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kreative 
lØSninger

unge entreprenører i Marker 
med kreative ideer. 

Side 6 og 7

troSterUD-
Skolen

På Trosterud i Rømskog var det 
skole fra 1860-tallet. 

Side 16 og 17

MØte MeD 
aBeria

Aberia Helseresort Rømskog AS 
leier spahotellet. 

Side 10 og 11 Sjuendeklasse ved Aremark skole lagde 
mat sammen med Bygdekvinnelaget. 

Det var populært! 
Side 12 og 13 

Sjuendeklasse ved Aremark skole lagde 

Gøy med mat
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Avisa Grenseland er et felles organ for 

grensekommunene Aremark, Marker og 

Rømskog.

Aremark
Innbyggere: 1.405
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Tore Johansen (KrF)

Marker
Innbyggere: 3.491
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Stein Erik Lauvås (A)

Rømskog
Innbyggere: 685
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Nils Nilssen (A)
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I våre kommuner Rømskog, Aremark 
og Marker satses det på omdømme 

og bolyst. Ordførere og rådmenn går på 
«Omdømmeskole» for å lære om det å 
skape identitet, stolthet og tilhørighet. Det 
skal være godt å bo her. Folk skal føle seg 
velkomne, og vi skal snakke positivt om 
bygda vår i samtale med mennesker vi tref-
fer. Det er målet. Innbyggerne skal være 
med på å sette kommunen på kartet.

Skal vi gjøre det, må vi ha noe å være stol-
te av. Hva føler du egentlig når du sier 

du er rømsjing, marking, eller aremarking? 
Er det noe vi gladelig og litt stolt forteller, 
eller er det noe vi sier i en bisetning og 
snakker ikke mer om det? En stor prosent 
av innbyggerne er faktisk innfl yttere. Ikke 
«ekte» rømsjing, marking eller aremar-
king. De er innfl yttere. Hva sier de når de 
forteller hvor de er fra? «Jeg bor like ved 
grensen til Sverige, i Marker, men jeg er fra 
Oslo». Hvordan skal alle disse ekte inn-
byggere være med på å omtale kommunen 
positivt, når det ikke engang er stuerent å 
si at de er rømsjing, marking eller aremar-
king? Selv Arne Jensen, som har bodd i 
Rømskog i snart seksti år, er tvilende til om 
han kan kalle seg en ekte rømsjing. 

Bjørnar Storeheier, prosjektleder for Bo-
lyst, forteller at regionen vår har mange 

tilfl yttere hvert eneste år. Siden 2006 og 
frem til midten av 2011 har nesten 1.600 
mennesker fl yttet hit. Omtrent like mange 
har fl yttet ut igjen. Det er et tankekors. 
Veien er kort til større arbeidsmarked fra 
våre kommuner. Det tar like lang tid, eller 

mer tid, å kjøre gjennom Oslo enn å kjøre 
fra Aremark til Nexans i Halden. Arbeids-
markedet er ikke problemet. Skal vi som 
innbyggere - både innfødte og innfl yttere 
- skryte av kommunen vår, bør det være 
grunn til det. Det er fl ere store ting på gang 
i samtlige tre kommuner, ting som vil være 
med på å stake ut kursen for fremtiden. 
Helseforetaket Aberia, som satser i Røm-
skog, er ett eksempel. «Vi vil være med på 
å sette Rømskog på kartet», sier admini-
strerende direktør i foretaket. Lykkes 
de, vil Rømskog bli kjent langt utover 
kommunens grenser. Blir det «Rømskog 
Rehab» vi skal være stolt av i fremtiden? 

Marker og Aremark har et fl ott 
vassdrag som i alt for liten grad blir 

utnyttet. Men det er ting på gang. Gjøres 
det riktig, kan vi være stolte av vassdraget. 
Alfa og omega er at vannet er rent. Målet 
var at innen 2015 skulle man være et stort 
skritt nærmere dette. Nord i Marker har 
mange med spredt avløp fått pålegg fra 
kommunen og investert i minirensean-
legg. Flere står for tur. I Aremark derimot, 
har prosessen stoppet opp. Midlertidig, 
ifølge teknisk sjef i kommunen Tron Sverre 
Johansen og Gro Gaarder, som jobber med 
vann og avløp. Johansen sier at minirense-
anlegg greier kravet i teorien, men at det 
i praksis viser svært varierende resultater, 
avhengig av bruken. Derfor utsetter Are-
mark kommune kravet om rensing og ser 
på fl ere alternative muligheter. Aremark 
skal lage en helhetlig hovedplan for vann 
og avløp, og den skal behandles politisk før 
det skjer noe mer. I Marker derimot, er pla-

nen forankret politisk og dermed fortsetter 
prosessen. Selv om det altså har kommet 
vesentlige nye fakta siden prosessen startet 
for noen år siden. Vi tror neppe vi kan 
være stolte av blågrønne alger og dårlig 
vannkvalitet - men heller av å ha landets 
fl otteste og reneste vassdrag. 

Det ventes spent på konsekvensut-
redningen til vindmølleplanene i 

Vestfj ella. Mange viktige avgjørelser skal 
fattes. Vi håper fornuften vil rå blant dem 
som skal ta disse avgjørelsene. Man er 
nødt til å ta gode grep nå, i alle tre kom-
muner, skal vi overleve som selvstendige 
kommuner. Hvis det er målet, må man dra 
lasset sammen. Vi må ha åpne lokalsam-
funn, slik at også innfl yttere med stolthet 
kan si at «jeg er aremarking». Det gjør seg 
ikke selv. Den etter hvert usaklige debat-
ten om mobbing ved Aremark skole har 
heller ikke akkurat gitt bygda et bedre 
omdømme. Det er på tide å legge den 
saken bak seg, se fremover og fortsette å 
gjøre det vi kan for at barna skal ha det 
bra. En god skole skal vi være stolte av å 
ha. Vi tviler på at vi kan være stolte av å 
ha Østfolds eneste vindmøllepark i det 
som enn så lenge er fylkets mest uberørte 
naturområde. 

Hva med virkelig å satse på at regionen 
vår skal være best for barna å vokse 

opp i? Da må det også satses knallhardt 
på miljø. Dette henger sammen og er 
fremtiden. Hadde vi fått til en slik skik-
kelig satsing - da hadde vi hatt noe å være 
stolt av.

Noe å være stolt av

Neste utgave kommer 22. desember
Årets siste utgave av Avisa Grenseland kommer i postkassene 22. desember. Siste frist for innlevering 
av bidrag, det være seg redaksjonelt stoff, kommunal informasjon eller bestilling av annonser er

Tirsdag 13. desember

Adresser og telefonnummer fi nner du i feltet nedenfor.

Redaktør: Siri M. Dalnoki (mob. 416 65 793),

Redaksjon: Øyvind Ottersen (mob. 468 24 777), 

Tore Robert Klerud (mob. 905 56 720)

Grafi sk design: Sunniva Hansen (mob. 400 38 037), 

Runar Drønen (mob. 950 73 311)

Besøksadresse: 

Byline tekst & design,

Fosby, 1798 Aremark

Telefon: 99 22 1798

E-post: post@byline.as

www.byline.as

Trykk: Edda Trykk
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Behjelpelig med tegninger og søknader. Godkjenninger for våtrom

Telefon 91 30 37 61.  Adresse: 1798 Aremark

LANDBRUKSBYGG
RESTAURERING 
MINDRE MURERARBEID

HYTTEBYGGING
NYBYGG 
TILBYGG

Ny sokneprest
Ørje og Øymark har fått ny sokneprest. 
Øystein Sjølie er på plass og i gang med 
arbeidet. Han skal hovedsakelig virke i 
menighetene i Ørje og Øymark, men vil i 
noen grad også ha oppgaver i tilliggende 
menigheter.

Trine Lise Øwre og familien er for-
holdsvis nyinnfl yttede rømsjinger. De 
er interessert i friluftsliv og stortrives 
i Rømskog. Øwre er servitør, men 
var ikke i stand til å gjenoppta yrket 
siden hun ble dårlig under sitt første 
svangerskap. 

Bare positivt. Småbarnsmoren 
legger ikke skjul på at hun har 
fått dårlig behandling ved andre 
Nav-kontorer. Men i Rømskog 
følte hun at hun ble tatt på alvor. 
Gjennom tiltaket «arbeid med 
bistand», i samarbeid med Asvo 

på Bjørkelangen, får hun i disse 
dager prøvd seg som assistent på 
Rømskog skole. Lærerne skryter av 
at dette har fungert kjempebra, og 
det synes Øwre selv også. 

– I Rømskog ble jeg tatt godt 
imot fra første stund. Det har vært 
veldig fi nt å komme hit, og jeg har 
bare positivt å si om Nav i Røm-
skog. De er superfl inke til å hjelpe 
til. Tiltaket «arbeid med bistand» 
er en fi n måte å fi nne ut hva som 
fungerer eller ikke. Jeg startet ved 
Rømskog skole som assistent 
1. september. Perioden varer i tre 

måneder, med mulighet for forlen-
gelse. Det er lagt opp slik at jeg får 
prøvd meg litt, blant annet med 
å hjelpe til med data. På denne 
måten er det lettere å fi nne ut hva 
som fungerer, så kan man eventuelt 
ta kurs eller utdannelse etterhvert, 
forteller hun fornøyd. 

– Det er mange muligheter en 
ikke tenker over. Det er kjempe-
deilig at ting kan bli tilrettelagt, så 
en slipper bekymringen om at en 
må ordne alt selv, sier Trine Lise 
Øwre. 

Det har vært mye negativitet rundt Nav-systemet 
i mediene. Sånn sett kan det sies at Rømskogs 
Nav-kontor er «kjerringa mot strømmen». Trine 
Lise Øwre er storfornøyd med tilretteleggingen 
hun har fått.

Skryter av Nav Rømskog
Trine Lise Øwre stortrives i Rømskog og som assistent ved Rømskog skole.

tekSt og foto: Siri M. Dalnoki
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Lensmann i «rampelyset»

gjensidige-marker.no

RøykvaRsleRens dag eR 1. desembeR 

vi har gode tilbud på røykvarslere i hele desember.
batterier får du selvsagt gratis, til alle dine røykvarslere.

Vi benytter anledningen til å ønske  
alle våre kunder en fredelig førjulstid.

Kom gjerne innom et av våre kontorer  
i Aremark,  Marker eller Rømskog om du  
ønsker batteri, eller en prat om forsikring.

HUsk Å skIFTe baTTeRI!

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

Komplett bilsenter på Ørje

- Nye biler
- Brukte biler
- Verksted

OFFENTLIG GODKJENT BILVERKSTED 
•  Skifte av frontruter
•  Reparasjon av lette kjøretøy
•  Periodisk kjøretøykontroll 
•  Karosseriverksted

Stort utvalg

av brukte biler

til gunstig pris

Steinsprut?
Vi hjelper deg!

Rødenesvn. 4, 1870 ØRJE    Tlf. 69 81 28 00    morten.teig@online.no
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Det sier Erling Leknes, som inntil 
nylig var lensmann for Marker og 
Rømskog. Nå tilføyes også  Are-
mark til hans ansvarsområde. 
Leknes innrømmer at det blir mer 
å gjøre. Han vil være på kontoret i 
Aremark en del fremover for å sette 
seg inn i sakene som avtroppende 
lensmann Nils Anders Kollerød har 
tatt seg av tidligere. 

Felles vaktsystem. Han sier det 
ikke blir forandring når det gjelder 
polititjenesten i Aremark. 

– Tjenesten skal ikke bli dårlige-
re. Historisk sett henger Aremark 
og Marker tett sammen. Jeg  har 
tidligere jobbet sammen med Kol-
lerød og hans forgjenger Mellbye. 
Har hatt nær kontakt med Are-
mark hele tiden, så distriktet er jo 
ikke helt fremmed, sier Leknes. 

Fremover blir det fortsatt en halv 
kontorstilling og to politibetjenter 

med arbeidssted i Aremark. Det 
betyr en operativ politibetjent i 
stedet for lensmann. Sistnevnte 
stilling er besatt av en lokal politi-
kvinne. 

– Det blir en ekstra operativ 
stilling i Aremark, mens mye av 
det administrative blir lagt under 
Marker. Dermed blir det heller mer 
synlig politi, sier lensmann Erling 
Leknes, og han legger til:

– Vi har et felles vaktsystem som 
fungerer godt. Hvis det skjer noe, 
så vil man være i Aremark på tjue 
minutter. Det er ingen grunn til å 
føle seg utrygg.

Erling Leknes har jobbet ved 
lensmannskontoret på Ørje siden 
1984. Han startet som lensmanns-
betjent og har gått gradene. Han 
ble lensmann for Marker og 
Rømskog i 1996. Lensmannen er 
opprinnelig fra Lofoten. I dag er 
han bosatt i Töcksfors.   

– Selv om Aremark mister sin lensmann, skal ikke polititjenesten i kommunen bli dårligere. 

Lensmann for tre kommuner

Omorganiseringer i politidistriktene er ikke noe nytt. Også Aremark blir ram-
met av dette og skal dele på lensmann Erling Leknes (bildet) med Marker og 
Rømskog. 

Siri M. Dalnoki, tekSt og foto

I forrige utgave skrev vi nyheten om 
at Aremark mister lensmannen. 
Nils Anders Kollerød har vært 
lensmann i bygda i 23 år og går nå 
over i en annen stilling. Lensmann-
stillingen i Aremark forsvinner, og 
administrative oppgaver blir fl yttet 
til Marker og lensmann Erling 
Leknes. 

Nils Anders Kollerød ville ikke 
ha noe oppmerksomhet rundt sin 
avgang som lensmann i Aremark. 
Han fi kk det ikke som han ville. I 
hemmelighet arrangerte nære kol-
leger og kona Turid en markering, 
noe hovedpersonen selv altså ikke 
klarte å avsløre i forveien. Han ble 
mildt sagt overrasket når venner, 

politikere, kolleger og lokalpresse 
sto parat til å ta ham imot 
i lokalene til Frivilligsentralen 
noen dager før hans siste arbeids-
dag i november. Det ble holdt fl ere 
taler, og det vanket mye godord om 
hovedpersonen og hans innsats 
som lensmann. 

Lensmannsstillingen i Aremark 
har kanskje vært blant den mest 
stabile i sitt slag. Etter krigen 
har det bare vært to lensmenn i 
Aremark, Gudbrand Mellbye og 
Kollerød. Nå blir det altså ingen 
lensmann. Men Monika Halsten-
sen - en lokal politikvinne, har blitt 
ansatt i Aremark. 

Nils Anders Kollerød har sluttet som lensmann 
i Aremark. Det kunne ikke gå upåaktet hen. 
Tydelig overrasket havnet han midt i en tilstel-
ning spesielt for ham.

Lensmann i «rampelyset»

Nils Anders Kollerød ble hedret for sin innsats som lensmann i Aremark gjennom 
23 år. Han hadde sin siste arbeidsdag som lensmann i midten av november. 
Nå venter nye utfordringer i grensekrimgruppa ved Halden Politistasjon.

Siri M. Dalnoki, tekSt og foto
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Smarte  
entreprenører  

i Marker
Sjuende klasse i Marker har jobbet 
med prosjektet «Smart», i samar-
beid med Ungt Entreprenørskap 
Østfold. Oppgaven gikk ut på å 
finne kreative løsninger til gjen-
stander i dagliglivet som kan være 
til irritasjon. De to sjuendeklassene 
i Marker jobbet gruppevis og fant 
frem til mange lure løsninger. Deret-
ter laget de modeller som de presen-
terte for hele klassen og en jury.  

Alt-i-ett. – Dette har vært et 
kjempemorsomt prosjekt. Fordi vi 
kunne velge selv hvem vi ville være 
i gruppe med, sier en av jentene.  

– Det morsomste var å lage 
modellen, synes Martin Muskaug. 
Han og kameratene var blant de tre 
gruppene som ble kåret til vinnere i 
Marker. De vil gå videre til Østfold-
finalen. 

– Prosjektet har vært lærerikt, og 
elevene har vært kjempekreative. 
Alle gruppene har presentert sine 
modeller. Juryen bestod av tre per-
soner, som vurderte hvorvidt ideen 
var god, modellen og selve presen-
tasjonen. Det var egentlig menin-
gen at én av fjorten grupper skulle 
gå videre. Men siden det var så 
mange gode ideer, ble det tre grup-
per i stedet, forteller kontaktlærer 
for B-klassen Sissel Halvorsrud. 

Noen fant på å lage en tann-
børste med alt-i-ett: tannbørste, 
tanntråd og tannkrem. Frida 
Hermanseter viste stolt fram sin 
ryggsekk med massasjekuler og 
varmekabler. 

Overrasket. I slutten av april skal 
vinner-modellene fra hele fylket 
presenteres i Østfoldfinalen, en 
messe i Sarpsborg. Frem til det er 
det tre grupper i Marker som skal 
oppgradere og utbedre modellene 
sine. 

– Modellen vår heter «Glow». 
Det er klær med refleks for voksne 
og barn. For at de skal synes i 

mørket og slipper å huske å ha med 
refleks, forteller Rikke Andersson, 
Asha Hassan og Ylva Olsson. 

En annen vinner som skal pre-
sentere sin modell neste år er gut-
tene med sin «Autodyremater». 

– Den skal mate bikkja når en er 
på ferie for eksempel, sier Anders 
Huset.

Den siste vinneren har lagd en 
«Kok smart kjele». 

– I denne kan man koke forskjel-
lige ting samtidig, men hver for 
seg. Så er det bare å ta opp en og en 
ting når det er ferdig kokt, forteller 
Veronica Olsson. 

Elevene ble veldig overrasket 
og glad for at de gikk videre med 
sine prosjekter, og de gleder seg til 
messa i april neste år. 

Det er mange kreative, unge mennesker i Marker.  
Det fikk sjuendeklassinger bevist da de presenterte sine «smarte» prosjekter.

Disse elevene ble kåret til å ha de mest kreative prosjektene. Fra venstre Ylva Olsson, Asha Hassan, Rikke Andersson, 
Emine Kikaj, Veronica Olsson, Ann Helene Granli, Martin Muskaug, Aulon Kelmendi, Jon Trygve Ruud og Anders Huset 
(foran til høyre).

Denne postkassa sender posten direkte til huset. Man trenger ikke å hente 
posten ute lenger. 
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Siri M. Dalnoki, tekSt og foto

Klasse 7B i Marker med sine prosjekter. Bak fra venstre: Martin Søpler, Erik Johannes Lauvås, Rikke Andersson, Asha Hassan, Ylva Olsson, Sara Grandahl, Ruth Ama-
lie Olsen Torp, Tonje Bergbråten, Malin Thorvaldsen, Magnus Johnsen, Aulon Kelmendi, Anders Huset, Johan Husebråten, Jon Trygve Ruud, Oskar Kasbo og Håvard 
Westerby Kristiansen. I midten: Rebecca Gård, Victoria Stavsetra Solvåg, Ina Pettersen Meland, Magnus Bye, Emil Vikeby Ødegaard, Markus Aaser, Steffen Østlid og 
Martin Muskaug. Foran: Chris Adrian Kehus og Herman Øistad Ruud. 

Klasse 7A med sine prosjekter. Stående fra venstre: Vilde Møller Andreassen, Rebecca Herstad, Thomas Espelund, Sebastian Solerød Steffensen, Jesper Søbyskogen, 
Elias Kasbo Skullerud, Andreas Oustorp, Kristoffer Husebråten, Philip Jensen, Robin Rørvik, Halvard Spernes, Azem Kikaj, Kari Helene Halvorsrud, Sandra Wahl Ruud 
og Ruth Mari Kasbo Fog. I midten: Frida Hermanseter, Emine Kikaj, Ann Helene Granli, Veronica Olsson og Fredrik Heyerdahl. Foran: Mikkel Bergersen og Dennis Goska. 
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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.

VI SKAFFER DET MESTE FOR DE FLESTE!

Vi har også salg av CD og DVD.Vi har også salg av CD og DVD.Vi har også salg av CD og DVD.
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KEYBOARD
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Hos oss � nner du unike julegaver for baby og bestefar, 
til alle og enhver! Fra lekkert vinsett til snertne barnevogner…
  
Følg adventskalenderen til Mamsen & Mini på facebook 
– gode tilbud hver dag fra 1.–23. desember. 
NB! Ekstraordinære åpningstider fra 12. desember.
  
HOS OSS FINNER DU NESTEN ALT DU TRENGER TIL JUL: 
Kalenderlys, servietter, julepynt, koselige julekort og gavepapir m.m

Hos oss fi nner du toppene til julens 
festligheter for gravide og ammende 
mødre. Bredt utvalg av mammaklær, m.m.

-20% PÅ ALLE JULEANTREKK (1/12–17/12) 

JULEGAVETIPS:
Til Besteforeldre, tante, onkel: Lekkert vinsett, klokke, rammer, tø� er, luer, skjerf  m.m
Til mamma & pappa – koselige bamser, kopper, magneter og mye mer.
Til Tweenies og tenåringen: TopModel, Cars, Playmobil og mer
Til Smårollingen: Leker og ting og tang fra Sprell
Til Minsten – alt som baby trenger, fra smokkelenke til vogn

Velkommen til en hyggelig julehandel i Storgata 41. 
– i førjulstiden byr vi alle våre kunder på koselig 
julestemning og en smak av julegodis!

Storgata 41, 1870 Ørje 
www.mamsenmini.no

Vi har fått innjulekaffe, te og marmelade og godis 
i butikken!

NYHET!

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

• Varmestue med kjøkken. Åpent alle dager.

NYHET: 
Egen 

hoppbakke!

Tradisjonen tro!
Om det regner eller sner; det lar seg ikke bortforklare; det lakker og 
lir mot jul atter en gang! Derfor er vi mange som har gleden av å 
invitere - store og små til:

ÅRETS JULEMESSE PÅ ØRJE BRUG
Søndag 4. desember  – kl. 11–15

HVA SKJER?

AKTIVITETER  - for store og små
SALG – av masse rart som hører julen til, og ikke minst julekaker, 
julebrus og juleka� e!
MEN – fremfor alt et hyggelig samvær!

Her selges håndlagde stearinlys! Rykende fersk julebakst!
Varme strikkeluer og tø� er til ute- og innebruk! 
Og ikke nok med det:
Kranser til pynt og til glede! Julenek til dompap og meis!  
Bøker om julen; dens mysterier og historier!
Tekstiler av ymse slag og vakre trearbeider! Hjemmebakt � atbrød,
lefser og brød! En frydefull blanding av juletrepynt 
til hjemmet, til venner og slektninger!

Barna:
De kan bake-bake pepperkaker! Én kilo pepper, Morten Skogmus! 
eller høre små julehistorier bli lest og fortalt!

Galleri lille Martine har salgsutstilling i Tørka med blant annet 
Eva Langaas, Gunn Vottestad, Tone Flesche, Bjørg Thorhallsdottir 
m.� . Julegaver i alle prisklasser!

TA ALLE BARNA, TA VENNER, FAMILIE og BEKJENTE MED til
ØRJE BRUG – søndag den 4. desember  fra kl. 11 til kl. 15!
– så tjuvåpner vi Markers egen julekalender

JULA BLIR IKKE GOD AV SEG SELV!
Vi sees den 4. desember 2011 på Ørje Brug

Arr.: Kanalmuseet i Ørje, i samarbeid med utallige � ittige markinger!

JULA BLIR IKKE GOD AV SEG SELV!
Vi sees den 4. desember 2011 på Ørje Brug

Kranser til pynt og til glede! Julenek til dompap og meis!  
Bøker om julen; dens mysterier og historier!
Tekstiler av ymse slag og vakre trearbeider! Hjemmebakt � atbrød,
lefser og brød! En frydefull blanding av juletrepynt 
til hjemmet, til venner og slektninger!

De kan bake-bake pepperkaker! Én kilo pepper, Morten Skogmus! 
eller høre små julehistorier bli lest og fortalt!

Galleri lille Martine har salgsutstilling i Tørka med blant annet 
Eva Langaas, Gunn Vottestad, Tone Flesche, Bjørg Thorhallsdottir 
m.� . Julegaver i alle prisklasser!

TA ALLE BARNA, TA VENNER, FAMILIE og BEKJENTE MED til
 – søndag den 4. desember  fra kl. 11 til kl. 15!

– så tjuvåpner vi Markers egen julekalender

JULA BLIR IKKE GOD AV SEG SELV!
Vi sees den 4. desember 2011 på Ørje Brug

Bøker om julen; dens mysterier og historier!
Tekstiler av ymse slag og vakre trearbeider! Hjemmebakt � atbrød,
lefser og brød! En frydefull blanding av juletrepynt 
til hjemmet, til venner og slektninger!

De kan bake-bake pepperkaker! Én kilo pepper, Morten Skogmus! 

Galleri lille Martine har salgsutstilling i Tørka med blant annet 
Eva Langaas, Gunn Vottestad, Tone Flesche, Bjørg Thorhallsdottir 

TA ALLE BARNA, TA VENNER, FAMILIE og BEKJENTE MED til

Eva Langaas, Gunn Vottestad, Tone Flesche, Bjørg Thorhallsdottir 

Bøker om julen; dens mysterier og historier!Bøker om julen; dens mysterier og historier!Bøker om julen; dens mysterier og historier!
Kranser til pynt og til glede! Julenek til dompap og meis!  
Bøker om julen; dens mysterier og historier!Bøker om julen; dens mysterier og historier!
Kranser til pynt og til glede! Julenek til dompap og meis!  Kranser til pynt og til glede! Julenek til dompap og meis!  
Bøker om julen; dens mysterier og historier!

Eva Langaas, Gunn Vottestad, Tone Flesche, Bjørg Thorhallsdottir Eva Langaas, Gunn Vottestad, Tone Flesche, Bjørg Thorhallsdottir 

Vi sees den 4. desember 2011 på Ørje BrugVi sees den 4. desember 2011 på Ørje BrugVi sees den 4. desember 2011 på Ørje BrugVi sees den 4. desember 2011 på Ørje BrugVi sees den 4. desember 2011 på Ørje Brug
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Etter første høringsrunde har det kom-
met noen få innsigelser fra fylkesman-
nen, men ingenting tyder på at disse stik-
ker kjepper i hjulene til Gulbrand Eng og 
hans utbyggingsplaner på høvleritomta i 
Ørje. Tvert imot. 

Buskas. – Både kommunen og fylkes-
kommunen er positive til planen. Det er 
et behov for leiligheter i Ørje. Dette er 
helt i tråd med kommunens og fylkets 
ønske om en fortetning av sentrum, sier 
Gulbrand Eng, som er fornøyd med Mar-
ker kommune. 

– Kommunen har vært en god støtte-
spiller hele veien, sier han. 

Før var det Ørje Sag & Høvleri som 
holdt til på tomta like på nordsiden av 

E18. Et familieselskap, bestående av 
seks eiere – deriblant Gulbrand Eng, 
eier tomta og drev sagbruket. Området 
blir fortsatt omtalt som «høvleritomta». 
Granli Rør driver butikken nærmest 
europaveien. Området ut mot Rødenes-
sjøen kan best beskrives som buskas 
og ligger brakt. Det må omreguleres fra 
industri til boligformål. 

Bra standard. Går alt som smurt, kan 
det bli byggestart allerede sommeren 
eller høsten 2012. Planen er å bygge seks 
boenheter i tre etasjer med to leiligheter 
i hver etasje. Eng håper og tror leilighe-
tene er innflyttingsklare i 2013. 

Leilighetene skal bli på mellom  
85 og 120 kvadratmeter. 

– Leilighetene får bra standard og 
unik beliggenhet. Det blir også brygge 
med båtplass til beboerne. Prisen vil 
ligge på 30.000 kroner per kvadratmeter, 
forteller Eng. 

Ifølge Eng er det flere som har vist 
interesse for leilighetene. 

– En gjestehavn med tankstasjon i 
den andre enden av tomta er også noe vi 
kunne tenkt oss å ha, og vi er villige til å 
ta del i en eventuell utbygging hvis det er 
interesse for det, avslutter Eng. 

Her, på høvleritomta på 
Ørje, planlegger Gulbrand 
Eng å bygge seks boenheter 
med tilsammen 36 moderne 
leiligheter. Byggestart kan 
bli neste sommer.

Gulbrand Eng planlegger å bygge leiligheter her på høvleritomta i Ørje.

	 	 36	nye	
leiligheter	i	Ørje

Siri M. Dalnoki, tekSt og foto
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Varaorfører Nils Nilssen, ordfører Kari Pettersen og rådmann Anne Kirsti Johnsen i møte med Nina Torp Høisæter (nr. to fra venstre) og Rebekka Nøkling  
(nr. 3 fra venstre) i Aberia i slutten av oktober.

ØRJE
Vi på Rema 1000 

ønsker alle en riktig god jul!

Nytt flygel i gave
Rømskog bedehus har fått  
nytt flygel. Under innvielsen i 
slutten av august ble det opplyst, 
til forsamlingens enorme glede, 
at Marker Sparebank hadde gitt 
en gave på hele 70.000 kroner. 
Det var nok til å finansiere hele 
flygelet.

Jens Andreas Kleiven fikk 
æren av å innvie det nye flygelet. 
Det gjorde han med et nyskrevet 
stykke.

Fra	zen-spa	til	helseresort
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lyst på utviklingen av resortet. Det er en 
stor arbeidsplass vi skal utvikle i årene 
fremover, og mulighetene er mange. Vi 
satser stort og ser allerede på muligheter 
for å utvide og bygge ut, sier Nøkling 
som velvillig forteller om helseresort-
konseptet og livslystprosjektet de er i 
gang med. 

Aberia Helseresort. – Er hotellet åpent 
for ordinære hotellgjester fremover, 
eller blir hotellet ved Vortungen kun et 
flott sted for rehabilitering? 

– Hotellet er åpent for hotellgjester 
og lokalbefolkningen. Vi ser for oss at 
utviklingen av vårt helseresort går i flere 
faser. Målet er et moderne helseresort – 
dette skal være en ny og moderne måte 
sammenlignet med tradisjonell rehabi-
litering, sier Torp Høisæter. 

Helseforetaket skriver på sine nett-
sider: «Aberia Helseresort er en del av 
konsernet Aberia Healthcare AS, og 
holder til i naturskjønne omgivelser – 
langt unna sykehus og omgivelsene som 
følger med det. Helsesenteret skal i før-
ste rekke være et tilbud til utskrevne pa-
sienter etter endt medisinsk behandling 
på sykehus, men også et sted hvor de 
kan ta med sine familier og venner (..) 
Målet vårt er å hjelpe våre gjester ut av 

«pasientboblen» og gi dem mest mulig 
livslyst, selvtillit og tro på å komme til-
bake til en best mulig hverdag – for hele 
familien. Verdiskapningen er basert på 
brobygging mellom det tverrfaglige, 
det private, det offentlige og frivillige i 
rehabiliteringslandskapet, samt sam-
handling med lokale aktører. Aberia 
Helseresort åpner et utvidet helse- og 
rehabiliteringstilbud på Rømskog». 

Smaksprøver. Helseresort-direktøren 
ser for seg at hotellet skal være en viktig 
møteplass hvor blant annet pasient- 
foreninger kan treffes, og det kan  
holdes fagkonferanser. 

– Dette skal være et helt nytt bidrag 
til Helse-Norge som vil være med på å 
sette Rømskog på kartet. Vi skal bygge 
opp dette sten for sten, sier Nøkling. 

Videre ble det snakket om blant 
annet utfordringer som bussforbindel-
sen til Rømskog og etterspørsel etter 
boliger. 

Ellers planlegger damene i Aberia 
å åpne opp hotellet for interesserte på 
nyåret. 

– Vi ser for oss å tilby smaksprøver 
fra vår livslystmeny, bassengtrening og 
matkurs, for å nevne noe, sier Rebekka 
Nøkling.

Nina Torp Høisæter og Rebekka Nøkling, 
henholdsvis administrerende direktør i 
Aberia Healthcare og direktør i Aberia 
Helseresort, hadde et møte med ordfø-
rer, varaordfører og rådmannen i Røm-
skog helt på tampen av oktober. Like før 
møtet ble avtalen om leie av Rømskog 
Spa og Resort undertegnet. 

Stor arbeidsplass. Hensikten med mø-
tet var å gi kommunen litt mer informa-
sjon om hvem de er, hvilke planer og 
ideer Aberia har med sitt helseresort, 
knytte kontakter og diskutere felles 
utfordringer. 

– Vi leier hele hotellet og kontrakten 
har en varighet på fire år i første om-
gang. Vi i Aberia her vært på leting etter 
et egnet helseresort en lengre periode, 
forteller Torp Høisæter. 

Den gangen Zen Resort & Spa gikk 
konkurs for cirka ett år siden og skulle 
selges, var Aberia også på banen, men 
nåværende eiere kom helseforetaket i 
forkjøpet og fikk sikret seg hotellet. Nå 
tar altså Aberia over hele driften. Alle 
ansatte får beholde jobben, og flere er 
på vei inn, ifølge Nina Torp Høisæter og 
Rebekka Nøkling. 

– Nåværende ansatte vil få opplæring 
innen helse og rehabilitering. De ser 

Aberia Healthcare skal leie Rømskog Spa & Resort. Avtalen er undertegnet,  
og representanter fra Aberia er i dialog med kommunen om diverse temaer. 

Siri M. Dalnoki, tekSt og foto

Pappa Einar Sande og mamma  
Linn Cheanette Haugland hjelper sønnen 
Elias Leander Sande med sin første  
kjøretur på den nye traktoren.

Elias vant traktor
Marker Sparebank har i høst hatt en  
utlodning i Aremark, Marker og Rømskog.  
I Aremark var over sytti barn med på  
trekningen av en flott leketraktor. Lille Elias 
Leander Sande ble den heldige vinner. Elias 
er bare tre måneder gammel, men får nok 
bruk for traktoren hjemme på gården om 
noen måneder. Han er tross alt odelsgutt  
– og en skal tidlig krøkes. 

Fra	zen-spa	til	helseresort
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Sjuendeklassingene synes det er moro å lage mat sammen med Bygdekvinnelaget.  
Her lager Stine Marie Henriksen, Margit Due og Gyda Kjølholt eple- og blåbærpai. 

Gutta er ivrige når de samarbeider om å lage smoothie med  
blåbær til hele klassen. Jentene bretter serviettene.
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Egenprodusert smoothie til hele klassen. 

Nicoline Dybedahl Galborgen (fra venstre), Elida Veiulfsen, Hedda Synnøve Haugen  
og Madelen Svanberg viser frem sitt bidrag til bordpynt. 

Hver høst stiller Aremark Bygdekvinnelag opp for å lage 
mat sammen med sjuendeklassinger. Det gjorde damene 
også i år. Brun lapskaus, eple- og blåbærpai og smoothie 

sto blant annet på menyen. Elevene dekket på bordene og 
pyntet med servietter og blomster. Det var gøy med en 

annerledes skoledag, syntes elevene.
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Rømskog Spa & Resort
Event - konferanse - spa

Et fantastisk hotell med unik beliggenhet.
Hotellet med sine 44 rom, har en intim atmosfære.
Beliggenheten er unik,
helt ved vannkanten i idylliske Vortungen.
Vårt mål er å gjøre ditt opphold
til noe du husker lenge......
Kun 1,5 t fra Oslo.
Velkommen!

Ta kontakt:
482 81 023
may-therese@romskogspa.no
www.romskogspa.no

Et fantastisk hotell med  
unik beliggenhet. 
Hotellet med sine 44 rom,  
har en intim atmosfære.
Beliggenheten er unik,  
helt ved vannkanten i idylliske  
Vortungen. Vårt mål er å gjøre 
ditt opphold til noe du husker 
lenge......

Velkommen

Ta kontakt:
+47 69 00 25 80 

booking@romskogspa.no 
www.romskogspa.no

JULEUTSTILLING 
GALLERI ØRJE BRUG
4.–11. desember 2011

Malerier og grafi kk av bl.a.:
Frans Widerberg, Tone Flesche, Kjell 
Nupen, Eva Langaas, Gunn Vottestad, 
Bjørg Thorhallsdottir, Elling Reitan, 
Trine Folmoe og Jan Baker.
 
Kunstglass og keramikkskulpturer. 
Julegaver i alle prisklasser.
 
Åpningstider lørdag og søndag:
kl. 11.00–16.00.
 
Velkommen til åpning 
søndag 4. desember kl. 11.00.

arr: Galleri lille Martine
www.gallerilillemartine.blogspot.com

Julegaver i alle prisklasser.

Åpningstider lørdag og søndag:
kl. 11.00–16.00.

Velkommen til åpning 
søndag 4. desember kl. 11.00.

arr: Galleri lille Martine
www.gallerilillemartine.blogspot.com

tirsdag 2. desember kl 18-21

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

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

Stabburveien 10, Fredrikstad

Velkommen!

6. desember kl. 18 
Fylkeshuset, Sarpsborg

Velkommen!

Inviterer til åpent informasjonsmøte

Tenkt på det lenge?
Bli fosterforeldre!

Tlf. 466 16 900

Alt innen  
digitAl trykk og foliering

rask levering – gode priser

Det haster alltid. Slik er det for alle som  
arbeider i reklamebransjen, og det er vi vant til. 
Derfor setter vi vår ære i rask og presis levering. 
Og ikke koster det all verden heller …

Rødsveien 74, 1781 Halden. Telefon: +47 69 18 80 18  
E-post: post@reklameogfolie.no

Vi TilbyR:
• Roll-up, bannere
• foliering av bil
• skilt
• klistremerker
• m.m.

Tvillinggata 1 Ørje. Tlf. 69 81 20 15. Mob. 472 55 175.
E-post: post@slusebyendata.no

CANON PIXMA MG5150
Avansert multifunksjonsprodukt med 
automatisk tosidig utskrift, toveis papirmating 
og TFT-skjerm på 6,0 cm

CANON PIXMA MG5150
Avansert multifunksjonsprodukt med 
automatisk tosidig utskrift, toveis papirmating 

Pris kr 998,-
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For tredje året på rad delte kjøpmann Jian Ke ut 
refleksvester og nogo attåt til de yngste barna på 
skolen.

– Det startet i 2009. Jeg hadde tatt over Joker-
butikken og syntes det var hyggelig å kunne 
bidra med noe også til de yngste innbyggerne. 
Dette vil jeg fortsette med så lenge jeg driver 
butikk her i Aremark, sier Jian Ke.

– Nå på høsten er det mørkt, og refleks er 
viktig både for store og små. Vesten synes godt, 
og jeg håper virkelig at alle bruker den når de 
er ute i trafikken. Dessuten kan kanskje de små 
være med på å rette fokus mot refleksbruk, slik 
at enda flere bruker denne billige livsforsikrin-
gen. Vi har ingen å miste, sier Jian Ke, som også 
hadde med seg andre gaver til barna; blyanter, 
klistremerker og andre festlige småsaker.

– Dette er jo nesten som julaften, sa de  
strålende fornøyde barna, som umiddelbart 
pakket opp gaver og tok refleksvesten på.  
Selv om det var midt i skoletimen.

Det var den reneste  
julestemning i 1. klasse på 
Aremark skole da den lokale 
kjøpmannen nylig kom på 
besøk.

Kjøpmann Jian Ke sammen med strålende fornøyde førsteklassinger i Aremark. De har akkurat fått  
refleksvester og mange fine gaver. Bak fra venstre Jørgen Fagereng, Jonas Hovden, Martin Strøm,  
Henrik Bredholt Anstensen og Alexander Karlsen.
   Foran fra venstre Ole Petrus Kirkerød, Oscar Bokerød Strand, Ane Teresia Stensrud, Otilia Skeie,  
Adele Stensrud Jillnevik, Teodor Nordeng, André Solberg og Ørjan Linnerud Norum.
   Malene Bergstrøm går også i klassen, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

tekSt og foto: ØyvinD otterSen

− førstevalget

 
 

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

epost@marker-sparebank.no 
facebook.com/markersparebank 

 

 

BSU 

og 

Stolt 
sponsor 

av 

Boligsparing for ungdom under 34 år 
 

Marker Sparebank satte opp renten til 

4,90 %  fra 25. november 2011 
 

Det er nå det gjelder! 
 

Husk å benytte deg av Norges beste  
spareordning i bank – før nyttår 

 

Skattefordel og beste rente! 

Refleks	redder	liv
tekSt og foto: ØyvinD otterSen
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Siri M. Dalnoki, tekSt og foto 

Ved riksvei 126, mellom Rømskog og Östervallskog i Sverige, 
står det skiltet til severdigheten Trosterud skolemuseum. Det 
er høst og fuktig i luften. Også bakken bærer preg av sesongen. 
Den lille veien bort til den gamle skolen er bløt, og hjulsporene 
etter en bil vitner om at her er det fare for å kjøre seg fast.

Nedlagt i 1940. Før gikk riksveien rett forbi Trosterud skole. 
Skolen ble bygd på starten av 1860-tallet på bakgrunn av skole-
loven av 1860, som påla kommunene å bygge og drive egne 
skoler. Den gamle skolen består av skolestue og leilighet med 
kjøkken og sovealkove til læreren. 

Arne Jensen fra Rømskog stiller velvillig opp for å vise frem 
skolemuseet. Selv bor han bare et steinkast unna, på grensen til 
Sverige. Huset hans står på Rømskog-grunn, mens garasjen  
ligger i Sverige. Han kaller seg selv rømsjing, selv om noen  
kanskje ville si han ikke er det, siden han ikke har bodd her hele 
sitt liv, men siden 1950-tallet. Det begynner å bli noen år.

Som politisk engasjert og formann i kulturstyret i yngre år, 
jobbet han for å få satt i stand Trosterud skole til museet slik det 
fremstår i dag.  

– Trosterudskolen delte lærer med Sandemskolen. Da Troste-
rud skole ble nedlagt i 1940, måtte barna gå på Sandemskolen. 
Etter krigen var det et søskenpar som bodde på Troserud skole. 
Deretter ble det benyttet som feriested til noen fra Oslo, fortel-
ler Arne Jensen. 

Forlatt. Jensen satt i herredsstyret i Rømskog. Han synes det var 
fælt at kommunen ikke kunne ta vare på Trosterud skole. 

– Arbeidet med å restaurere skolen startet på 1970-tallet. Vi 
fikk bistand fra Borgarsyssel og fylkeskonservatoren. Det aller 
meste er slik det var på slutten av 1800-tallet, også vinduene. 
Selv malingen her inne er original, sier Arne Jensen. 

Den offisielle åpningen fant sted 1. november 1977. Siden har 
mang en turist vært innom den gamle skolen. Også lokalbefolk-
ningen har brukt – og bruker fortsatt – stedet til sammenkom-
ster, gudstjenester, stevner, årsmøter og slektstreff. 

Høstløvet dekker gressplenen rundt Trosterud skole. Utemø-
blene står fortsatt ute. Tåka er i ferd med å letne og kaster et litt 
mystisk lys over den gamle skolebygningen. For hundre år siden 
var det liv og røre her. Nå ligger skolen litt bortgjemt og forlatt. 

Arne Jensen etterlyser at kommunen tar bedre hånd om 
skolen. 

– Det er mye som burde vært gjort her ute, sier han. 

I gamledager gikk riksveien rett forbi 
Trosterud skole. På det meste fikk godt 
over tjue barn undervisning i den vesle 
skolestua.

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

Åpningstider 
30. november 
til 23. desember
Torsdag  12–19
Fredag  12–19
Lørdag  10–18
Søndag  12–18

Åpningstider etter jul: 
Fra 7. januar 2012 er det 
åpent som vanlig. 
Lørdag 10–16 
Søndag  12–16

VELKOMMEN
TIL MØLLERENS HUS
Gå ikke glipp av et julebesøk i Møllerens Hus. 
Med sin idylliske beliggenhet i Strømsfoss i Aremark 
er Møllerens Hus en attraksjon i seg selv. 

Her kan du prate, spise, nyte livet og velge blant 
tusenvis av spennende varer innen håndverk, klær, smykker, 
rariteter og snurrepiperier av alle slag.

Innehaver Anne Sande
Telefon 69 19 81 16 – mobil 916 39 075
Hjemmeside: www.mollerenshus.no
Blogg: www.mollerens-hus.blogspot.com

På Trosterud skole i Rømskog var det en gang liv 
og røre. I dag er det et skolemuseum. Bygningen 
fremstår slik den gjorde på slutten av 1800-tallet, 
både på utsiden og på innsiden. 

Grendeskolen ved grensen
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Rømsjingen Arne Jensen har inntatt lærerens plass og forteller om skolen.  
Jensen var blant dem som jobbet for å benytte Trosterud skole til skolemuseum 
på 1970-tallet, og han har gjennom mange år tatt seg av omvisninger på skolen.  

Skolestua på Trosterud. 

Soveværelset til læreren i riktig gamledager. 

Valgdeltakelsen varierte sterkt. Rømskog var som ventet best med 
41 prosent. Minst oppslutning om kirkevalget var det i Ørje sokn. 
Der var det bare 13 prosent av de stemmeberettigede som deltok 
i valget.

Følgende ble valgt inn i menighetsrådene i vårt distrikt:

AREMARK:
stein Øivind Holter, dag roar lund, bjørn erling Østensvig, eld-
bjørg Helgesen, Grethe Irene Sæther, Kari Smaadahl.

Oppslutning: 27,5 prosent.

RØDENES:
elin lilleaasen, Anne-berit Jaavall Kværner, Anne Hellgren Østbye, 
marianne maugsten røen, Åse løken, bjørn Granli.

Oppslutning: 27 prosent.

ØRJE:
Arnold reidar næss, ranveig brandsrud Henning, may Kristin Hat-
testad, eileen beth engebretsen, Grete brustad nilsen, Carina sofie 
Haugnes.

Oppslutning: 13 prosent.

ØYMARK:
Ole Martin Søby, Merete Gimle Labråten, Anne Lise Kasbo, Tore 
Hansten Labråten, Odd Erling Volen, Anne Sofie Olsen Torp.

Oppslutning: 29 prosent.

KLuND:
Ragnhild Jaavall Klund, Evy Mariann Klund, Reidun Jensen, June 
Stillesby Granli.

Oppslutning: 35 prosent.

RØMSKOG:
Liv Kind, Kristin Tørnby, Jeanette Myrvold Jansson, Elin Taraldrud 
Skogheim, Tone Ringsbu, Liv Heyerdahl.

Oppslutning: 41 prosent.

Deltar på  
«Omdømmeskolen 2011»
Aremark, Marker og Rømskog deltar på Omdømmeskolen 2011. 
Dette er et tilbud til kommuner og regioner som ønsker å ta tak 
i mulighetene i lokalsamfunnet. «Omdømmeskolen» går over 
tre samlinger. Fra Aremark deltar rådmann Jon Fredrik Olsen og 
rita berget lindblad. bjørnar storeheier i prosjektet bolyst er 
også blant deltakerne. Fra Marker deltar rådmann Eva Enkerud, 
kommunalsjef Vidar Østenby og ordfører Stein Erik Lauvås, og fra 
Rømskog ordfører Kari Pettersen og rådmann Anne Kirsti Johnsen. 

Sistnevnte skryter av opplegget. 
– Det er veldig interessant - faktisk noe av det bedre jeg har 

vært med på når det gjelder kurs, sier Anne Kirsti Johnsen. 
En kommune som har et godt omdømme vil styrke sin posisjon 

i forhold til innbyggerne, arbeidskraft, sentrale samarbeidspart-
nere innen næringsliv, frivillige lag og organisasjoner og offentlige 
etater og myndigheter. Det handler om å ta tak i mulighetene for 
å være et sted der folk vil bo, et sted folk snakker positivt om. Et 
sted som er i stadig utvikling, der næringslivet investerer og hvor 
kommunen står fram som en attraktiv arbeidsgiver. Arbeid med 
omdømme involverer innbyggere og bidrar til å skape identitet 
og tilhørighet til lokalsamfunnet. Ved å trekke fram gode historier 
skapes stolthet for stedet en bor på, og på denne måten blir inn-
byggerne selv de beste ambassadørene. 

Seks nye menighetsråd er klare etter 
høstens kirkevalg i Grenseland.

De nye  
menighetsrådene

Grendeskolen ved grensen
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Medlemmene er derfor med på å vi-
dereføre og opprettholde trafi kken på 
innsjøene langs Haldenvassdraget og 
i Stora Lee/Foxen, sistnevnte en del 
av Dalslands Kanal. I vår tid dreier det 
meste seg om fritidsbåter. I tidligere 
tider var disse vannveiene livsnerver med 
nyttetrafi kk for personer, gods og tøm-
mertransport til industrien i Halden.

Totalt omfatter foreningen omtrent 
100 medlemmer. Selv om alle ikke er 
båteiere, er det uansett et anselig antall 
ulike fartøyer som ferdes på innsjøene i 
sommerhalvåret. 

Øymarksjøen. Ørje Båtforening ble i 
1976 dannet av båteiere med tilhørig-
het i Ørje og Øymarksjøen. De fi kk 
avtale om bruk av Høvleritomta som 

opplagsplass, og det ble laget rampe for 
utsetting og opptak. Slutten av 1980-tal-
let var innledningen på hjemføringen 
av D/S «Engebret Soot» og dermed 
dannelsen av dampbåtmiljøet i Ørje. 
I en brytningstid ble det, ifølge eldre 
medlemmer, enkelte uoverensstemmel-
ser mellom ØBF og dampbåtmiljøet. I 
dag er det ingen kiving, tvert imot er det 
mange av båtforeningens medlemmer 
som er med og støtter opp om Stiftelsen 
Engebret Soot. 

Etter hvert ble Østre Otteid stadig 
mer populært, og på 1980-tallet ble 
Kattetangen en del av ØBF. Her ble 
det etter hvert anlagt fellesbrygger og 
havneområde i vika der det tidligere var 
tømmeropptak. Kattetangen på Østre 
Otteid har utviklet seg til et tyngde-

Ørje Båtforening (ØBF) 
har i løpet av sesongen 
rundet sine første 35 
år. Foreningen er en av 
ikke altfor mange båtfo-
reninger innenlands. 
Naturlig nok holder de 
fl este til i kystområdene. 
Likevel knytter det seg 
mye gammel historie til 
båtferdselen på de to 
vannveiene som medlem-
mene i ØBF benytter.

Kattetangen ved Østre Otteid har fra slutten av 1980-tallet utviklet seg til å bli Ørje 
Båtforenings hovedanlegg. Omtrent åtti prosent av medlemmene hører til her 

i jubileumsåret 2011. (Foto Kjell Sandli)

Tresnekkene dominerte fra starten Haldenvassdraget og Øymarksjøen som fritidsbåter. 
Det var båteiere fra dette miljøet som ble opprinnelsen til Ørje Båtforening. Dette nostalgiske 
bildet viser Ivar og Karen Spernes på snekketur ved østsiden av Åsmundsrudsundet, 
med Gundelsbyhytta i bakgrunnen. (Foto Thor Sandli)

• leder: Per ivar bergseth
• stiftet: 1976
• medlemmer: 104
•  bryggeanlegg, båtutsett og opplag 

Stora Lee: Kattetangen Østre Otteid 
• båtutsett og opplag Ørje: Høvleritomta
• bryggeanlegg Ørje: nei
• bryggeanlegg Ørjeelva
• strøm og vann på Høvleritomta
• www.orje-batforening.org

ØRJE BÅTFORENING

Ørje Båtforening – anonym 35 åring
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punkt og et hovedsatsingsområde for 
Ørje Båtforening. Åtti prosent av med-
lemmene har hjemmehavn her.

Grunnen til denne fordelingen? 
Vesentligst er nok at sjøarealet man kan 
ferdes på er adskillig større fra Katte-
tangen. Like viktig er kanskje service-
innretning og bryggeplasser. Den kilo-
meterlange Ørjeelva bærer stort preg av 
forfall. Her er det trær som ligger i elva, 
og noen trær heller farlig skummelt ut 
over leden. Et antall forfalne og etter-
latte gamle brygger forskjønner ikke 
østsiden. Vel framme ved Høvleritomta 
har Kanalselskapet en liten gjestebrygge, 
uten strøm, vann eller servicehus. 
Hundre meter lenger nord, ved damp-
skipskaia, stoppes båten av en stengt 
sluseport. Oppstrøms er det edelkrepsen 

som regjerer. Dette er et kjent og mye 
omtalt tema lokalt. Selvfølgelig til stor 
irritasjon blant båtentusiastene.

Strømsfoss. Lenger sør i vannveien, 
mellom Bøensfj orden og Strømsfoss 
i Aremark, har Strømsfosselva blitt 
bevart på en langt bedre måte. Her 
fi nnes ikke bryggevrak. Merkingen er 
god, og det er både nostalgisk og til 
stor nytte for navigatøren at de gamle 
lensene og stolpene fra fl øtingstiden er 
vedlikeholdt på fl ere strekninger. Ved 
innløpet til slusene møtes de båtfarende 
av et utmerket bryggeanlegg med vann, 
strøm og servicehus.

Ørje Båtforening har fortsatt, etter 
over 10 år, felles bryggeanlegg på saks-
kartet. Ørjeelva er stri, og vannstanden 

i den uregulerte Øymarksjøen går opp 
og ned. Plasseringen er derfor frem-
deles omdiskutert blant dem som sterkt 
ønsker seg en båtplass, selv om anlegget 
er tegnet inn ved Bommen i Markers 
arealplan fra 1997. 

ØBF har i jubileumsåret kommet 
seg på webben, og styret tror dette kan 
bli en grei informasjonskilde, også for 
ikke-medlemmer, eller kanskje spesielt 
for dem? En annen nyhet er relanse-
ringen av ØBF-vimpelen. Ørjefi rmaet 
Figuricon har i våres produsert et nytt 
opplag, med utgangspunkt i et 25-årig 
eksemplar som ett av styremedlem-
mene fortsatt hadde i båten. Her er det 
bokstavelig talt først til mølla, siden 
det er nettopp der man kan få kjøpt den 
nye, hvite vimpelen!

tekSt: kJell SanDlitekSt: kJell SanDli

I år har Ørje Båtforening fått fram et 
nytt opplag av foreningens vimpler. 

(Foto Kjell Sandli)

Ørje Båtforening – anonym 35 åring

like viktig 
er kanskje 
service-
innretning 
og 
brygge-
plasser.
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Bedriften holder til på Slitu i dag, 
men skal fl ytte til Mysen i løpet av 
neste år. Idéhus Østfoldbygg AS 
har Østfold og Akershus som sitt 
nedslagsfelt, og de utfører mange 
store og små jobber lokalt. 

Ikke ferdighus. – Nå er vi i gang 
med oppføring av omsorgsboli-
ger i Idrettsveien i Ørje. Og vi har 
lagt om taket på Øymark kirke, 
både undertak og takstein. De 
gamle taksteinene er fra slutten av 
1800-tallet. Nå har kirken tak i hun-
dre år til, sier Kjetil Krog og nevner 

at det har vært litt av en jobb med 
så mange hundre kvadratmeter 
med tak. 

Resultatet har blitt bra. Det 
synes på lang avstand at Øymark 
kirke har fl unkende nytt tak. 

Å bytte kirketak er kanskje ikke 
hverdagskost for entreprenøren. 
Som Idéhus-forhandler er oppfø-
ring av boliger og garasjer, samt 
rehabilitering en viktig bit av virk-
somheten. Dessuten er de forhand-
ler av Røroshytta. 

– Vi har en katalog med 
arkitekttegnede hus. Kunder kan se 

på denne og velge hus fra katalo-
gen, eller få inspirasjon til å velge 
litt annerledes. Mange tror kanskje 
at dette er ferdighus som kommer i 
moduler. Det er det ikke. Boligene 
er arkitekttegnet og blir bygd bit for 
bit av faglærte tømrere. Folk kan 
også komme med tegninger selv, så 
kan vi ta på oss byggeprosessen fra 
A til Å, forklarer Kjetil Krog. 

Tolv ansatte. Krog har jobbet i 
bransjen så lenge han kan huske. 

– Har holdt på med plank siden 
jeg var 13 år. I tenårene gikk jeg i lære 

hos Rolf og Oddvar Martinsen på 
Susebakke Trevare AS. Og jeg husker 
Rolf nevnte at de bygde førti hus i 
året…

Krog eier morsselskapet Tømrer 
Kjetil Krog AS, som igjen eier Krog 
Invest AS og Idéhus Østfoldhus AS. 
Sistnevnte har tolv ansatte. I tillegg 
samarbeider de med rørleggere, fl is-
leggere, elektrikere og andre fagfolk 
innen byggebransjen. Per 31. august i 
år hadde bedriften en omsetning på 
14,5 millioner kroner. I disse dager 
holder fi rmaet på med å utarbeide et 
anbud på ti nye omsorgsboliger ved 
Braarudjordet i Marker. 

  Idéhusforhandler har Kjetil Krog 
vært siden 2002. På hjemmesiden til 
fi rmaet kan man bestille hus-, hytte- 
og garasjekatalog.  

Kjetil Krog fra Marker driver Idéhus Østfoldbygg AS. Entreprenørfi rmaet 
tilbyr alt innen bygg og har en katalog med arkitekttegnede boliger til 
inspirasjon.

Fra nytt tak til nybygg
Kjetil Krog driver fi rmaet Idéhus Østfoldbygg AS, som blant annet har lagt om taket på Øymark kirke.

tekSt og foto: Siri M. Dalnoki

•  entreprenørfi rma med tolv 
ansatte.

• eies av Kjetil Krog fra Ørje.
•  Holder til på slitu, 

men fl ytter til Mysen i 2012.
•  Tilbyr alt innen 

tømrerarbeider.
• www.idehus-ostfoldbygg.no

IDÉHuS 
ØSTFOLDBYGG AS

Firmaet har fl ere jobber lokalt i Ørje. De tar på seg byggeprosessen fra A til Å. 
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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

Juleutstilling i Galleri Ørje Brug
Søndag 4. desember åpnes årets Julemesse i Ørje, og samtidig 
åpner Galleri lille martine sin juleutstilling i Ørje brug. det blir en 
storstilt utstilling med hele 17 billedkunstnere, fl ere av dem blant 
de mest kjente vi har i Norge i dag.

På utstillingen kan publikum stifte bekjentskap med arbeider 
av kjente navn som Frans Widerberg, Kjell Nupen, Eva Langaas, 
Gunn vottestad, bjørg Thorhallsdottir, Trine Folmoe, Jan baker og 
Elling Reitan. Porsgrunnsmaleren Odd Sæthre viser malerier med 
motiv fra Ørje.

Det vises litografi er og malerier i fl ere prisklasser. Videre vil vi 
ha med kunstglass fra «Tusen Knas» i Fredrikstad og keramikk fra 
Vigdis Wicklund. 

På utstillingen selges det «fra vegg», slik at kundene kan få 
med seg julegavene med det samme.

Felles barnevern 
Rømskog og Marker
Det er inngått intensjonsavtale mellom Rømskog og Marker for 
opprettelse av felles barneverntjeneste. Fylkesmannen i Østfold 
har støttet planleggingen med midler. Planen er at det fra nyttår 
skal være et felles barnevern. Det er fl ere små kommuner som 
samarbeider om interkommunale barnevernstjenester, og evalu-
eringene er gode. Det gir bedre tilgjengelighet, større personvern 
og ikke minst bredere kompetanse i barnevernet.

Felles barnevern innebærer at innbyggerne kan henvende seg 
til barnevernet ved å ringe Marker kommune tlf. 69 81 05 00 
eller som tidligere Rømskog kommune. Post sendes barnevernet, 
Rømskog kommune. Personlig oppmøte kan skje både i Marker og 
rømskog. rømskog blir tilsluttet barnevernvakten for indre Øst-
fold tlf. 91 38 92 93, som tar imot akutte henvendelser hverdager 
kl. 16.–08. og hele døgnet i helger og høytider. barnevernets an-
satte er barnevernleder Jan Edvin Hårstad, barnevernkonsulente-
ne Anne Marit Johansen, Jon Riiser, Tove Husebråten og merkan-
tilt ansatt Kjersti Fosser. Rømskogs ressursteam for barn og unge 
vil bestå som et forebyggende team hvor helsesøster, representant 
for skole, representant for barnehage og barnevern møtes. 

undersøkelse om folkehelsa
Rømskog kommune samarbeider med Østfold fylkeskommune og Øst-
foldhelsa om den store befolkningsundersøkelsen «Østfold Helseprofi l 
2011». Det er en unik undersøkelse i norsk sammenheng, og Rømskog 
kommune har fått anledning til å være med kostnadsfritt. Den infor-
masjonen som fremkommer i undersøkelsen vil i etterkant bli brukt til 
kommuneplanlegging og tjenesteutvikling. Det er derfor i egen interesse 
at fl est mulig svarer på undersøkelsen. Hvis ikke mange nok deltar, 
risikerer man i verste fall at informasjonen ikke kan brukes i etterkant. 
Alle som har mottatt spørreskjemaet i posten, oppfordres til å ta et 
samfunnsansvar og besvare spørsmålene. Vær også gjerne ambassadører 
for undersøkelsen overfor venner og familie med å oppfordre alle til å 
svare. Mer informasjon om undersøkelsen kan du fi nne på 
www.ostfoldhelsa.no

Sydvestlinken
Statnett inviterer til åpne kontordager i forbindelse med planleg-
gingen av SydVestlinken, en ny kraftforbindelse mellom Norge og 
Sverige. Åpne kontordager er et tilbud til beboere nær prosjektet, 
grunneiere eller andre interesserte som ønsker å få mer informa-
sjon og ønsker å påvirke planene. Hvis det er noe du lurer på, eller 
ønsker å diskutere, er dette en fi n anledning til å møte Statnetts 
representanter. Kontordagene er åpne for alle, uavhengig av 
bostedskommune. 

Torsdag 1. desember kl.12-15 og kl.17-20 på Fayegården i 
Halden

Informasjon om prosjektet fi nner du på 
www.statnett.no/no/Prosjekter/SydVestlinken.

Mang en gang har jeg spurt meg selv 
om det er verd å bruke så mye energi 
på å argumentere for å beholde 
Aremark som egen kommune. Etter 
å ha gått igjennom historielagets 
årsskrift 2011, er jeg enda mer overbe-
vist; vi har så mye spennende i denne 
bygda at det vil være trist om vi skal 
reduseres til en ubetydelig utkant.

Grundig arbeid. Årsskriftene kom til 
ved en tilfeldighet. Da den gedigne 
Bygdeboka ble lansert i 2004, var 
det mange artikler til overs. Ikke 
fordi artiklene var dårlige, men fordi 
bygdebokkomiteen måtte sette en 
strek før Bygdeboka ble for tykk og 
uhåndterlig. Da valgte historielaget 
å gi ut resten i en egen bok. Så er det 
blitt en tradisjon – heldigvis.

Årsskriftene har vanligvis mange 
forfattere og bidragsytere. «Årsskrift 
2011» har bare tre. Til gjengjeld har 
Per Fredrik Dahl, Øivind Strand og 
Sigmund Holth gjort en strålende 
jobb. Ikke bare har de lagt enormt 
med arbeid i å fi nne frem opplys-
ninger. De har også valgt spennende 
temaer å skrive om. Her er det i all 
hovedsak stoff  som de færreste av 
oss har visst særlig mye om: Krigen 
i 1808-09, aremarkinger som ut-
vandret til Amerika, spanskesykens 
herjinger i Aremark og kvinnenes 
historie i bygda. At de sistnevnte 
fortjener en plass i historien, hersker 

det liten tvil om. Følgende sitat fra 
boken viser at det ikke alltid har vært 
lett å være kvinne i Aremark:

«Aremarks noe lunkne holdning 
når det gjelder kvinnelige politikere 
kan et stykke på vei forklares med at 
bygda har vært sterkt preget av in-
dremisjonsfolk og bønder, og i begge 
disse miljøene har kvinnenes rolle 
tradisjonelt ikke vært bestemmende, 
men de har kokt kaff e og ordnet med 
bevertning.»

Tomt-Elias. I tillegg til de nevnte 
artikler, blir vi servert gode artikler 
om både lokalpolitikk, veien på 
vestsiden, kjeltringen Tomt-Elias og 
fl øting i Bøensætervassdraget. 
Vi får til og med et knippe festlige 
historier som fl ere ganger får frem 
gapskratten.

«Årsskrift 2011» er absolutt å an-
befale, både til unge og gamle. Slike 
artikler og bøker er med på å styrke 
lokalsamfunnet og vår identitet. En 
identitet som er under stadig større 
press. Det er sterke krefter der ute 
som vi fj erne vår egenart fra kartet 
og la oss alle bli til haldensere. Da er 
det om ikke alt for lenge duket for en 
egen artikkel i årsskriftet: «Den gang 
Aremark var egen kommune».

Jeg håper det blir lenge til jeg må 
lese akkurat den artikkelen.

Øyvind Ottersen

Aremark Historielag har gjort det til en tradisjon 
å gi ut en bok hvert annet år. En bok med lokal-
historie fra perm til perm. Nå er «Årsskrift 2011» 
tilgjengelig, og undertegnede anbefaler på det 
sterkeste alle med interesse for Aremark om 
å gå til anskaffelse av boken. Det er interessant 
og fornøyelig lesning.

Interessant, 
spennende 
og viktig

Interessant, 
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Informasjon fra Rømskog kommune

Hvor er du nå?
i forbindelse med bolyst-prosjektet ønsker vi å komme i kontakt 
med deg som er utfl ytta rømsjing - og er i alderen 28–42 år.
Det eneste du trenger å gjøre er å sende din epost-adresse til 
bjornar.storeheier@marker.kommune.no
 
Du kan gjerne sende innspill og forslag til den samme adressen.
 
bolyst handler i første rekke om at man skal legge forholdene til 
rette slik at folk skal trives der de bor. Prosjektet er et samarbeid 
mellom Rømskog, Aremark og Marker.

ordføreren har ordet
Kjære rømsjinger

Det skjer så mye positivt i bygda vår. Noe av det første jeg fi kk 
være med på i ordførerjobben var to fantastiske arrangement på 
kommunehuset. Høstfesten i 4H og 30 års jubileum for Rømskog 
barnegospel. begge har vært kulturbærere av betydning i kom-
munen vår. Jeg ønsker å understreke hvor viktig arbeidet med 
barna er for bygda og er glad for at vi har ildsjeler som fortsetter 
med dette arbeidet år etter år. Det er mange som er og har vært 
involvert, og jeg takker dere alle for innsatsen.

Sist lørdag deltok jeg på en høytidelig markering av Fag– og 
svennebrevutdeling i Askim Kulturhus. To rømsjinger fi kk utdelt 
fagbrev: Kjell Tore Malnes i gjenvinningsfaget og Marius Falch i 
bilfaget. Gratulerer begge to. 

Det er nå fi re måneder siden fredag 22. juli 2011. Denne 
dagen vil bli stående som en merkedag for Norge i fremtiden. 
Det var dagen da vårt frie, åpne og mangfoldige demokratiske 
fellesskap ble utsatt for et grufullt angrep. Vi husker alle hva som 
skjedde. Hele det norske folket viste et imponerende samhold 
og en helt ekstraordinær evne til å støtte hverandre gjennom en 
tung tid. Som Martin Luther King jr sa: ”Hat kan aldri fordrive hat, 
det kan bare kjærlighet”. Statsminister Jens Stoltenberg skisserte 
i en av minnetalene sine tre oppdrag Norges innbyggere sammen 
skulle løse ”i ånden til 22.7 – samholdet”.Jeg har lyst til å sitere 
noe av det han sa:

”Familienes lange sorg har prøvelser vi andre bare kan ane. 
den tomme stolen ved søndagsmiddagen. bursdagen uten burs-
dagsbarnet. den første julen. du kan hjelpe. bak en kake, inviter 
på kaffe, gå tur sammen, en større gave enn godhet fi nnes ikke.  

Vi skal skape trygghet. God beredskap skaper trygghet. Synlig 
politi skaper trygghet. Kontroll, øvelser, utstyr. Alt dette skal vi 
ha. Men vi trenger noe enda viktigere. Vi trenger deg. Uansett 
hvor du bor, uansett hvilken gud du tilber. Hver og en av oss kan 
ta ansvar, hver og en av oss kan vokte friheten. I fellesskap knyt-
ter vi en ubrytelig lenke av omsorg, demokrati og trygghet. Det er 
vårt vern mot vold”. ”En større gave enn godhet fi nnes ikke”. Det 
er vakkert sagt, og er en fl ott julegave. La oss ha det i tankene når 
vi nå går inn i adventstiden og julehøytiden.

God jul! Kari P

Informasjon fra Marker kommune

info fra kultur og fritid
Arrangementer i Marker 2012: Lag og foreninger bes sende inn 
dato, sted, ansvarlig person med telefonnummer til Kultur og Fritid 
i Marker, e-mail: else.marit.svendsen@marker.kommune.no

Kulturskolen i Marker har konsert 7. desember kl. 18 i Marker 
rådhus

Dialogmøte med lag og foreninger holdes i januar 2012.
 
Frivilligsentralen i Marker oppretter «SeniorNett Norge»-klubb i 
Marker på nyåret 2012.

Åpningstider
Biblioteket – tlf. 98 26 76 43 
Mandag  17–20
Onsdag   12–18
Torsdag  12.–18

Helsesøster:
Onsdag 09–15
Mandager 09-15.30 
(oddetall)

Lege   tlf. 69 85 90 85
Mandager 12–17
Onsdager 09–12.30
Åpen time onsdager 10–11

Fysioterapien – 98 26 76 28
Alle hverdager: 09–15.30 

Åpningstider i julen

rømskog kulturskole 

UkM

Sett av kvelden 8. februar 2012

Møte for næringsdrivende

gründercafé i Mysen

Julemesse

Kommunale kontorer og NAV-kontoret: 27.12 til og med 30.12 fra 
kl. 10 til 14. 

biblioteket er stengt i romjula.

Legekontoret: onsdag 28.12 fra kl.9 til 11. Åpen time fra kl. 10 til 11. 

Minner om at fristen for å søke om plass i Rømskog kulturskole 
vinter/vår 2012 er 5. desember 2011. Søknadspapirer og infor-
masjon fi nner du på: www.romskog.kommune.no, på oppvekst-
kontoret (Rømskog skole), på kommunehuset (resepsjonen) og på 
biblioteket. Søknadspapirer sendes Rømskog kulturskole, Rømskog 
skole, 1950 Rømskog eller som e-post til oppvekstkontoret 
anna.sofi e.bergquist@romskog.kommune.no. For ytterligere 
informasjon kan henvendelse skje til oppvekstkontoret på e-post 
(se adresse over), på telefonnr. 98 26 76 84, eller til kulturskolerek-
tor Jon Riiser, tlf: 92 02 07 33 /  
e-postadresse: jon.riiser@romskog.kommune.no

UKM i Rømskog holdes lørdag 3. mars 2012 i ungdomslokalet kl. 
14. Påmeldingsfrist 20. februar 2012. Hvordan melder du deg på? 
Gå inn på:  www.ukm.no  og klikk på «påmelding». Gå videre til 
Østfold og så Rømskog. På nettsidene vil du fi nne all nødvendig 
informasjon om den lokale mønstringen! Meld deg på i dag!

Informasjonskveld for Rømskogs ungdommer om det 
å drive egen næring.

Som i fjor inviteres næringsdrivende til julemøte med fagtema, 
samt at vi vil få litt aktuell informasjon fra kommunen. Dette skjer 
i Rømskog Kommunehus 9. desember fra kl. 8 til 10. (frokost kl. 8). 
Fagprogram: 8.30–10. Hvordan kan vi bygge et godt omdømme? 
v/Hasse Ekman. Regionalpark Haldenvassdraget – hva kan det 
bety for grensebygdene? v/Vidar Østenby. Nytt fra kommunen v/
ordføreren. Eventuelt
Veien videre: Hva kan utviklingsenheten bistå den enkelte med 
framover?
På grunn av serveringen ber vi vennligst om påmelding 
seneste kl. 12 dagen før møtet til sentralbordet 69 85 91 77.

Etablererservice Østfold og Eidsberg kommune inviterer til 
gründercafé på Mørstad Konditori, Mørstad senter, Mysen onsdag 
7. desember kl. 8 til 10. Østfold bedriftsenter As/etablererservice 
Østfold forteller om tilbud til etablerere. For mer info se: 
www.etablerer-ostfold.no

Støtteforeningen ved Eldresenteret arrangerer julemesse på 
Eldresenteret torsdag 8. desember 2011.Vi har åpent fra kl.10 til 
15. Det blir salg av bl.a. juleting, mottatte gaver og håndarbeider. 
Vi skal også ha utlodning av bl.a. strikket sengeteppe til dobbelt-
seng, maleri m.m. Trekning foretas kl.14.30. Vi ønsker oss også 
fl ere gaver til både utlodning og salg, så gaver mottas med takk. 
Det blir salg av kaffe og vaffel (kr. 10,-). Vi håper at mange støtter 
opp om vår julemesse på Eldresenteret. Alle er hjertelig velkommen.

kommunale møter
01.12 Utvalg for utvikling kl. 19.
01.12 Utvalg for oppvekst og omsorg kl. 19. 
15.12 Kommunestyret kl. 19.
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torSDag 1. DeSeMBer

Bygdekino på Furulund i Aremark. 
Kl. 18 vises blåfjell 2 - Jakten på 
det magiske horn i 3D. Kl. 20 
vises The Twilight Saga: 
breaking dawn - part 1. 

lØrDag 3. DeSeMBer

Julegrana tennes i Strømsfoss. Salg 
av julegrøt, saft, gløgg og pepperkaker 
fra kl. 11. 

SØnDag 4. DeSeMBer

Årets julemesse på Ørje brug fra 
kl. 11 til 15. 

Åpning av juleutstilling på Galleri 
Ørje Brug. Salgsutstilling hvor mange 
billedkunstnere er representert. 
Arrangør er Galleri lille Martine. 

Jentegruppa «Sound of Sisters» 
inviterer til to stemningsfulle 
førjulskonserter i Marker rådhus 
kl. 16 og kl. 19. I år er det også 
forhåndssalg av billetter på baker-
gården på Ørje og i Elviras café på 
Rømskog.

Søndagsskole og familieguds-
tjeneste i Rømskog kirke kl. 11. 

ManDag 5. DeSeMBer

Myrland Ungdomsgård, junior-
klubben, i Aremark arrangerer 
pepperkakebaking.

tirSDag 6. DeSeMBer

Strikkekafé i kantina på 
Fosbykollen i regi av Frivillig-
sentralen og Aremark bygde-
kvinnelag. Fra kl. 18 til 21. 

onSDag 7. DeSeMBer

Kulturskolen i Marker har konsert 
kl. 18.00 i Marker rådhus.

torSDag 8. DeSeMBer

Pensjonistforeningen i Rømskog 
har julebord i festsalen fra kl. 17. 

freDag 9. DeSeMBer

Bygdekino i Rømskog: Happy Feet 
2 (3D) kl.18.  Arme riddere kl. 20. 

lØrDag 10. DeSeMBer

Åpent på Galleri Ørje Brug. 
Juleutstilling/salgsutstilling 
fra kl. 11 til 16. 

SØnDag 11. DeSeMBer

Åpent på Galleri Ørje Brug. 
Juleutstilling/salgsutstilling 
fra kl. 11 til 16. 

Søndagsskole i Rømskog bedehus 
kl. 11.

tirSDag 13. DeSeMBer

Rømskog skole inviterer 
pensjonister og besteforeldre til 
førjulsfest i gymsalen kl. 10.30. 

Førjulskonsert i Rømskog kirke 
med Knut Anders Sørum, Ingvild 
Nagell-Dahl og Jon Lotterud. 
rømskog barnegospel deltar også. 
kl. 19. 

Kommunestyremøte i Marker 
kl. 18. 

torSDag 15. DeSeMBer

Juleaktivitetsdag på Rømskog 
skole. 

SØnDag 18. DeSeMBer

Søndagsåpent på Ørje. 

torSDag 22. DeSeMBer

Sol-snu-fest på Kanaltangen i 
Strømsfoss kl. 17.30. Det tennes bål 
til grilling både ute og inne i lavoen. 
Ta med mat og drikke selv. Husk 
grillpinne, sitteunderlag og nisselue. 
Arrangør er Strømsfoss 
velforening. 

Det skjer i Grenseland
1. DESEMBER TIL 22. DESEMBER

trenger natteravner

Årsbudsjett 2012 
– Økonomiplan 2012–2015

kontakt Marker kommune

I forrige utgave av Avisa Grenseland fortalte Freddy Hagen i 
Frivilligsentralen i Marker at det er behov for fl ere natteravner. 
Siden har det kommet til tre nye natteravner. Det er fl ott - men det 
ønskes fortsatt fl ere til dette tiltaket. Ta kontakt med Freddy Hagen 
dersom du kunne tenke deg å bidra til at voksne er tilstede i Ørje. 

arbeider i Ørje sentrum
Kommunestyret har gjennom året bevilget penger til noen tiltak i 
Ørje sentrum. Noen av disse vil bli påbegynt i nær framtid. Dette 
gjelder parkeringsplass for ansatte og for besøkende ved rådhuset, 
samt opphøyde gangfelt i Storgata. Arbeidene vil skape noe for-
styrrelse i trafi kkbildet en periode. Vi ber om forståelse for dette, 
og håper at resultatet skal bidra til et hyggeligere sentrum.

ledig stilling
Fast renholdsvikar, 45% stilling. Kontaktperson: may britt Heed tlf: 
tlf  99 29 10 19. Søknadsfrist: 10.12.2011. Fullstendig utlysnings-
tekst og elektronisk søknadsskjema  på kommunens hjemmeside.

I samsvar med kommuneloven §45 legges formannskapets 
innstilling til årsbudsjett 2012 samt økonomiplan for perioden 
2012–2015 ut til alminnelig ettersyn i perioden 25. november til 
12. desember 2011.

Postboks 114, 1871 Ørje
besøksadresse, storgaten 60, 1870  Ørje
Telefon:  69 81 05 00
E-post:  post@marker.kommune.no
Hjemmeside:  www.marker.kommune.no 

kommunale møter
06.12. Plan og miljøutvalget
13.12. Kommunestyremøte
15.12.   Formannskapsmøte

For mer informasjon: se www.marker.kommune.no

leksehjelp for fl yktninger
Frivilligsentralen i Marker starter opp leksehjelp for fl yktninger i 
uke 47. Kontaktperson Freddy Hagen tlf. 454 03 762 eller e-mail 
frivillig@marker.kommune.no

Bolyst
Vi ønsker å komme i kontakt med utfl ytta aremarkinger. Vi trenger 
din hjelp for å nå ut til fl est mulig. Tips folk du kjenner, og/eller ta 
kontakt med oss! Prosjektleder bjørnar storeheier har kontordag i 
Aremark hver torsdag. Kontaktperson for prosjektet i Aremark er 
rita berget lindblad. begge sitter i 2. etasje på rådhuset. Kontakt 
oss: bjørnar tlf. 932 06 789 bjornar.storeheier@marker.kommune.no 
og Rita tlf. 982 12 179 rita.lindblad@aremark.kommune.no  

Minner om at Aremark kommune er på facebook!  

Informasjon fra Aremark kommune

Matavfallsposer
kan fås enten på Joker i Aremark eller på Aremark rådhus 
ved henvendelse i skranken.

Telefon:  91 38 92 93
Åpningstid:
Hverdager kl. 16–08.
Helger og høytider: 
Hele døgnet- for barn i akuttsituasjoner

aktiviteter på Myrland 
Ungdomsgård
Mandag 5/12 - «Pepperkakebaking» på juniorklubben.
Tirsdag 13/12 - Felles tur til «Lazerworld» i Sarpsborg.
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Avisa Grenseland
Fosby, 1798 Aremark

TELEFON 99 22 1798

Neste 
avis

Neste utgave av Avisa Grenseland 
kommer ut 22. desember 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, 
Furulund 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

Rundt tretten deltakere har vært med på 
strikkekurs i Aremark i høst. 

– Det har vært veldig vellykket. Og vi 
ønsker nå å dra i gang en strikkekafé, for-
teller Inger Lise Gløboden, som for tiden 
er leder for Frivilligsentralen. 

Helt uformelt. Strikkekurset var i samar-
beid med Bygdekvinnelaget. Deltakerne 
bestod ikke bare av typiske, godt voksne 
bygdekvinner, men også mange yngre 
aremarkinger var representert. Ikke tvil 
om at strikking er «inn» for tiden.

 De som har vært med på strikkekurset 
har lyst til å fortsette å strikke sammen. 
Derfor har de blitt enige om å dra i gang 
strikkekafeen. Det skal bli annenhver 
tirsdag kveld i kantina på Fosbykollen 
eldresenter. 

– Dette skal være helt uformelt, og alle 
som har lyst til å komme er velkomne, 
sier Audhild Fosser, som har ledet  
strikkekurset. Det koster heller ingen-
ting, annet enn et lite bidrag til innkjøp 
av kaffe og nogo attåt. 

Tirsdag 6. desember blir siste kveld 

med strikkekafé før jul. Så starter det 
opp igjen på nyåret, dersom interessen 
vedvarer – noe arrangørene har stor tro 
på .

Man trenger ikke å ha vært med på 
strikkekurs for å delta på strikkekafeen. 
En trenger heller ikke å være med hver 
gang, men folk kan være med når det 
passer. 

– Her vil man kunne få hjelp med 
strikkingen også, hvis det er noe man 
lurer på, sier Åse Aasgaard i Bygdekvin-
nelaget. 

Etter et vellykket strikkekurs i regi av Frivilligsentralen og Bygdekvinnelaget, startes 
nå en strikkekafé i Aremark. Alle er velkomne, enten man har lyst å strikke, drive med 
annet håndarbeid eller bare for å treffe folk og prate.

«Slærve» og strikkekafé
Denne ivrige gjengen har vært med på strikkekurs i høst. Nå skal det startes en strikkekafé i Aremark, noe som er et svært populært tiltak andre steder i landet.

Siri M. Dalnoki, tekSt og foto

ikke tvil 
om at 

strikking 
er «inn» 

for tiden.

Tenk på oss når turer planlegges!
Be om et pristilbud.

GrenseBussen
Knut Espelund • 1870 Ørje
Tlf.  69 81 41 17 • 909 29 380


