Neste jobb var 
hos Arnold Wiig, men også der ble 
det stopp etter hvert. Så begynte jeg 
på kontoret til advokat Krosby, og 
der var jeg i to år. Da ble Ole Jørgen 
født. Det var i 1973. Året etter kom 
Mary Anne. Den gang var det vanlig  
å være hjemme med små barn. 
Jeg var hjemme frem til 1980. Da  
begynte jeg å selge blomster i Domus.

Til Aremark
Inger Lises foreldre hadde i  
mellomtiden gitt seg med gårdsdrift 
på Rød. De hadde kjøpt Tolverød, 
og i 1984 fikk Inger Lise og resten 

Vi treffer henne overalt; på Furulund, i Strømsfoss, 
i Aremarkhallen og selvfølgelig i Aremark rådhus. 
Hele tiden med hendene fulle av oppgaver. Kulturelle oppgaver.  
Nytt siden årsskiftet er at hun også treffes bak skrivepulten i Frivilligsentralen  
i Bankbygget i Aremark. Det reneste familieforetaket, dette her?

  Vikar  
– helt Frivillig!

Inger Lise Gløboden har  
jobbet i Aremark kommune 
i 25 år. De fleste av dem som 
leder av kulturetaten. Nå har 
hun akkurat startet på ett år 
som vikar for sin egen datter, 
som daglig leder av Frivillig-
sentralen. 
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av familien muligheten til å ta over 
nettopp Tolverød. Da bar det tilbake  
til hjemkommunen. Der ventet 
en tid som arbeidsledig før Inger 
Lise ble engasjert i et kommunalt  
kulturprosjekt i gamle Fosby skole. 
Det varte i to år.

– Så fikk jeg jobb på skolekonto-
ret under John Taiet i 1986. Senere 
fikk jeg Per Ole Pihlstrøm som sjef, 
og da fikk vi for første gang en liten 
kulturetat. Siden tidlig på 1990-tallet  
har jeg jobbet med kultur i  
kommunen, og fra 1995 har jeg 
vært kultursjef, selv om jeg aldri har 
hatt akkurat den tittelen.

– Hva gjorde deg kvalifisert til en 
slik kulturjobb?

– Mens jeg jobbet i kommunen 
tok jeg deltidsstudier ved Høgskolen  
i Bø i Telemark. Som kulturarbeider.  
Senere utvidet jeg med faget  
kulturformidling. Denne faglige 
kompetansen, kombinert med 
en personlig kulturinteresse var  
tydeligvis nok til at kommunen 
mente å ha bruk for meg.

– Spennende år i kommunen?
– Ja, helt klart. Jeg har vært i 

Aremark kommune i 25 år og har 
trivdes utmerket. Gjennom årene 
har jeg jobbet sammen med mange 
flinke og ivrige folk som har bidratt 
mye. Ikke minst er jeg stolt av at vi 
har klart å etablere Strømsfossdagen 
som et høydepunkt. Det som skjer i 
Strømsfoss ellers også er spennende. 
Vi har også fått Furulund, Myrland 
og Aremarkhallen i min tid. Store og 
viktige prosjekter Aremark har hatt 
og vil ha mye glede av.

– Men årene går, og jeg ser slutten 
på yrkeskarrieren nå. Slik er det bare.

– Men daglig leder av Frivillig-
sentralen er vel ingen sovepute?

– Nei, slett ikke. Det er mange 
oppgaver, og det er mange hygge-

lige mennesker å forholde seg til. 
Men ansvaret er som nevnt ikke like 
stort. Da blir presset mindre.

En pådriver
– Har politikerne vært kulturbevisste?

– Ja, det synes jeg. Politikerne i 
Aremark har vært flinke til å støtte 
kulturen. Det ser vi jo også på alt 
som har skjedd.

– Er det nok kulturarrangementer 
i Aremark? Konserter, for eksempel.

– Nei, det er det nok ikke. Det 
koster mye å arrangere konserter, og 
vi er ikke så mange her i bygda. Jeg 
tror vel heller ikke at kulturkontoret 
skal ha som oppgave å være konser-
tarrangør, selv om vi også driver litt 
med denslags. Vi skal heller legge 
forholdene til rette og støtte opp 
om lag og foreninger som ønsker å 
få til noe. På dette området har jeg 
ganske god samvittighet.

– En god idé du gjerne vil at  
politikerne skal ta til seg nå på tampen?

– Biblioteket har vokst ut av sine 
lokaler i kjelleren på skolen. Det må 
nye lokaler til etter hvert. Jeg kunne 
tenkt meg en samlokalisering med 

Frivilligsentralen og dessuten satse 
på dataopplæring for eldre. Et slikt 
utvidet bibliotek vil kunne bli et  
sosialt treffsted for alle. Biblioteket 
er viktig, og et bibliotek er så mye 
mer enn bøker. Det skjer mye positivt  
på biblioteket nå, og når man 
skal inn i nye lokaler etter hvert,  
håper jeg at man ser muligheten til 
en utvidet virksomhet. 

Mormor
– Hva gjør Inger Lise Gløboden 

når hun ikke driver med kommunal 
kultur eller kommunal frivillighet?

– Ikke så mye. Jeg har stort sett 
brukt opp energien min i jobben. 
Men jeg er med i en liten, eksklusiv 
vinklubb. Dessuten regner jeg med 
å få mer tid til bygdekvinnelaget og 
historielaget etter hvert. Vil også i 
enda større grad besøke kunstut-
stillinger når jeg blir pensjonist. 
Og jeg er glad i visesang. Jeg har 
en søster på Askim. Sammen med 
henne planlegger jeg å starte med 
slektsforskning. Og så skal jeg være 
mormor, da. Det gleder jeg meg 
voldsomt til!

PORTRETTET

”Og så skal jeg 
være mormor, 
da. Det gleder 
jeg meg 
voldsomt til!”
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TeksT oG foTo: Øyvind oTTersen

 
Hendelsen kom både krets og deretter  
Norges Fotballforbund for øret. Det 
resulterte i at AIF fikk NFFs «Fair 
Play»-pris for 2010. For kort tid 
siden, i et forferdelig snøvær, kom 
en av Norges mest kjente fotball- 
profiler ens ærend fra Oslo til  
Aremark for å dele ut prisen. Per 
Ravn Omdal er tidligere fotball-
president i NFF og visepresident i 
UEFA. Han har truffet alle de store 
stjernene, og han har levd et liv med 
fotball på toppnivå.

– Hva får en så travel og kjent 
profil som deg til å komme til lille, 
«bortgjemte» Aremark?

– Det er slike oppdrag som er 
viktige og morsomme. Det er her vi 
treffer grunnfjellet i Fotball-Norge. 
Og «Fair Play» er særdeles viktig. 
Fotball er en fantastisk idrett, og  
fotballen betyr mye for barn og ung-
doms positive utvikling. Gjennom  
fotballen lærer barn og ungdom 
å ta hensyn til medspillere, mot- 
spillere, trenere og dommere.  
Verdier som er viktige også når man 
vokser opp og skal ut i arbeidslivet, 

sa Ravn Omdal, som understreket at 
det er viktig å belønne de klubbene 
som gjør noe helt spesielt positivt, 
slik Aremark har gjort.

Julegave 
– Jeg har visst om dette siden lille jul-
aften. Den beste julegaven jeg kunne 
få, og jeg kunne ikke si det til noen!,  
sa AIF-leder Jon Terje Stensrud  
til de mange fremmøtte barn og 
foreldre i den flotte Aremarkhallen.

«Fair Play»-prisen har vært delt 
ut i fire år. At valget falt på Aremark 
IF begrunnet Per Ravn Omdal på 
denne måten:

– Måten A-laget til Aremark  
taklet konflikten som oppstod  
etter en kamp mot innvandrerlaget  
Borg SK. En forbilledlig handling. 
Helt fantastisk og et eksempel til 
etterfølgelse for alle. Dessuten har 
G98-laget vært plukket ut som 
«Fair Play»-ambassadør, og guttene 
har gjort en flott jobb. Og lederne i  
Aremark IF har vært flinke til å ha et 
kontinuerlig fokus på «Fair Play», sa 
Ravn Omdal til de fremmøte før han 
overrakte prisen, en sjekk på 10.000 
kroner.

I fjor spilte Aremarks A-lag en mildt sagt rå fotball-
kamp mot et lag fra Sarpsborg. I stedet for å ta  
igjen med samme mynt, valgte aremarkingene 
en helt annen fremgangsmåte; de inviterte sine 
motstandere på pizza!

Aremark IF best på Fair Play

Selveste Per Ravn Omdal kom ens ærend til Aremark for å dele ut  
«Fair Play»-prisen for 2010 til Aremark IF. Her er Ravn Omdal sammen 
med Ida Granberg fra ØFK, AIFs leder Jon Terje Stensrud og ordfører  
Tore Johansen.
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TeksT: Tore roberT klerud

 
Like før jul ble det endelig vedtatt 
at det er tid for en ny grensemesse  
igjen. Navnet har blitt nettopp 
«Grensemessa 2011», og det er 
Else Marit Svendsen i Marker som 
er valgt som leder.

Bred appell
– Forrige messe var i 2007, og det 
ble egentlig bestemt den gangen at 
det skulle arrangeres en ny messe 
etter tre år. Men du vet, tiden går så 
fort, ler hun.

Nå er det imidlertid på tide å la 

befolkningen i Grenseland få en på-
minnelse om hva de har rett utenfor 
sin egen stuedør igjen. Messen blir 
i år litt forskjellig fra den forrige og 
vil ha meget bred appell til samtlige 
aldersgrupper, tror Svendsen.

– Forrige gang var messen veldig 
rettet mot ungdom, i forbindelse 
med utdanning og yrkesmuligheter.  
Denne gang er det næringsliv, for-
eningsliv og lokale tilbud til be-
folkningen som skal vises frem i en 
salgs- og utstillingsmesse, forklarer 
hun.

Positive overraskelser
Det gjør satsingen ganske bred, og 
hun håper da også at messen skal 
gi et godt bilde av de mange tilbu-
dene som faktisk finnes fra nord til 
sør i Grenseland og som sikkert de  
færreste har total oversikt over. Det er 
heller ikke å forvente når geografien  
er som den er, men det man etter 
hvert må ha lov til å forvente er at 
lokalbefolkningen er interessert i å 

finne ut om sine lokale tilbud – for 
at de skal bli brukt og kunne bestå.

Men det blir så visst ingen  
pekefinger og alvorlige formaninger 
på messen. Går det som man tror, 
vil Grenseland automatisk frem-
stå som et overflødighetshorn av  
muligheter innenfor både næring  
og fritidstilbud, og Svendsen gleder 
seg til å måle responsen når hun i 
disse dager sender ut invitasjon til 
lag og foreninger.

Ikke minst vil dette være en  
sjelden anledning for dem til å  
skape litt mer blest om deres tilbud, 
tror hun.

Fyller Aremarkhallen
Åsted for messen denne gang blir 
den flunkende nye idrettshallen 
i Aremark sentrum. Der skal det  
settes opp stands og rigges til, slik 
at helgen den 2. og 3. april nærmest 
kan tilbringes der i sin helhet av de 
som er mest vitebegjærlige om eget 
nærmiljø.

– Eller sitt mulige nye nærmil-
jø. For også de som lukter litt på å  
etablere seg i Grenseland er selvsagt 
hjertelig velkommen. Her handler  
det om å øke kunnskapen og  
bevisstheten rundt Grenseland som 
bosted, og messen markerer også 
starten på Bolyst-prosjektet, som 
skal fokusere på distriktets kvalitet 
som bosted, forklarer Svendsen.

– Grenseland er stort og rommer  
mer enn vi normalt tror. Er selv 
idrettshallen i Aremark stor nok 
dersom alle vil være med?

– Ja, det skal vi få til, uansett hvor 
mange som vil være med. Dette er 
jo midt på våren, og vi kommer 
også til å bruke områdene rundt 
hallen for alt de er verdt. I tillegg 
blir det underholdningsinnslag og 
kompletterende arrangement på 
Furulund, så dette blir en virkelig  
festhelg for alle som trives i  
Grenseland, lover prosjektlederen.

2. og 3. april inviteres 
befolkningen i Grense-
land til ny lokal messe 
for å (gjen-)oppdage 
mangfoldet i eget 
distrikt.

Inviterer hele  
Grenseland til messe

Også Grenselands vennskapskommuner i Latvia var med på messen for fire år siden. 
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TeksT oG foTo: Tore roberT klerud 

 
Alle sjeler gledet seg da det forleden 
ble invitert til pressekonferanse på 
det konkursrammede hotellet ved 
og over Vortungens bredd. Skjønt, 
en presse- og rømsjingkonferanse, 
vil være riktigere å kalle det. For flere  
representanter for mulige lokale 
samarbeidspartnere var også til  
stede, med ørene på stilk og  
tindrende øyne, for å motta bud-
skapet om hva som nå skal skje.

Det var virkelig en gledens dag i 
Rømskog.

På lokale hender
Ikke minst er man glad for at hotellet  
er på lokale hender. Eller så nær det 
er mulig å komme, i det minste.

– Vi har ingen personlig tilknyt-
ning til Rømskog, men vi er jo 
fra nabokommunen, og vi følger  
dermed med på hva som skjer her, 
forklarer Morthen Bakke.

Han er daglig leder i bygg- og 
eiendomsfirmaet Bakke AS, med 
adresse i Aurskog, og har sammen 
med kompanjong Thomas Berntsen 
dannet selskapet Rømskog Spa og 
Resort, som blir det nye navnet på 
hotellet. 

Eiendommen ble innhandlet  
etter en rekordrask finansierings-
jobb av Nordea, Høland og Setskog 
Sparebank og Blaker Sparebank en 
av de siste dagene før jul, og prisen 
endte på 38 millioner kroner.

Et røverkjøp for et to år gammelt  
bygg som kostet mellom 140 og 
160 millioner å bygge, kan man 
mene. Men fremdeles en voksen 
sum, minner de nye eierne om.

Glede i bygda
– Men tross alt en pris som gjør  
risikoen så lav at vi tok sjansen, sier 
Bakke, som innrømmer at hotell-
drift er ukjent mark både for Bakke 
AS og for de to rent privat.

Sjansen var imidlertid for god til 
at de kunne la den gå fra seg.

En gledestrålende ordfører Nils 
Nilssen ønsket velkommen til bygda  
og overrakte velfortjente blomster. 
Han var glad for å kunne slippe  

nyheten løs.
– Jeg fikk vite dette et par dager 

før jul og kunne ikke si noe før det 
hele skulle offentliggjøres nå på ny-
året. Jeg tok ikke engang sjansen på 
å gå på fest i jula, spøkte han, før de 
nye eierne takket for mottagelsen.

Samarbeidet med kommunen 
så langt i prosessen har gått meget 
bra, forstår vi, og de nye eierne av 
hotellet innrømmet at mottagelsen 
så langt har vært preget av at en 
hel kommune har stått og ventet 
på at noe skulle skje i skogen ved  
Vortungen.

På egne ben
Mediene har etter konkursen  
spekulert i at det uansett konsept 
vil være vanskelig å treffe kurs- og  
konferansemarkedet med et hotell 
med kun 44 rom. Det er 60 for lite, 
har det vært hevdet.

Morthen Bakke er enig, men ser 
ikke det som noen hindring.

– Mange sa at vi måtte inn i 
en kjede. Men jeg tror vi vil ha  
mindre muligheter i en kjede her 
inne i skogen enn vi vil ha ved 
å stå for oss selv. Riktignok er det  
prosjektert et byggetrinn nummer 
to her som kan øke romkapasiteten, 
men vi satser ikke på det markedet 
uansett, fortalte han det ytterst lyd-
høre publikummet på pressekonfe-
ransen.

– Så det er riktig å si at dere ikke 
«nøyer dere» med et litt for lite  
hotell, men velger positivt å satse på 
et konsept som er tilpasset størrelsen?

– Ja, det er absolutt det vi gjør, 
sier Bakke.

Storhytte
– Vår plan er å drive dette på  
gammeldags vis med et «vertskap» 
mer enn en vanlig hotellbetjening. 
Vi ser litt på det som Norges råeste 
storhytte og vet at det er et marked 
for mindre og mellomstore bedrif-
ter som ønsker å ha et helt anlegg 
helt for seg selv noen dager – gjerne 
koblet opp mot matopplevelser og 
forskjellige events, forklarer Bakke.

Også privatmarkedet skal  
trekkes til hotellet, ikke minst  

gjennom temaarrangement på  
helger. Spa-avdelingen står klar, 
og man ser for seg å lage opplegg 
rundt jakt og fiske, jentehelger, edle  
dråper, og – igjen – mat.

– Mat vil være viktig, og vi 
skal satse hardt på et meget godt  
kjøkken. Generelt kan vi si at nå er 
det slutt på tøfler og salatblader, nå 
skal vi servere god mat – med kjøtt 
– og gode viner til et publikum som 
ikke må legge seg tidlig og være 
stille hele tiden, sier han spøkefullt.

Nye arbeidsplasser
Mellom 20 og 30 personer hadde 
sin arbeidsplass ved hotellet før 
konkursen.

– Rundt halvparten av dem var vel 
det vi kan kalle lokale, altså rømsjinger 
og svensker. Jeg tror mange av dem 
har gått og ventet på at noe skulle 
skje, forteller Torkel Tørnby, som 
var teknisk sjef ved hotellet og har  
fortsatt i den rollen på oppdrag 
fra konkursboet for å ta vare på og 
holde de avanserte tekniske instal-
lasjonene i trim mens bygget har 
stått tomt.

– Ut fra planene høres det ut som 
om staben nå vil bli noe mindre enn 

den var tidligere. Vil det bli aktuelt 
å henvende seg til de som tidligere 
arbeidet her for å rekruttere nye  
ansatte med «erfaring»?

– Det stemmer nok at det vil bli 
en litt mindre stab nå, i hvert fall til å 
begynne med. På sikt håper vi selv-
sagt det skal bli flere arbeidsplasser 
ut av dette også, sier Morthen Bakke  
og legger til at man selvsagt er  
positive til å få med nøkkelpersoner 
som Torkel Tørnby videre.

Kan åpne til våren
– May-Therese Halvorsen er den 
første vi har ansatt, selv om vi ikke 
har hatt tid til å skrive kontrakter og 
slikt riktig ennå. Det har gått litt fort, 
dette her, ler Bakke og Berntsen. 

– Hun fortsetter med de samme 
oppgavene som hun hadde tidligere,  
for vi ser at vi allerede må ha en per-
son til å ta seg av booking. Dersom  
de andre nøkkelfunksjonene kom-
mer på plass forholdsvis rask, tror 
vi at vi kan være oppe å gå allerede 
i løpet av mars eller april, avslutter  
de nye hotelleierne, som gleder  
seg til å se hvordan Rømskogs perle 
kan gjøre det i markedet med et nytt 
og langt bredere konsept.

Eventyrhotellet i Rømskog er endelig over på nye, 
lokale hender. De satser på et adskillig bredere 
konsept og håper med litt hell å være i gang 
allerede i løpet av våren.

Alt står klart, og om få måneder kan det igjen være gjester i 
både spa-avdelingen og resten av hotellet på Rømskog, håper 
fra venstre investorene Thomas Berntsen og Morthen Bakke, 
varaordfører Kari Pettersen, markedssjef May-Therese Halvorsen 
og teknisk sjef Torkel Tørnby.

Sparker vekk tøflene og satser 

på nytt hotellkonsept
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De nye hotelleierne Thomas Berntsen (t.v.) og Morthen 
Bakke har store forventninger til hotelldrift i Rømskogs 
vakre natur.

Foreløpig er det kaldt og folketomt på Rømskog Spa og Resort, men allerede i løpet av 
våren kan gjestene vende tilbake. Forhåpentlig vil hotellet være enklere å drive med et 
bredere konsept enn tidligere.

Sparker vekk tøflene og satser 

på nytt hotellkonsept
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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 fi x 
danner en ru, 
sandaktig 
overfl ate. 

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: Tore roberT klerud

Over hele Indre Østfold er treningene i full gang frem mot «Det 
store kommuneslaget» i mars, da åtte kor fra åtte IØ-kommuner 
skal slåss om hvem som er best.

Ikke minst i Marker. Det var også der man var raskest til å svare 
«ja», leser vi på eventets Facebook-sider.

Bratt læringskurve
Korleder for markingene er Simen Gunneng, kjent fra mange 
sammenhenger med diverse former for bandmusikk og med 
fl ere instrumenter dinglende på magen.

Men ikke som korsanger.
– Jeg har aldri sunget i kor, har aldri likt korsang, og dermed 

hevdet i all min tid at man ikke skal bedrive kor. På den bakgrunnen 
var det det naturligste i verden å takke ja da jeg ble spurt om å lede 
dette. Du kan jo si jeg har møtt meg selv grundig i døra, ler han.

Å svare nei er aldri trivelig, spesielt ikke når man er glad i 
musikk generelt og liker en utfordring. Men det har vært en bratt 
læringskurve, innrømmer han.

Helt nytt kor
Gunneng regnet det som i overkant ambisiøst å invitere til 
auditions for interesserte. Marker er tross alt en kommune med 
bare drøyt 3.000 innbyggere.

– Men jeg forhørte meg litt rundt blant folk jeg kjenner for å 
fi nne frem til folk som i hvert fall kunne forventes å synge ganske 
rent. Det var viktig for meg ikke å ende opp med halvparten av 
de korene som allerede fi nnes i kommunen. Jeg ville rekruttere 
på tvers, og dermed begynte jeg å kontakte folk ut fra de ganske 
spesielle kriteriene vi skulle bygge opp koret etter, forklarer han.

– Fikk du tak i korsangere i samtlige 20 kategorier?
– Vi fi kk i hvert fall 19,5 av 20. Det fi nnes tydeligvis ingen 

vegetarianere i Marker i dag, men vi fant en som tidligere har 
vært det, ler korlederen.

Friskt repertoar
Gunneng føler han har lykkes med å bygge opp et helt nytt kor. 
Bare to-tre av medlemmene er aktive i andre kor til daglig, men 
det låter meget bra likevel.

– Vi har hatt et par samlinger og brukt litt tid på å fi nne frem 
til de to sangene vi skal synge. Vi kan jo ikke avsløre nå hvilke det 
blir, men vi ville fi nne sanger som virkelig ikke er forbundet med 
korsang, og det tror jeg vi har greid, sier han.

Han gikk på et tidlig tidspunkt tøft ut i et intervju med NRK 
Østfold og forsikret om at Markers ambisjoner ganske enkelt var 
å vinne hele greia, og han ser ingen grunn til å dempe dette nå.

– Om jeg er helt fersk som dirigent, og en del av koret består 
av folk som heller ikke har sunget så mye i kor, så er stemningen 
og innsatsviljen på topp. Og det vi mangler i teknikk og detaljer 
får vi bare ta igjen i sangglede og koreografi , understreker han.

Intensiveres mot mars
Denne uka møtes alle de rundt 200 korsangerne og lederne 

fra IØ-kommunene til kick off i Askim. Det skal bli moro å møte 
de andre en gang før den store fi nalekvelden og få sosialisert seg 
litt, mener den ferske korlederen.

– Og nå blir det et heftig øvingsprogram fremover?
– Ja, det er to sanger og to måneder. Viktig ikke å gå lei også, 

men vi kommer nok til å intensivere litt fremover mot fi nalen i 
mars. Vi er så heldige å ha med Marianne Fosser til å kompe for 
oss under øvelsene, slik at vi er godt forberedt til fi nalen, der et 
husband skal sørge for kompet. Det er vi veldig takknemlige for, 
og det gir oss et bra utgangspunkt for å sikte mot toppen, avslutter 
en travelt opptatt korleder.

Både korlederen og mange av sangerne i 
Marker er ganske ferske i korsammenheng. 
Da er det naturlig å sikte høyt, mener de.

Innbitte markinger sikter mot korseier

Lysløypa 
Lengde: 2,5 km. Belyst ti l kl. 22 hver kveld. To kilometer 
ekstra sløyfe med natursnø (uten lys) i fl att  og lett gått  terreng.
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. 0047-928 56 595,  
E-post: info@overkolen.com

Lysløypa 
Lengde: 2,5 km. Belyst ti l kl. 22 hver kveld. To kilometer 
ekstra sløyfe med natursnø (uten lys) i fl att  og lett gått  terreng.

Åpent alle dager fra kl. 07.00–22.00

Oppdatert løypeinfo på www.overkolen.com

• Catering
• Pizza
• Selskaper
• Kurs og konferanse
• Overnatting

UKESMENY, gjelder fra 24. januar og ut februar

Ørje

   
SOLSTRAND

En perle ved Øymarksjøen
Overnatting, restaurant, kurs og konferanse. Tlf. 69 81 21 37Telefon  69 81 21 37

www.solstrand-terrasse.no
solstrand-terrasse@klund.net

Åpent 
Søndag–fredag 11.00–17.00
Lørdag 11.00–15.00

Mandag:  Fleskepannekaker
Tirsdag:  Fisk 
Onsdag:  Kjøttkaker
Torsdag:  Karbonader med løk
Fredag:  Flesk og duppe
Egen lørdagsmeny
Søndagsmiddag med dessert og kaff e fra kr. 149,-
Varm lunsj mandag–fredag kl. 12–13

Dagens mandag–fredag kr. 95,- inkl. kaff e. Serveres fra kl. 13.
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Det er en munter gjeng markinger som tar sikte på å vinne «Det store kommuneslaget» i mars. (Foto: Marker Fotoklubb)

Innbitte markinger sikter mot korseier

Januar 2011 • avisa Grenseland  13



Informasjon fra Marker kommuneInformasjon fra Marker kommune

Det skjer i Grenseland
20. JANUAR–23. FEBRUAR

Januar

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

TirsdaG 25.
Stemningen turlag i Rømskog ar-
rangerer årets første tur. Fremmøte 
ved kommunehuset klokken 18:30. 

onsdaG 26.
Lesestund for småbarn i Rømskog 
bibliotek kl. 10.45.

Rømskog pensjonistforeningen 
starter et nytt sosialt tiltak. Den 
siste onsdagen i måneden møtes 
pensjonistene på Elviras Café for å 
prate og drikke kaffe. Foreningen 
spanderer kaffen. Første kafédag 
blir 26. januar klokken 11 til 13.

lØrdaG 29. 
Abba-kveld i Rømskog kulturhus 
kl. 19. Arrangør er Rømskog 
kommune.

MandaG 31.
Aremark Bygdekvinnelag arran-
gerer møte på Furulund kl. 19. Det 
blir spennende interiørtips. Stoffer, 
tapeter, gardiner, farger og mønster. 
Bli inspirert av Nina Folmer!

februar

onsdaG 2.
I Marker rådhus viser Bygdekinoen 
fi lmen «Verre enn verst».

TorsdaG 3.
Quiz i Bakergaarden, Ørje kl. 19. 
Med Rune Bergqvist. Servering av 
Tapas.

TirsdaG 8.
I Rømskog kulturhus viser 
Bygdekinoen fi lmen 
«Verre enn verst».

TorsdaG 10.
Årsmøte i Rømskog pensjonist-
forening kl. 18 i gamle spisesal.

TirsdaG 15.
På Furulund i Aremark viser 
Bygdekinoen fi lmen «Jeg reiser 
alene».

TirsdaG 22.
Stemningen turlag i Rømskog 
arrangerer tur. Fremmøte ved 
kommunehuset klokken 18:30. 

onsdaG 23.
Pensjonistmøte på Elviras Café 
kl. 11 til 13.

Åpningstider:
Marker rådhus: Mandag–
fredag kl. 07.30–kl. 15.35.
Marker bibliotek: Tirsdag og 
torsdag fra kl. 10–kl. 19. 
Lørdag fra kl. 10 – kl. 13.

Telefon: 69 81 05 00
Fax. 69 81 06 66
www.marker.kommune.no

nyttige telefonnummere utenom 
servicetorgets åpningstid:
Marker bibliotek: 452 98 254
SFO: 454 06 665 – Turtelefon: 982 11 738
Marker skole - Rektor: 454 05 631
Grimsby barnehage: 926 01 327 – Turtelefon: 982 11 746
Lilleveien bofelleskap: 982 11 743
Marker bo og servicesenter:

Hjemmetjenesten 982 28 290 / 982 28 291.
Bogruppe 1: 466 24 350 
Bogruppe 2: 466 24 351 
Bogruppe 3: 466 24 353 
Bogruppe 4: 466 24 355 
Bogruppe 5 – Korttid/rehab: 466 24 349 
Sykepleier inne/ute: 982 28 290 (Rødenes/Ørje)
Sykepleier inne/ute: 982 28 291 (Øymark/Ørje)

Vakttelefon for vann/kloakk: 924 23 320

ny renovasjonsordning
Fra 1. januar begynte fjerningen av felles avfallscontainere i spredt bebyg-
gelse (når alle har fått stativer), og de som i dag benytter disse vil få nytt 
utstyr. Marker kommune får nå samme ordning for alle husstander i kom-
munen, og som resten av kommunene i IØR (Indre Østfold Renovasjon). 
I forbindelse med innføring av ny renovasjonsordning og ny forskrift, 
oppheves tidligere gitte dispensasjoner (fritak og felles abonnement).

Fra 1. januar ble det innført glass- og metallemballasje som hente-
ordning. Dette innebærer at alle får en ny plastbeholder til papir og at 
de svarte plastboksene i kildesorteringsskapet skal benyttes til glass- og 
metallemballasje. Abonnenter i tettbebyggelsen kan påregne å få de nye 
beholderne i løpet av 2011, men kanskje ikke før i 2012. Her skal det også 
på sikt kjøres ut plastbeholdere til restavfallet.

Det sendes ut eget skriv til alle husstander om dette.

kommunale 
møter:
1. februar: 
Plan og miljøutvalgsmøte
3. februar: 
Formannskapsmøte
15. februar: 
Kommunestyremøte
Mer info om møtene fi nner 
du på kommunens hjemme-
side under politikk.

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

ledige stillinger:

fellingsrapport

• Fysioterapeut 60 prosent 
stilling.

• Helsesekretær, Sentrumsgår-
den legekontor: 40 prosent 
stilling.
Hvilende nattvakt 
– Lilleveien bofellesskap for 
psykisk utviklingshemmede:  
57 prosent stilling.
Fullstendig utlysningstekst 
på kommunens hjemmeside.

Marker kommune vil opplyse 
om at fristen for innlevering 
av fellingsrapport for rådyr er 
gått ut. Rapporten skal være 
innlevert innen 10 dager etter 
jakttidens slutt 23. desember. 

Barnehageopptak – 2011/2012
Det kan nå søkes om opptak i 
barnehagene for barnehageåret 
2011/2012. Elektronisk søknads-
skjema ligger på kommunens 
hjemmeside: www.marker.kom-
mune.no under barnehagene 
og selvbetjening/skjemaer.
Søknadsfrist 1. mars 2011.
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MØTePlan for PoliTiske MØTer 
i areMark koMMune Jan/feb 2011

5 på topp i 
aremark bibliotek

babysang i aremark

Statistikken for utlån ved Are-
mark bibliotek i fjor viser 
følgende 5-på-topp-liste:

Lydbøker for barn:
1. Rampete Robin raner 

banken av Fransesca Simon
2. Rampete Robin og tidenes 

tøffeste tidsmaskin av 
Fransesca Simon

3. Rampete Robin og 
fotballfantomet av 
Fransesca Simon

4. Knerten gifter seg av 
Anne-Cath. Vestly

5. Rampete Robin og den 
avskyelige snømannen av 
Fransesca Simon

 

Lydbøker for voksne:
1. Drømmenes land av 

Vidar Sundstøl
2. Salvadoreña av 

Cecilia Samartin
3. Lilli Valentin av Willy Russel
4. La meg synge deg stille 

sanger av Linda Olsson
5. Den senile landmåleren av 

Arto Paasilinna
 
DVD:
1. Beverly Hills chihuahua
2. Kurt blir grusom
3. Det var en gang et 

menneske
4. Camp Rock.
5. Bedtime stories.

Annenhver torsdag arrangeres det babysang i Aremark. 
Det skjer i Aremark menighetshus.

– Vi håper at foreldre kommer med babyer. Vi starter samlingen 
med å synge igjennom et program med rim og regler, sanger og danser. 
Etterpå tar vi frem matpakker og har tid til å bli kjent med hverandre, 
opplyser Gunhild Førrisdahl-Johansen.

Mange av sangene som synges er hentet fra Frelsesarmeens CD 
«Bom Chicka Bom». Ønsker du mer informasjon om babysangen, kan 

du ringe Gunhild på 901 80 798.

Babysang i Aremark arrangeres kl. 10.30 på følgende torsdager denne 
våren: 20. januar, 3. februar, 17. februar, 3. mars, 17. mars, 31. mars, 
14. april, 28. april og 12. mai.

Drift- og utviklingsutvalg: Torsdag 17. februar kl. 19
Oppvekst- og kulturutvalg: Torsdag 17. februar kl. 18
Omsorgsutvalg: Torsdag 17. februar kl. 18
Formannskap/ Adm.utvalg:  Torsdag 27. januar kl. 13.30 og 
torsdag 17. februar kl. 13.30
Kommunestyret: Torsdag 10. februar kl. 19
Eldrerådet: Torsdag 10. februar kl. 12
Arbeidsmiljøutvalg: Torsdag 10. februar kl. 14.30
Møte ordfører, varaordfører, gruppeledere og utvalgsledere 
+ rådmann og kommunalsjefer: Torsdag 17. februar kl. 15

eventyrstund 
Det er eventyrstund i biblioteket 
den første mandagen i hver 
måned kl. 10.30. Passer best for 
førskolebarn. Vi leser, synger og 
tegner litt. Velkommen!

votter 
gjenglemt på 
juleveiåpning 
Et par semskede skinnvotter 
ble glemt igjen under 
juleveiåpningen 4. desember. 
Kan fås igjen ved 
henvendelse til 
Frivilligsentralen.

Tlf. 69 19 81 70 eller 98 21 21 81
E-post: frivilligsentral@aremark.kommune.no 
Åpent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Håndarbeids-
kafeen
Tirsdag 25. januar kl. 11 
starter Håndarbeidskafeen 
opp i aktivitetsstua på 
Fosbykollen. Vi møtes fra 
kl. 11 til 13 hver tirsdag 
framover. Håndarbeid-/
hobbyaktiviteter, kaffe, 
utlodning og fremfor alt 
hyggelig sosialt samvær. Vi 
ønsker både nye og faste 
gjester hjertelig velkommen!

Hver torsdag fra kl. 11 til 13 har vi kaffe 
og vafl er på Frivillig’sentralen i bank-
bygget. Hjertelig velkommen innom!

Hver torsdag formiddag serveres det, 
vafl er og kaffe til alle som har tid og 
lyst. Det skjer i Frivilligsentralens 
lokaler i Bankbygget i Aremark.  
(Foto: Øyvind Ottersen)

aremark 
bibliotek 
Åpningstider:
Mandag: 17-20
Onsdag: 10-13
Torsdag: 12-18
Fredag:  10-13

Telefon 69 19 97 50
bibliotek@aremark.kommune.no
http://twitter.com/bibliotekene
www.bibin.no

Gratis kaffe på mandager
Husk servering av kaffe 
og litt å bite i hver mandag på 
Aremark bibliotek. Gratis, 
selvfølgelig!

Politisk møteplan i rømskog

Torsdag 20. januar:
Utvalg for utvikling, Planutval-
get og Utvalg for oppvekst og 
omsorg.

Mandag 24. januar:
Administrasjonsutvalget/for-
mannskapet.

Torsdag 10. februar:
Kommunestyret.

Torsdag 10. mars:
Utvalg for utvikling, 
Planutvalget og Utvalg for 
oppvekst og omsorg.

Mandag 14. mars:
Administrasjonsutvalget/
formannskapet.

Torsdag 7. april 
(Politisk dag):
Utvalg for utvikling, 
Planutvalget og Utvalg for 
oppvekst og omsorg.
Administrasjonsutvalget/
formannskapet.
Kommunestyret.

Torsdag 19. mai:
Utvalg for utvikling, 
Planutvalget og Utvalg for 
oppvekst og omsorg.

Mandag 30. mai:
Administrasjonsutvalget/
formannskapet.

Torsdag 16. juni:
Kommunestyret.

Informasjon fra Rømskog kommune

aremark 
bygdekvinnelag
Aremark Bygdekvinnelag 
har planene klare for første 
halvår. Her følger en oversikt 
over hva som er på gang:

JANUAR
Mandag 31. kl. 19 
på Furulund.
Spennende interiørtips. 
Stoffer, tapeter, gardiner, 
farger og mønster. 
Bli inspirert av Nina Folmer.

FEBRUAR
Mandag 28. kl. 19 på 
Furulund. Besøk av Arild 
Johansen fra Antikk og 
Kuriosa i Halden. Det opp-
fordres til å ta med gjenstander 
for vurdering.

MARS
Mandag 28. kl. 19 på Furu-
lund. Besøk fra I Gros Hage 
på Ørje. Landskapsarkitekt 
Gro Krog gir tips og råd innen 
hagestell etc.

APRIL
April-møtet utgår på grunn av 
påske.

MAI
Mandag 30. kl. 19 – «Allsang 
på Kvernmoen». Servering av 
rømmegrøt. Medlemmer 
m/ledsager inviteres.

JUNI
Turkomiteen arrangerer 
eventuell sommertur.

Informasjon fra Aremark kommune Informasjon fra Aremark kommune

kontaktinfo aremark frivilligsentral:

- for barn i akuttsituasjoner

Telefon:  91 38 92 93
Åpningstid:
Hverdager kl. 16–08.
Helger og høytider: 
Hele døgnet

Rømskog kommune har fastsatt den politiske møteplanen 
for første halvår. Den ser slik ut:

Torsdagsvafl er
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TeksT oG foTo: Tore roberT klerud 

 
Midt i juni stengte dørene i halvan-
nen uke i det som en gang var ICA på 
Måsan ved Ørje. Et dramatisk skritt 
for en typisk «vaneforretning», 
men eneste mulighet når man skal 
gjøre dyptgripende forandringer.

– Og det skulle vi jo. Hele forret-
ningen er jo i praksis ny. Det er bare 
gulvet som man kan kjenne igjen fra 
før, sier Bjørg Eva Brandsrud.

Hun er fungerende butikksjef og 
smiler fra øre til øre. For ikke bare er 
butikken blitt flott, det har også blitt 

merkbart flere kunder.
– Vi får jo ikke lov å gå ut med 

tall, men vi har merket det godt. 
Vi hadde blant annet en veldig god 
julehandel, sier hun.

Ved å bytte kjede innenfor samme  
konsern, fra ICA til Rimi, har  
prisprofilen blitt en helt annen. 
Og kundene er prisbevisste i dag,  
konstaterer hun.

Mange svensker
– Med beliggenhet inntil E18 har 
det alltid vært et visst tilfang av 
svenske kunder her også. De er vel 

ikke mindre prisbevisste enn nord-
menn?

– Nei, de handler nok først og 
fremst varer som er spesielt billige i 
Norge sammenlignet med Sverige, 
samt ting de ikke får der i det hele 
tatt – som for eksempel brunost. 
Det er fremdeles bra med svenske 
kunder her, ja, sier Brandsrud.

Interiøret i butikken er blitt  
mange hakk flottere, og stoltheten 
er brød- og fruktavdelingen. Den 
har fått sin egen lounge-lignende 
avdeling med senket himling og 
«mys-belysning» midt i butikken. 

Erfaringen er så langt at slike til-
tak virker, og at kundene er meget  
fornøyde.

– Hva med spøkelset som vi skrev 
om for et års tid siden, har dere sett 
noe mer til ham?

– Like etter ombyggingen merket  
vi ikke noe til ham, så vi trodde han 
var borte. Men han har kommet  
tilbake, ja. Han gjør ikke så mye ut av 
seg lenger, men vi merker at han er, 
sier Brandsrud, som har fått mange  
tilbakemeldinger etter at Avisa  
Grenseland skrev om saken sist.

Enkelte har også tatt turen innom 
forretningen nettopp av den grunn 
og har bekreftet at det er «noe» der.

– Folk som er nysgjerrige må gjerne  
komme innom og se selv, ler hun.

«Ny» butikk drar kunder

Ny forretning har ført til stor tilfredshet blant både kundene og oss, sier betjeningen på Rimi Ørje, representert ved fra venstre Ragnhild Holst, Katrine 
Holst, Ellen Solbrekke og fungerende butikksjef Bjørg Eva Brandsrud.

I sommer fikk markingene i praksis en ny dagligvareforretning. Og resultatet 
har ikke uteblitt, konstaterer man på Rimi Ørje.
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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 24. februar 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


