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Torkel Tørnby i Rømskog fikk
drømmejobben to ganger som teknisk sjef på hotellet
hjemme i Rømskog. Etter
konkursen starter man nå på
ny frisk.
Side 6 og 7

den laaanGe
skoleveien

Prøv ikke å fortelle Hans
Ødegaard i Bjørkebekk at du
har lang vei til skolen. Du
skjønner hvorfor når du har
lest om Ødegaards skolegang
like etter krigen.
Side 12 og 13

drillsoldaT
fra Ørje

Fargerike
venner i Etiopia
Peter Tobias Ødegaard Jensen
fra Ørje er eneste indre østfolding i Gardens drilltropp.
Siden oktober har han vært
opptatt av skopuss og stell av
uniformen.
Side 21

Denne lille hjerteknuseren var bare én av mange
vennlige og fargerike mennesker de fire Markerjentene møtte da de nylig besøkte Etiopia. På
oppdrag fra Grenseaksjonen for Afrika hadde de
med seg mange gaver fra velvillige givere.
– I Etiopia traff vi et vakkert folk med en utrolig
vennlig innstilling, forteller jentene.
Side 16 og 17
(Foto: Ragnhild Furulund)
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Aremark

Marker

Rømskog

Innbyggere: 1.424
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Tore Johansen (KrF)

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

Innbyggere: 688
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Nils Nilssen (A)

Grensemessa 2011
D

en første helgen i april får både
næringsliv og lag og foreninger i
Grenseland en gyllen mulighet til å vise
seg frem. Grensemessa 2011 i Aremarkhallen er en direkte oppfølger til messa
som ble arrangert i Markerhallen for
fire år siden. Den gang ble det sagt at
Grensemessa skulle bli en tradisjon. Nå
står altså messe nummer to for tur, og
dermed er forhåpentligvis tradisjonen
innledet.

G

rensemessa for fire år siden samlet
en rekke utstillere, og publikum
strømmet på. Det var tydelig at arrangementet falt i smak. Derfor er det med
stor optimisme arrangøren nå ønsker
velkommen til den nye, store og usedvanlig flotte Aremarkhallen. Ikke bare får
utstillere og besøkende flotte fasiliteter

inne og ute. Aremarkingene får i tillegg
vist frem den flotte hallen, et anlegg de
med rette kan være meget stolte av, slik
markingene er stolte av sin fine hall.
Kanskje kan det Aremark og Marker har
fått til på dette området inspirere
Rømskog til det samme. For neste
Grensemesse må naturligvis legges til
Rømskog om fire år? Hvis da rømsjingene
mener at de trenger en egen hall.
Kommunehuset, med sine fasiliteter,
gjør allerede i dag god nytte for seg
innenfor både idrett og kultur. Men i
Rømskog er over halvparten av innbyggerne medlemmer av idrettslaget.
Kjenner vi det miljøet rett, ligger det
nok et ønske i befolkningen om egen
idrettshall. Rømsjingene som kommer
til Grensemessa får ta en ekstra titt på
lokalitetene.

G

rensemessa er en fin anledning til
å samle hele Grenseland-regionen.
Næringslivet i de tre kommunene er
både større, bedre og mer allsidig enn
de fleste er klar over. I Avisa Grenseland
snakker vi med mange i løpet av et år.
Dessverre er det flere i vårt lokale næringsliv som opplever at innbyggerne drar ut
av regionen for å få utført tjenester vi er
like gode og kanskje billigere på
«hjemme». Årsaken er ofte at folk ikke
er klar over at tilbudet finnes i
Grenseland. I så måte har Grensemessa
en misjon; her kan små og store
bedrifter fortelle at de finnes
og ikke minst fortelle hva de kan.
Den muligheten bør man ikke la gå fra seg.
Derfor vil vi på det sterkeste oppfordre alle
til å delta. Men det er også viktig å ha et
gjennomtenkt budskap. Dagens kunder
er kritiske. De har mange valgmuligheter.
Vårt næringsliv må fremstå som godt og
profesjonelt. Ellers taper vi kampen også
på hjemmebane.

LE DER

L

ag og foreninger blir også en viktig
del av messa, og det betyr en fin
anledning til å markedsføre seg. De
mange ulike lagene i Grenseland
«kjemper» om et forholdsvis begrenset
antall mennesker. Da gjelder det å ha
gode og seriøse tilbud/aktiviteter som
appellerer til den målgruppen man
ønsker å nå.

F
Grensemessa i Markerhallen trakk mange mennesker for fire år siden. Nå håper
arrangøren på minst like stor pågang av besøkende den første helgen i april.
(Foto: Siri M. Dalnoki)

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

Redaktør: Øyvind Ottersen
Redaksjon: Siri M. Dalnoki,
Tore Robert Klerud
Grafisk design: Sunniva Hansen,
Runar Drønen

or publikum generelt vil Grensemessa
2011 være et interessant tilbud. Ved
siden av masse mennesker, fine stands
og spennende virksomheter, vanker
det også underholdning og noe å bite
i. Vi oppfordrer derfor alle i regionen,
og gjerne mange utenfra også, til å gå
«mann av huse» til Aremarkhallen
lørdag 2. og søndag 3. april.

Besøksadresse:
Byline tekst & design,
Fosby, 1798 Aremark

E-post: post@byline.as
www.byline.as
Trykk: Edda Trykk

Telefon: 99 22 1798
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Malermestere, malersvenner, dekorasjonsmalere
og lærling står til tjeneste

Messegeneral Else Marit Svendsen sier at det fortsatt er mulig å bli med på
Grensemessa. (Foto: Tore Robert Klerud)

Stor interesse for Grensemessa
Og det er fremdeles mulig for etternølerne å bli
med, lover messegeneral Else Marit Svendsen.
TeksT: Tore roberT klerud

Oppslutningen har riktignok vært
noe ujevn så langt, men Svendsen
regner ikke med at det skal bli noe
problem å få til et sted mellom 60 og
70 stands i og utenfor den nye idrettshallen i Aremark.

Alle er invitert
– Vi må nok ta en runde eller to med
å purre på folk, men jeg tror det skal

ordne seg.Tilbakemeldingene så langt
er utelukkende positive, og det forteller oss jo i hvert fall at dette er et tiltak
som folk setter pris på og ønsker seg,
sier hun.
Den noe ujevne påmeldingen fra
næringslivet kan muligens tildels forklares med utgangspunktet: I de forskjellige kommunene har man tatt
utgangspunkt dels i Brønnøysundregistrene og dels i bransjeforeninger
som kanskje ikke omfatter alle som

faktisk driver næring av noe slag i
området. Dermed kan noen ha falt
ut.
– Men det er ikke noe ønske om
å holde noen utenfor. Dersom noen
ikke har fått invitasjon er det bare å
ta kontakt med meg, sier Else Marit
Svendsen, som håper at jungeltelegrafen vil hjelpe til slik at invitasjonen når ut til alle.

Samarbeid om stands
Når det gjelder lag og foreninger er
det også ujevnt, men messegeneralen
har tro på at også det skal ordne seg.
– Noen har gitt uttrykk for at det

er vanskelig å stille med mannskap,
men vi har anbefalt – og noen har
også kommet på ideen selv – at det
kan være smart av flere foreninger å
gå sammen om en stand. Ikke minst
når det gjelder lag og foreninger
som finnes representert i flere av de
tre kommunene. Da vil vi også få et
samlet og fint Grenseland-perspektiv, foreslår Svendsen, som legger til
at vi nok vil få se flere slike samarbeid
over kommunegrensene på messa.
Da har den allerede i utgangspunktet hatt den ønskede effekten;
å sveise befolkningen i Grenseland
tettere sammen.

MEDARBEIDER SØKES
Kafémedarbeider søkes til
Furulund Kafé.

LANDBRUKSBYGG
RESTAURERING
MINDRE MURERARBEID

HYTTEBYGGING
NYBYGG
TILBYGG

Behjelpelig med tegninger og søknader. Godkjenninger for våtrom
Telefon 91 30 37 61. Adresse: 1798 Aremark

Henvendelse telefon
994 16 781.
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Til Istanbul
nbu
med

Årets banktur
10.-15. september
Mer info og påmelding på www.norsktur.no/marker
eller be om å få tilsendt turprogram på tlf. 69 81 04 00.
Turpris kr. 11.600 i dbl.rom + flyavg. kr. 680 (med forbeh.)

Bli med oss på en eventyrlig reise
til byen mellom to verdensdeler
– også kalt ”Porten til Orienten”

– førstevalget

GRENSEMESSA 2011 I OG RUNDT
AREMARKHALLEN 2. OG 3. APRIL
Tema for Grensemessa 2011: Næring, opplevelse og bosetting
Grensemessa kan by en fullsatt hall med næringsliv
fra grensekommunene samt bedrifter fra Latvia.
Lag og foreninger fra kommunene er også representert.
Her er det muligheter for gode kjøp og en meget variert
messe som viser mye av det som skjer i grensekommunene.
Pubkveld på Furulund lørdag kveld med gitarist Claes Neeb

Sponsorer:

ÅPNINGSTID GRENSEMESSA:
Lørdag 2. april 12.00–18.00
Søndag 3. april 12.00–16.00
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Regner med suksess
Som konfirmant gledet Elisabeth Øistad seg til å kunne føre sin egen selvangivelse.
Nå gjør hun det for mange andre også, gjennom sitt firma Ørje Regnskapskontor.

med mange nye er det mye å sette
seg inn i. En del av Elisabeths gamle
kunder har valgt å følge med til det
nye regnskapskontoret, og dermed
har hun også noen dager i uken på
reisefot.
– Noen av de kundene har av
forskjellige årsaker regnskapssystemer
som er så samkjørt med andre datasystemer at de ikke kan bytte til det
systemet jeg bruker. Dermed er de
veldig glade for at jeg kan ta jobben
med å dra ut til dem og gjøre
jobben der. Ellers bruker jeg et nytt
og avansert regnskapssystem som
også kundene kan få tilgang til
direkte dersom de ønsker det,
forteller hun.

Plastposen lever videre

Elisabeth Øistad (bak) etablerte Ørje Regnskapskontor i august og har allerede fått selskap av Anita Kasbo som sin
første ansatte. Rundt 50 kunder er i basen allerede, og fremtiden virker lovende, konstaterer de to.
Tekst og foto: Tore Robert Klerud

Det var aldri noen tvil om hva
hun skulle bli, Elisabeth Øistad.
Ingresspoenget ble avslørt av hennes
far i konfirmasjonstalen, og
utdannelsen gikk da også uten
omveier målrettet mot tall og
prosenter, paragrafer og skjemaer.

Alt det som får de fleste av oss til
å få frysninger på ryggen.

Satset på egen hånd
Men det er god økonomi i å ha
noenlunde styring og plan i det man
gjør, og mens en hel nasjon venter
på at det skal bli enklere å drive
små og mellomstore bedrifter med

Sterk protest fra Aremark
Et enstemmig kommunestyre i Aremark har vedtatt en kraftig
protest rettet mot Borg bispedømmeråd, som ikke ønsker at
Aremark skal ha sin egen sokneprest.
Vedtaket lyder i sin helhet slik:
«Aremark kommune vil på det sterkeste protestere på at Borg
bispedømmeråd ikke lyser ut den ledige stillingen som sokneprest
i Aremark, men isteden lyser ut stillingen som sokneprest i Marker.
Vi i Aremark blir med dette uten prest i kommunen. Dette blir til alt
overmål gjort uten at Aremark menighetsråd engang er involvert. Vi
trenger en prest som bor i bygda, en vi kjenner og som kjenner oss.
Vi registrerer også at det er tatt initiativ for å leie ut presteboligen i
Aremark.»

mindre skjemavelde og byråkrati
har regnskapsførerne gode dager.
Elisabeth har rukket å få noen
år bak seg i bransjen og fant i høst
ut at tiden var inne for å starte for
seg selv på hjemstedet. Nødvendige
autorisasjoner for å drive eget var
forlengst på plass, og dermed så
Ørje Regnskapskontor dagens lys.
I andre etasje av tidligere Lies
Hotell har hun leid tre kontorer –
og det virker dermed ganske åpenbart at hun ser for seg at bedriften
vil vokse med tiden.

Tar «hjemmebesøk»
Det har den da også begynt å gjøre
– litt tidligere enn antatt. Fra årsskiftet var Anita Kasbo på plass for
å hjelpe til med den stadig økende
kundemassen.
– Det var ikke planen å ansette
noen så raskt, men da jeg talte overtidstimene mine i desember, var jeg
virkelig glad for at Anita var på vei
inn, sier hun.
De to har etter noen måneder
en base med rundt 50 kunder, og

For mens mange av oss synes det er
greit å legge bilagene på haug og
levere en plastpose i ny og ne, er
det enkelte som også synes det er
en overkommelig oppgave å gjøre
en del av jobben selv. Og det er
fullt mulig med dagens avanserte
systemer, forklarer Elisabeth.
– Det ligger muligheter i
systemet for at de som ønsker
det kan logge seg inn selv for å
«punche» bilag, og det inngår også
et faktureringssystem som mange
har behov for. Har man avtale om
KID-nummer med banken, kan
man til og med gjøre dette slik at
innbetalinger registreres helt automatisk. Det koster selvsagt litt å få
tilgang til disse systemene, men på
den annen side reduserer det den
manuelle jobben for oss, så det er et
vurderingsspørsmål, sier hun.
Foreløpig er det dog mange som
sverger til plastposen med papirer,
og hun vil ikke skyve på folk nye
løsninger som de er skeptiske til.
– Plastposen er helt grei, og den
kommer til å leve lenge ennå, ler hun.

Holder seg innenlands
I kundemassen så langt finner man
alt fra enkeltmannsforetak opp til
mellomstore bedrifter. Og som født
og oppvokst på gård er Elisabeth
også både interessert i og kurset på
de spesielle tingene når det gjelder
landbruk.
– Det blir i det hele tatt mye
kursing innimellom, men vi følger
selvsagt opp dette slik at vi er fullt
oppdatert hele tiden, forsikrer hun.
– Er det noe du ikke tar imot?
– Vi har fått noen spørsmål fra
svensker og andre utlendinger
som jobber i Norge, med hensyn
til momsregnskap og slikt. Det blir
imidlertid så spesielt at der har vi
takket nei, sier Elisabeth Øistad,
som sammen med Anita Kasbo
håper det ikke blir altfor lenge til
også den tredje kontorplassen hos
Ørje Regnskapskontor er befolket av
nok en regnskapsfører.
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Torkel Tørnby var over seg av glede da han for et par år siden fikk drømmejobben som teknisk sjef på hotellet hjemme i Rømskog. Nå er han om mulig
enda gladere for å ha fått den samme jobben én gang til...

Gleder seg til en
ny vår ved Vortungen
Tekst og foto: Tore Robert Klerud

Få steder i Grenseland er stillheten
så stille som ved Vortungens bredd.
Den siste tiden har stillheten vært
ekstra påtagelig, med spahotellet
liggende som en luftspeiling ved
vannkanten.

Vinter i ensomhet
Når noen en sjelden gang har brutt
stillheten, har det stort sett vært
Torkel Edlar Tørnby. Men også han
har virket i stillhet, stort sett innenfor
dørene på det sovende hotellet.
Spent. Utålmodig. Og til tider i
tvil om hva det ville bli til.
– Det har vært stille her. Altfor
stille. Det er mye lyder i en slik tom
bygning, og det blir både trist og
uhyggelig stemning av det, selv
om man ikke er redd i bokstavelig
forstand, sier han.
Etter at gjestene forsvant i fjor
sommer har han vært alene på
hotellet mesteparten av tiden. Man
kunne meget vel ha blitt deprimert
av slikt, men han har heldigvis ikke
vært der.
Nå ser han enden på det. Fra
midten av mars måned er det åpnet
for booking, og pågangen tyder på
at det kan bli ganske folksomt så fort
dørene åpnes.

Luksus i hjembygda
At Torkel er på hotellet er i grunnen
like tilfeldig som at hotellet i det
hele tatt finnes.
– Jeg er egentlig anleggsgartner
og har jobbet med det frem til for
ti år siden. Da begynte jeg å jobbe
med psykisk utviklingshemmede
og hadde gjennom den jobben
ansvaret for to bygninger på
Årnes. På den måten fikk jeg både
erfaring med og interesse for ventilasjonssystemer og fyringsanlegg.
Har i grunnen alltid vært teknisk
interessert, forklarer han.
Hadde noen sagt til ham for fem
år siden at det skulle komme et stort,
hypermoderne hotellbygg inne ved
Vortungen, hadde han ristet på
hodet. Men så skjedde det, og Torkel
var ikke sen om å søke jobben som
teknisk sjef og vaktmester.
Interessante utfordringer med
topp moderne teknikk fristet. Samt
det å få jobbe i hjembygda. Det er
en luksus som ikke alle får oppleve
i Rømskog.

Kortvarig glede

Skadekontroll

– Det var veldig interessant og
spennende da hotellet åpnet.
Systemene her, ikke minst med
jordvarmebasert oppvarming og all
teknikken i forbindelse med spaavdelingen, er ekstremt avanserte.
Det tok litt tid å få alt til å fungere
optimalt, så vi brukte nok et par
måneder på innkjøringen. Men alt
fungerte etter hvert som det skulle,
forteller han.
Det var ikke teknikken det skortet
på. Torkel, og de øvrige drøyt 30
personene som hadde sin arbeidsplass der, trivdes godt, forteller han.
Men belegget var for tynt, og etter
en stund ble det bare enda tynnere.
Ryktet ble heller ikke bedre av at
lokalbefolkningen ikke var velkommen
som gjester i restauranten – alt
skulle forbeholdes hotellgjestene,
som stort sett uteble.
– Det var flere av oss som forsøkte
å komme med noen innspill til
ledelsen, men de var ikke interessert
i å høre på oss. Riktignok ble det
gjort noen små justeringer helt på
slutten, men da var det i realiteten
altfor sent, slår han fast.

Dermed gikk han systematisk til
verks for å redde det som reddes
kunne.
Store plastsekker med våte håndklær fra spa-avdelingen, som aldri
var blitt hentet av renseriet, ble
tømt, og innholdet vasket, tørket,
brettet og lagt på lager. Det man kan
kalle ren «skadekontroll» tok store
deler av sommeren for Torkel, som
så smått begynte å forberede seg
på å bli pendlende anleggsgartner
igjen.
– Vendepunktet kom 1. november
da Nordea overtok. De hadde bedre
forutsetninger for å finne en kjøper og var også langt mer optimistiske. Dessuten hadde de forståelse
for at det ikke var lurt å tappe ned
bassengene og la anleggene tørke
ut. De ga meg forlenget engasjement i ordnede former for å holde
hjulene i gang frem til en ny kjøper
var på plass, forteller han.

Alene med ansvaret
Dermed ble drømmejobben en
drømmejobb bare i noen måneder.
Mot slutten ble det mye frustrasjon
og usikkerhet. Bemanningen gikk
ned, og for Torkels del medførte det
stadig mer stress med mange oppgaver som ble forventet løst omtrent
samtidig.
– Det var fryktelig tungt da det var
slutt, selv om det ikke var uventet.
18. juni stengte vi dørene, og etter
hvert tok konkursboet over ansvaret
for anlegget, minnes han.
Staben var borte fra én dag til den
neste. Alt var stille. Men Torkel var
igjen, nærmest overlatt til seg selv
og med et stebarn å passe i form av
et avansert, ett år gammel bygning
med en prislapp på rundt 150
millioner kroner. Ingen visste hva
som ville skje.
– Det var selvsagt godt å ha noe å
gjøre. Og konkursboet var i sin fulle
rett til å la meg jobbe ut oppsigelsestiden. Men det var ensomt å være
igjen her helt alene, og i tunge stunder føltes det litt urettferdig liksom
å bli sittende igjen med hele ansvaret,
selv om det selvsagt ikke hadde vært
så mye de med andre stillinger kunne
ha gjort når gjestene var borte, sier han.

”Nå håper jeg
at jeg kan jobbe
her på hotellet
frem til jeg blir
pensjonist”
Den beste løsningen
Det tok et par måneder, men som vi
vet så ble det en løsning.
– Den beste løsningen vi kunne
håpe på, tror jeg. Det er en stor fordel
at det er lokale folk med hjerte for
å utvikle noe i lokalmiljøet som
har tatt over. Og dette konseptet
har jeg tro på. Det tar vare på det
spesielle i hotellet slik det er, og med
den størrelsen det har, sier Torkel
Tørnby, som tror det ville blitt langt
vanskeligere å konkurrere med «alle
andre» dersom hotellet hadde hatt
dobbelt så stor kapasitet.
Nå er han i gang i den samme
jobben én gang til, og selv om det
har vært både ensomt og trist i vinter så har han noe å se frem imot:
Gjenåpningen i mars måned.
Og igjen føler han seg trygg
på å ha en inspirerende og god
arbeidsplass i hjembygda – kun
noen minutter hjemmefra, der han
faktisk også har full oversikt over
samtlige datastyrte systemer via PCen.

– Nå håper jeg at jeg kan jobbe
her på hotellet frem til jeg blir
pensjonist, ler han. Og legger til at
det også blir litt lettere å fokusere
på andre ting i tilværelsen når jobbsituasjonen er trygg.
For hans del vil det i praksis si
endurokjøringen, som er den altoppslukende hobbyen han deler
med sønnen. Og fokus er viktig
dersom han skal gjenta bragden fra
07- og 08-sesongene. Da ble han
faktisk norgesmester i sin klasse.

Har mange ideer
De nye eierne har hatt informasjonsmøte med den tidligere staben
fra hotellet. De fleste av dem var
lokale, enten fra Rømskog eller fra
områdene like ved, og Torkel har
inntrykk av at mange av dem har
gått ledige og ventet og håpet på at
det skulle bli en løsning der inne
ved Vortungen.
– Jeg vet jo ikke, men jeg har inntrykk av at de nye eierne vil forsøke
å få med så mange som mulig av
de som var her tidligere. De kan jo
hotellet og behøver lite opplæring,
sier han.
Og selv om han på én måte puster
lettet ut, er det ingen tilbakelent
teknisk sjef som nå tar fatt på sin
andre runde. Tvert imot, han har
ideer om måter å forenkle rutiner
på, ikke minst i forhold til sitt eget
fagfelt, og han forsikrer at iveren er
stor etter å bidra til at det går bedre
denne gangen.
– De nye eierne innrømmer jo
også at de ikke er hotellfolk. De
virker åpne for å høre på råd fra oss
ansatte. Det lover godt, slår han fast.

Glede og optimisme
Uansett blir det enklere å trekke
folk når konseptet er at gjestene
skal kose seg i hyggelig lag heller
enn å pleies, innhyllet i en tåke av
klinisk stillhet.
– En av de første tingene vi skal
gjøre nå før åpningen er å bygge
om litt her i lobbyen. Her skal det
lages et lite pubmiljø, og det skal
opp en storskjerm på veggen.
– Så nå blir det tippekamp på
storskjerm i stedet for agurkskiver
i øynene?
– Ja, og det blir nok ikke stille
her klokken 23 på kvelden heller,
ler Torkel Tørnby, som ser frem til
å møte nye hotellgjester av den
mette og feststemte typen.
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PORTRETTET

I tillegg til usikkerheten over hva
som ville skje med hotellet, har
stillheten og ensomheten til tider
vært tung, forteller Torkel Tørnby.
Nå gleder han seg stort til Rømskog
Spa og Resort gjenåpnes i mars.

8
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GRANLI RØR
Vi tilbyr følgende:

Granli Rør

Nybygg
Rehabilitering
Service
Sanitæranlegg
Varmeanlegg
Kloakkrensing
Vannrensing
Gassanlegg

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

Fikk kule g

Tenkt på det lenge?
Bli fosterforeldre!

Inviterer til åpent informasjonsmøte
Inviterer
informasjonsmøte
tirsdag 2.til
desember
kl 18-21
mars kl. 18kl.
tirsdag 4.1.november
18-21
Fylkeshuset, Sarpsborg
Stabburveien 10, Fredrikstad
Velkommen!
Velkommen!

Tlf. 466
1618
900
69 36
80
www.fosterhjem.no/sarpsborg

industriveien 3, 1870 ørje. telefon: 970 97 158

Ordfører Stein Erik Lauvås, skolekoordinator Eldbjørg Solerød,
MOT-general Lars Johansson og rådmann Eva Enkerud delte
sjenerøst ut flotte hettegensere til elevene på ungdomstrinnet i
Marker for å markere økt satsing på MOT-prosjektet. Fra
venstre Caroline Klund, Sophie Sjöberg, Martin Andersson
og Hege Gåseby satte stor pris på gaven.

Vi utfører alt innen lakkering
• Småoppretting
• Sandblåsing
• Rustsveising
• Ruteskift
• Polering
• Salg av lakk på sprayboks (lager alle farger)
• Salg av sparkel og poleringsprodukter
Vi har også utleiebil og bilfrakter
for henting/levering

Elevrådet vartet opp med pølsefest for hele ungdomstrinnet,
bak fra venstre Sigve Tveit, Mia Sofie Espelund, Martin Nesset,
Marthe Hermanseter og Christopher Dambakk. Foran fra venstre
Elena F. Nordmark, Sondre Sivertsen og lærer Ruth Thorvaldsen.
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gensere fra kommunen

Marker satser knallhardt på å bli en bra MOT-kommune.
Så hardt at man aldri har opplevd maken innenfor organisasjonen.
Tekst og foto: Tore Robert Klerud

Det var nemlig tilbakemeldingen
da de ansvarlige innenfor Marker
kommune tok kontakt i fjor høst og
baom å få kjøpe profileringsklær.
Ikke bare til den håndfullen mennesker
som skal stå for selve jobben, men til
hele ungdomskullet i bygda!

Storveis kick off
Innenfor MOT-organisasjonen kom
man seg brått etter sjokket, leverte
varene og berømmet tiltaket. Forleden
fikk alle elevene på ungdomstrinnet
utdelt sine kule hettegensere, og
dermed er det grunnlag for å si at
Marker er i en særstilling i Norge
når det gjelder å synliggjøre holdningene mot alskens uhumskheter

som kan forpeste ungdommens
oppvekstvilkår.
Som AG-leserne vil huske ble
Marker MOT-kommune allerede for
et par tre år siden. Det siste året har
engasjementet av diverse årsaker ligget
litt i le, i forbindelse med omorganisering internt i kommunen. Nå var
det på tide å markere at satsingen
er i rute igjen, og det overraskende
gavedrysset bidro til et meget vellykket kick off i skolens gymsal.

Inn under UKH
Elevrådet hadde tatt på seg spanderbuksene og vartet opp med sponset
pølsefest, og rådmann Eva Enkerud
og ordfører Stein Erik Lauvås stilte
mer enn gjerne opp som forsinkede julenisser med armene fulle av

hettegensere. Disse var hypermoderne i brunt med blå piping,
stor MOT-logo, samt påtrykk om at
«Marker kommune tar vare på ungdommen».
Også Ungdommens Kulturhus
hadde fått sin logo med på genserne,
som en markering av at den
kommunale MOT-satsingen nå
koordineres mer med det tilbudet
ungdommene også har utenom
skoletid. UKH-direktør Lars Johansson
er dermed også blitt MOT-general,
og han kunne ikke få fullrost det
kommunale initiativet.
– Det koster litt å være MOTkommune i form av kursing og
oppfølging, men jeg er glad for at
Marker kommune ser verdien i å
jobbe med å opprettholde gode

holdninger blant ungdommen. At
de markerer det på denne måten
er utrolig sjenerøst. Disse klærne
representerer en gave til en verdi av
rundt 40.000 kroner til ungdommen i bygda, sier han.

Alle må bidra
Ordfører Lauvås passet på å berømme
den oppvoksende slekt og understreket at gaven var en markering av
at Marker har mye bra ungdom – og
at bygda er et godt sted å vokse opp.
– At det fortsatt skal være slik i
fremtiden er hver enkelt sitt ansvar
å bidra til, minnet han om, før han
sammen med Enkerud, Johansson
og skolekoordinator Eldbjørg Solerød sprettet opp kartongene og
delte ut hettegenserne.
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Kanskje blir denne gjengen fra UKH i Ørje å se på TV i beste sendetid når «Norske Talenter» drar i gang igjen på senvinteren.
Ungdommene har i hvert fall vært i Oslo og gjort TV-opptak. (Foto: Lars Johansson)

Se opp for lokale
talenter på TV!
Med litt hell blir det innslag fra Grenseland i TV2-programmet
«Norske Talenter» den 11. mars. Hele 46 i tallet!
Tekst: Tore Robert Klerud

Det er akkurat så voldsomt som det
høres ut. En hel buss med ungdommer
fra Ungdommens Kulturhus i Ørje
var forleden på tur til TV-innspilling
i Chateau Neuf i Oslo. Og sjansen
for at de kommer på TV i beste
sendetid er stor.

Lavterskelmusikk
Det tror i hvert fall UKH-direktør
Lars Johansson, som gjerne forteller
mer om bakgrunnen for det oppsiktsvekkende stuntet.
Det handler nemlig om å gi
ungdommen en introduksjon til
musikk, og for å få en så lav terskel som mulig har man falt ned på
kazoo – en slags blåseinnretning

som med litt velvilje kan kalles et
musikkinstrument. Som kanskje kan
fungere som inspirasjon for de som
ønsker å lære seg å spille et instrument.
– Vi forsøkte å sette Guinnessrekord som verdens største kazooorkester i 17. mai toget i fjor. Det
klarte vi på en måte også, ettersom
det ikke er registrert noen rekord
fra før, men vi fikk ikke godkjent
den hos Guinness. Men det ga
oss litt presseomtale, nok til at de
ansvarlige
i TV-produksjonsselskapet Monster fant oss på nettet
da de bestemte seg for at de ville
ha med et kazoo-innslag i vårens
«Norske Talenter», forklarer han.

Headhuntet av TV2
Det var selvsagt ikke nei i hans munn

da den overraskende telefonen kom,
og nyheten ble også meget godt
mottatt av «musikerne» på UKH. I
slutten av januar dro det 46 mann
sterke kazoo-korpset på busstur til
Oslo, der det var auditions med TVopptak i selveste Chateau Neuf på
Majorstua.
Gjengen hadde for anledningen
fått en haug kasserte uniformer fra de
tidligere skolekorpsene i Degernes og
Rødenes og skilte seg dermed ut på
mer enn én måte på scenen foran
ekspertpanelet. Det besto av Alex
Rosén, Mia Gundersen og danseren
Adil, som er så stor kjendis at han
ikke trenger etternavn.
– Jeg vet ikke helt hvor mye jeg
får lov til å si om hvordan det gikk,
men mens de to førstnevnte var

raskt frempå med tommelen ned så
syntes Adil at dette var litt kult. Om
vi kommer på TV vet vi strengt tatt
ikke, men siden de ringte oss og var
på jakt etter et slikt innslag tror jeg
sjansene er store, sier Lars Johansson.

Minne for livet
I så fall er sjansene størst for at de 46
lokale korpsmedlemmene blir å se
på skjermen den 11. mars.
– Hva skjer dersom dere går
videre, da?
– Det vet jeg ikke, men da må vi
vel inn til nye opptak og lære inn
nytt repertoar og greier, sier Johansson, som understreker at man vel
kanskje ikke la ambisjonsnivået helt
på det planet.
Men uansett var det en morsom
opplevelse og et minne for livet for de
mange UKHerne, som forhåpentligvis også vil få sine tilmålte sekunder
på TV i beste sendetid om ikke lenge.
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Finstemt kor-offensiv fra
elgspisende vegetarianere
– I Rømskog spiser vi
mest elg. Og siden den
spiser planter må det da
være så godt som å være
vegetarianer, mener
Øystein Heggedal.
TeksT: Tore roberT klerud
foTo: MaGne kroGsTad

Slik tolket korlederen for rømsjingenes bidrag til Kommunekampen
det noe vriene vegetarianerkriteriet
til å begynne med. Men alt gikk seg
til – det dukket opp en ekte vegetarianer til slutt, forteller han.

Meldte seg selv
Da vi snakket med ham tidlig i
forberedelsene, var han ikke sikker
på hvordan han skulle gripe an oppgaven med å sette sammen kommunens konkurransekor. Utfordringen
syntes spesielt stor i den lille kommunen med bare 688 innbyggere.
– Vi startet med en annonse i
Rømsjingen, og det meldte seg
en god del interesserte uten at vi
behøvde å lete oss frem til dem
selv, forteller han.
Og når sant skal sies, var nok forutsetningene for å få til et bra kor
forholdsvis gode i Rømskog, på
tross av folketallet. Sang og musikk
har i uminnelige tider – i hvert fall
i flere tiår – hatt gode kår i bygda.
Og korlederen har selv vært aktivt
involvert i dette, slik at han i det
minste gikk til den musikalske
delen av oppgaven med stor ro.

Rømskogs deltagerkor i Kommuneslaget er godt i rute, forsikrer korleder Øystein Heggedal (i midten).
Flere av sangerne har sunget sammen i kor tidligere, og noen gjør det fremdeles.

Stolte kortradisjoner
– Jeg var med i ungdomskoret Plus
i sin tid. I korets storhetstid husker
jeg vi var et sted mellom femti og
seksti medlemmer, med eget band
med blåserekke og greier. Husker
vi spilte konsert blant annet i
Jönköping i Sverige, og kunne
fortelle at de som sto på scenen var
ti prosent av befolkningen i hjembygda. Det var tider, det!
Musikalsk kvalitet var viktig når
han tok på seg lederansvaret til
Kommuneslaget. Til tross for utfordringen med å finne sangere ut
fra de gitte kriteriene konsentrerte

han seg først og fremst om å fylle
opp de ledige plassene i henhold til
behov for de forskjellige korstemmene
da de første frivillige hadde meldt
seg selv.
– Vi har spurt litt rundt og klarte
til slutt å bygge opp et kor med bra
stemmebalanse. Flere av medlemmene synger i kor til daglig og er
drevne sangere. Jeg tror dette kommer til å låte veldig bra, forsikrer
han.

Tøffe kriterier
– Og samtlige personlige kriterier
er også oppfylt i henhold til kravet?

Geir Aarbu på topp i Aremark Sp
Nominasjonskomiteen i Aremark Senterparti har gjort jobben sin foran årets kommunevalg. Senterpartiets
liste har Geir Aarbu på topp. Han er eneste kumulerte. Ellers merker vi oss at det er mange nye navn på listen,
deriblant flere kvinner.
Listen ser slik ut:
Geir Aarbu (kumulert)
enhetsleder
1968
Jacob Natvig Skolleborg
selvstendig næringsdrivende
1951
Ida Østensvig
faglaborant
1987
Gunnar O. Ulsrød
bonde
1946
Turid Kollerød
politibetjent
1953
Mette Marit Ruud Grønmyr leksolog/lærer
1964
Karin Øvergård Lund
sykepleier
1945
Bjørn Grøstad
pensjonist
1946
Monica Mari Henriksen
agronom/butikkmedarbeider
1977
Øivind Strand
arkivar
1949
Grethe Aarbu
husmor
1948
Paul Einar Strøm
selvstendig næringsdrivende
1968
Geir Aarbu er ordførerØystein Toverud
utmarkskonsulent
1953
kandidat for Aremark Sp.
Nils Erik Aanonsen
maskinoperatør/bonde
1965
(Foto: Øyvind Ottersen)
Tom Kjønna
maskinoperatør
1970

– Ja, i hvert fall så godt som.
Besteforeldre og slikt var ikke så
vanskelig å finne. Ikke akkurat ulvemotstandere heller. Og det dukket
altså opp en vegetarianer til slutt.
Men i en liten pendlerkommune
som Rømskog er det vanskelig å
finne en person som har sin hovedinntekt fra landbruk, understreker
Heggedal.
– Lettere å finne en som har sine
hovedutgifter på landbruk, kanskje?
– Den var fin! Den skal vi bruke,
ler han.
Når dette skrives har Rømskogkoret gjennomført to øvelser og
også møtt de øvrige kommunenes
deltagere på kick off i Askim for å
gi hverandre inspirasjon.Ytterligere
tre øvelser er planlagt før finalen i
mars måned.

Kjære folketoner
Heggedal har hatt god hjelp av Gunn
Marit Bolstad til innøvingen av de forskjellige stemmene, og han poengterer
at hennes innsats var avgjørende for at
han tok sjansen på å si ja til oppdraget.
Og det har gitt resultater:
– Så langt synes jeg det har gått
fint, og det låter lovende. Vi øver inn
to sanger fra sjangeren som vi litt
hemmelighetsfullt kanskje kan kalle
«kjære folketoner», sier Heggedal,
som tror repertoaret vil falle i smak
hos tilhørerne.
– Når vi først stiller opp i en
konkurranse, må vi jo selvsagt ha
ambisjoner om å vinne, og jeg ser
ingen grunn til at vi ikke skulle klare
det. Uansett skal vi ha det skikkelig
moro mens vi holder på. Stemningen
har vært på topp helt siden vi startet,
forsikrer han.
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Iddevang
Skole

Iddefjorden

Aspedammen

Kart over skoleveien fra Ødegaarden til Iddevang.

Hans Ødegaard bor i Bjørkebekk. Han minnes tiden på Ødegaarden i
Ankerfjella med glede, men innrømmer at hverdagen, og ikke minst
skoleveien, kunne være veldig slitsom. (Foto: Øyvind Ottersen)

Ødegaarden ligger vakkert til mellom Søndre og Nordre Boksjø, i Aremark
kommune. (Foto: Idd og Enningdalen Historielags fotoarkiv)

Den lange skole
Skoleveien. Den arter seg forskjellig for alle. Noen går et lite stykke. Andre tar
buss eller blir kjørt. I dag er det ingen som må gå veldig langt til skolen. Da
var det annerledes for Hans Ødegaard (71) i Bjørkebekk. Han hadde virkelig
laaaaaaaang skolevei.
Tekst: Kjell Georg Olsen
og Øyvind Ottersen

Hans og søstrene Aslaug og Kirsten
vokste opp på husmannsplassen
Ødegaarden i Ankerfjella. I Aremark
kommune. Det var, og er fortsatt,
vanlig å gå på skole i den kommunen
man bor. Men det finnes unntak.
Hvis søsknene Ødegaard skulle
gått på skole i Aremark, måtte de
gå nordover gjennom Ankerfjella til
Bjørkebekk og videre til Tripperød
skole. En umenneskelig lang og
kronglete vei for både store og små.
Det var faren Harald selvfølgelig
klar over. Han satt i skolestyret i
Aremark, kjente Ankerfjella og

visste hva han snakket om. Barna
hans måtte rett og slett få gå på skole
i Idd. Det var imidlertid ikke enkelt
å få til noen skyssordning. Skolestyret i Idd ville ikke gi gratis skyss til
Aremark-elever. Men etter lange forhandlinger ble det til at Ødegaardungene fikk gå på skole i Idd.
Først Torgalsbøen skole, deretter
Aspedammen skole, og til sist
Iddevang etter at de to førstnevnte
var nedlagt. Yngstemann Hans
begynte direkte på Iddevang i 1947.

Tusser og troll
Fjøslykta var veiviser, og det oste
parafin på kjerreveien som
søsknene Ødegaard benyttet for

å gå de mange kilometerne i retning Elgklev. Noe som minnet om
en buss ventet. Aslaug var først ut.
Etter en tredel av skoleveien fikk
hun følge, fra plassen Holen. Senere
begynte Kirsten på skolen, og deretter lillebror Hans. Da ble det mer
liv på skoleveien. Ikke var de redde
heller. Tusser og troll hører eventyrene til, men det er mange lyder i
tjukkeste skogen. Særlig når det er
mørkt. Det var den reneste naturfagtimen hver gang barna var på skoleveien, en skolevei som i tid var like
lang som selve skoledagen.
Fra Ødegaarden var det drøyt
ti kilometer til skolebussen. Ti kilometer gjennom tidvis tett skog.

I mørke, i kulde, i dyp snø, i regn
eller i flott og varmt vær.Ti kilometer
er som avstanden fra Aremark
sentrum til Strømsfoss. Hans
Ødegaard og søsknene gikk strekningen frem og tilbake hver gang de
skulle på skolen.Tjue kilometer til fots!
Vi spør Hans i dag. – Ble du lei
skogen etter denne umenneskelige
skoleveien?
– Neida. Jeg har alltid vært mye i
skogen og er det fortsatt. Der trives
jeg. Selvfølgelig var skoleveien lang,
men det var vår virkelighet.Vi tenkte
ikke så mye på det. For oss var det
normalen. Da kunne vi fortsette å bo
på Ødegaarden og drive med griser,
kuer, hester og høner, sier han.

Tidlig opp
For å kunne rekke skolen måtte
barna på Ødegaarden tidlig opp.
Turen hjemmefra startet klokka
05.45. Ved normal gangfart på stier
og dårlig kjerrevei rakk barna
bussen, eller transportmiddel er vel

februar 2011 • avisa Grenseland

13

Nordre Boksjø

Ødegaarden

Søndre Boksjø

Ørsjøen

Elgklev

Frøken Aas og elevene ved Torgalsbøen skole, trolig i 1924. Mange av
barna bodde i Ankerfjella. (Foto fra Idd og Enningdalen Historielags fotoarkiv)

eveien
et bedre uttrykk, for buss i den forstand vi ser i dag var det slett ikke.
Og etter en stund ble transportmiddelet nedlagt. Skolestyret stilte
et par sykler til rådighet! Fra Elgklev
gikk turen til Aspedammen og
videre til Iddevang. Så var det skole
i noen timer. Trøtte og slitne, men
forhåpentligvis fulle av ny kunnskap,
bar det hjemover igjen. Fra bussen
var det ti kilometer til Ødegaarden.
Kanskje hadde det falt noen titalls
centimeter med snø i løpet av dagen. Strabasiøst, ja, men sånn var det
bare den gang midt på 1940-tallet.
I 1947 var en ny skogsbilvei
anlagt inn til Dammen. Da fikk barna
i Ørfjella det vesentlig lettere, men
fortsatt var det noen kilometer å gå
før en dyretransportbil tok dem med
videre. Men gleden var kortvarig,
for det var etter hvert ikke flere
skolebarn igjen i fjella, og skoleruta ble nedlagt. De som bodde på
Ødegaarden regnet man ikke med.
De bodde i Aremark kommune.

Skolen på Torgalsbøen ble nedlagt i 1940, og elevene måtte reise til
Aspedammen skole. Da Hans Ødegaard begynte på skolen, var også
Aspedammen skole nedlagt, og Hans måtte helt til Iddevang.
(Foto: Jens Bakke)

Dermed måtte det sykler og ski til
for å nå frem til Elgklev.

Dramatisk
Hans Ødegaard ble født i 1939 og
var ikke gamle karen da krigen brøt
ut. Men noe husker han fra krigens
siste år. Blant annet noe dramatisk
og skremmende.
– Merket dere noe til krigen i det
hele tatt, så langt ute i ødemarken?
– Ja, det skal være visst, sier han.
Faren min drev med illegalt arbeid.
Hjalp blant andre flyktninger over
til Sverige. Under et tøft avhør med
mye tortur i Halden, var det en
kar som sprakk, og faren min ble
avslørt. Gestaposjef Heinrichs i
Halden «Der König von Halden», kom i egen høye person til
Ødegaarden. Rett foran øynene våre ble faren min banket
skikkelig opp. En forferdelig
opplevelse, og faren min slet med
ettervirkningene resten av livet,
sier Hans Ødegaard.

Ti kilometer skolevei gjennom tett skog, på sti eller dårlig kjerrevei.
Det var hverdagen til Hans Ødegaard og de to søstrene hans.
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«Ny» kirke
Søndag 20. februar ble Aremark kirke tatt i bruk
igjen – etter en oppussing som ble langt mer
omfattende enn forutsatt.
TeksT oG foTo: Tore roberT klerud

Opprinnelig var planen å ha kirken
klar til jul, da murpuss og mugg
ble begynt fjernet helt i slutten av
september. Men det ble tidlig klart
at tidsskjemaet ville sprekke ganske
heftig.

Dobbel jobb

Kirkeverge Jan Petter Vaaler er meget godt fornøyd med arbeidet som er
utført i Aremark kirke.

www.joker.no

heten

– helt i nærheten

LEGG HANDLETUREN
TIL AREMARK
Vi satser ekstra på:
•
•
•
•

Frukt og grønt
Ferske brødvarer
Gode middagstilbud
Stort og variert vareutvalg

Utvalg av
apotekvarer
fra Apotek1

– Det har tatt nesten dobbelt så lang
tid som vi regnet med. Og kostnadsrammen sprekker nok også. Men
likevel med langt mindre enn tidsforbruket skulle tilsi. Og vi har fått
gjort veldig mye som ikke lå i de
opprinnelige planene, sier en meget
godt fornøyd kirkeverge Jan Petter
Vaaler.
Saltutfelling,
malingavskalling,
mugg og slitasje; mange begreper
var i bruk for å beskrive bakgrunnen
for tiltakene som ble satt i verk i

• Data, skrivere
• Kopimaskiner
• Programvare
• Telefonløsninger
• Reparasjoner
service
• Digitalt video/
fotoutstyr
• Kontorrekvisita
• Mobiltelefoner

september. Sydveggen var dårligst,
og trengte ny, pustende murpuss og
maling på innsiden, samt fiksing på
mursteinsfasaden utvendig. I tillegg
var det tatt høyde for en del maling
innvendig, utskifting av noen dører
og vinduer, samt litt annet nødvendig
arbeid.
– Totalt var rammen for de
planlagte arbeidene på rundt
halvannen million kroner. Vi går
nok noe over, men i forhold til hva
vi har fått til synes jeg det er til å leve
med, opplyser Vaaler.

Litauisk ekspertise
Firmaet ByggFag AS fra Trondheim
fikk anbudet og har helt siden
oktober hatt fem-seks mann i arbeid
i kirken.
– Fabelaktige folk. Litauere,
innleid av Trondheim-firmaet, som
etter hva jeg har forstått har spiss-

TOTALEVRANDØR INNEN

IT-RELATERTE
www.joker.no

PRODUKTER OG TJENESTER

KOPIERING

sort/hvitt og farger
- Hefteproduksjon A4/A5
- Sanghefter
- Flyers/Reklamemateriell
- Kopiering opptil A3

MOBILT BREDBÅND
fra

Vi forhandler:

Tvilling gt. 1A Ørje. Tlf. 69 81 20 15. Fax. 69 81 20 16
E-post: post@slusebyendata.no

Ring: 91 71 89 41
Hytte/Camping

Skog

• Maling, beising
• Plen og kantklipping
• Tilkjøring,
stabling av ved
• Tilsyn av fritidsbolig,
båter og brygger
• Snømåking
• Innkjøp
• Levering av catering
• Oppvarming
• Renhold
• Transport

•
•
•
•

Tynning
Rydding
Ungskogpleie
Hogst

Ved
• Jeg hogger veden
din, på din plass,
og med utstyret ditt.

Annet – Slå på trå’n så finner vi en løsning

Tipping

Åpent: 9–19 (15)

Aremark Skog
og Hytteservice
www.skogoghytte.no
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til aremarkingene
kompetanse på å renovere slike
kirkebygg. Gamle murkirker er jo
svært vanlige på Balkan. De har stått
på fra tidlig morgen til sen kveld og
har gjort en utrolig flott jobb som
det skal bli hyggelig å vise frem til
kirkegjengerne, sier JP.
Og de har gledet seg lenge. Det
ble ingen julefeiring i kirken, og
aremarkingene har vært tålmodige
med alternative løsninger for å
gjennomføre begravelser og andre
arrangementer som ellers ville hatt
sin naturlige plass i kirken i tiden
som har gått.
Nå på slutten, etter at håndverkerne var ferdige med sitt, har de
også stått på skikkelig på to ukentlige
dugnader for å ta den siste finishen
og få gjort kirken klar til ny tjeneste.
Slikt styrker både samholdet og
vennskapet, understreker JP.

Skjult råte
– Hva var det egentlig som gjorde at
det tok ekstra tid?
– Det ble avdekket en god del
råteskader, i tillegg til de omfattende

murskadene, som var hovedgrunnen
til at vi måtte gjøre noe. Og med
store råteskader i både våpenhustak
og bærestolpene for galleriet hadde
vi ikke noe valg. Det måtte tas med
det samme vi var i gang, forklarer JP.
Råteskadde trestokker ble skåret
ut og nye stokker skjøtet inn, på en
håndverksmessig måte som gjør
at det hele er helt umulig å se. I
tillegg ble det byttet ut noen
ødelagte glassruter, det ble malt
litt mer enn opprinnelig planlagt,
og også prestesakristiet fikk en
ordentlig gjennomgang. Elektrisk
anlegg er sett over, og noen
varmeovner er også byttet ut, slik
at det skal vare i mange, mange år
fremover.
– Men det de fleste vil legge mest
merke til er kanskje at vi har fjernet
de gamle teppene, og slipt opp og
lakkert det gamle tregulvet rundt
koret i kirken. Med lysere gulv og
nye, flotte tepper blir det en frisk
og fin 150-åring som er klar for
jubileumsfeiringen til høsten, sier
kirkevergen.

Muggsoppen er borte, flassende vegger er slette og fine, og med lysere gulv
og nye tepper er Aremark kirke klar til å tas i bruk av menigheten igjen,
konstaterer en storfornøyd kirkeverge JP Vaaler.
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Skytterhusets Venner
avholder årsmøte på skytterhuset.

ONSDAG DEN 30.MARS 2011 KL.18.30.
•
Årsberetning
•
Regnskap
•
Valg
•
Styrets saker
•
Innkomne saker
Saker til behandling i styret må sendes
skriftlig til Tor Ø. Solberg innen 21.mars.
Etter møtet serveres det smørbrødkake + drikke
og kaffe. Pga. matbestilling må vi ha en påmelding.
Påmelding til Nina Fjeld Hansen – tlf. 995 11 194 eller
Mail: nina.f.hansen@halden.net
Velkommen!
Hilsen styret.

Barnehageplasserordinært opptak 2011 – 2012
For barnehagåret 2011- 2012
lyser Aremark kommunale barnehage ut:
Heltidsplass: 5 d/u
Deltidsplass : 4 d/u eller 3 d/u (2 dager ved spesielle behov og da
må dette dokumenteres)
Åpningstid: 06.45 – 17.00
Aldersgruppe: 1-5 år
Barn bosatt i andre kommuner kan tildeles plasser.
Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside:
www.aremark.kommune.no
Søknaden leveres kun elektronisk. (ved behov for hjelp kan
barnehagen kontaktes ved styrer, 69199780).
Søknadsfrist for ordinært opptak er 1. mars 2011.

Komplett bilsenter på Ørje
Steinsprut?
Vi hjelper deg!

alg
Stort utv iler
eb
av brukt pris
ig
til gunst

- Nye biler
- Brukte biler
- Verksted

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

Tlf. 99 36 36 36 - 69 81 28 00

morten.teig@online.no

Rødenesvn. 4, 1870 ØRJE Tlf. 69 81 28 00 morten.teig@online.no

Reiseglade
Vi reiste fra kalde høstdager til varme
vårdager. Fra Norge i nord til Etiopia i sør.
Fire venninner med åtte kofferter fulle av
klær, gaver og skolemateriell dro proppfulle
av forventninger og entusiasme. Vi skulle
besøke venner som vi hadde blitt kjent med
gjennom Grenseaksjonen for Afrika.
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jenter besøkte Etiopia
Vennlige mennesker, sterke farger og mange inntrykk. De fire Grenseland-jentene fikk oppleve
mye i Etiopia. Vi lar bildene tale sitt eget språk. (Foto: Ragnhild Furulund)
Før turen var vi heldige. Vi fikk med både gaver og
støtte fra lokale foreninger og aktører.

I Etiopia ble vi møtt med en enorm gjestfrihet,
og vi kunne med stor glede få være med på å dele
av det vi hadde med.

man lager brønner for å gi rent vann i landsbyene.
Hovedinntrykket fra turen er preget av det
etiopiske folks iver etter å dele det de har; «Har
man to av noe, gir man bort den ene – har man
én, gir man den til en venn!”

Lærte mye

En stor takk!

Et vakkert folk med en flott innstilling lærte oss mer
enn vi kunne ane. Vi fikk blant annet være med og
se hvilken positiv økonomisk utvikling Etiopia er i.
Takket være det gode samarbeidet mellom Grenseaksjonen og Kirkens Nødhjelp, fikk vi se hvordan

Ragnhild Furulund, Ruth Thorvaldsen, Kari Anne
Dehli og Ingvild Labråten ønsker å rette en spesiell
takk til følgende:
Nilsen Sport, Ørje

Rimi, Ørje
Prix, Ørje
Flexit, Ørje
Marker Sparebank, Ørje
Marker skole, Ørje
Ørje IL Friidrett, Ørje
Malia, Ørje
Maler’n, Mysen
Libris, Mysen
Babyshopen, Töcksfors
Kötthallen, Töcksfors
Sportringen, Töcksfors
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Et komplett bilsenter på Ørje

Det er tre rutinerte karer som styrer bilverkstedet hos Bilkonsulent1 på Ørje. Fra venstre bilmekaniker og teknisk leder Tommy Torp, kundemottaker
Rune Teig og bilmekaniker og oppretter Freddy Johansen.

Da Morten Teig på Ørje åpnet bilverksted 1. juni i
fjor, tok han samtidig steget fra å være «bare» en
moderne bilforretning til å bli et komplett bilsenter.
Tekst og foto: Øyvind Ottersen

Freddy Johansen bytter frontrute på en Volvo XC90.

Til tross for et begrenset folketall i
Grenseland-regionen har Teig & Co
klart å etablere en moderne bedrift i
en tøff bransje. Bilkonsulent1 startet
på Kilebu ved E18 i 2005. Et par
år senere var det klart for nybygg
og modernisering. Med nærhet til
Europaveien og nord-syd-aksen Rv21
har firmaet et glimrende plassering.
Mange spådde virksomheten
nord og ned, men Teig og hans
medarbeidere har stått på og gjort
tipsene til skamme. Da verkstedet,
knyttet til den landsomspennende
kjeden Mekonomen, ble åpnet sist
sommer, tok Teig steget over fra å
være en bilselger til å ha et komplet
senter for alt som har med bil å gjøre.

Ikke alle vet
Hus, hytter og garasjer
Restaurering
Be om katalog

byggmester

Kjell gromholt

K. Gromholt Eiendom AS
Telefon 920 11 399
Epost: gromholt@halden.net

– Bilforretningen er etter hvert
velkjent, og jeg har mange kunder
fra regionen. Verkstedet har allerede mye å gjøre, men jeg blir litt
overrasket når markinger sier at
de må til en av nabokommunene
for å få utført verkstedtjenester, sier
Teig.
– For det må de ikke?
– Nei, slett ikke! Vi har erfarne
bilmekanikere med lang fartstid i
bransjen. Det nybygde verkstedet
har dessuten topp moderne utstyr. Vi er knyttet til Mekonomen,
men verkstedet er en del av

Bilkonsulent1, sier Teig.
En annen Teig, sønnen Rune, er
kundemottaker, og han ser at det
blir stadig mer å gjøre på verkstedet.
– Ja, det er sjelden stille her. Mange
kunder kommer utenfra. De ser at
vi ikke bare er konkurransedyktige
og vel så det på norsk side. Vi kan
på mange områder også konkurrere
med, og matche, våre kolleger på
svensk side. Det overrasker mange,
sier Teig, som håper at både markinger,
rømsjinger og aremarkinger vil
oppdage at det slett ikke er nødvendig å gå over bekken etter vann.

Gjør det meste
Tommy Torp er bilmekaniker og
teknisk leder. Han forteller at verkstedet på Ørje har både utstyr og
stor kompetanse på det aller meste
som angår bil, biler opp til 3,5 tonn.
–Vi utfører alt fra vanlige mekanikeroppdrag til karosserioppretting,
service på air condition-anlegg,
reparasjon og bytte av frontruter
og selvfølgelig full service og EUkontroll på alle bilmerker. Dessuten
selger vi både dekk og felger, og
selvsagt bilrekvisita, sier han.
– Nok å gjøre, med andre ord?
– Vi har mye å gjøre, men nok blir
det vel aldri. Spesielt synes jeg det
er synd hvis lokalbefolkningen tror
at de må reise langt for å gjøre det
vi har stor kompetanse på, sier han.

februar 2011 • Avisa Grenseland

19

Barnevernvakten

Ni kommuner i Indre Østfold samarbeider om
Barnevernvakten. Marker og Aremark er med.
Rømskog har valgt å stå utenfor. Barnevernvakten er
et viktig tilbud utenfor vanlig kontortid. – Bruk oss!,
oppfordrer barnevernlederne.
Tekst og foto: Øyvind Ottersen

Nylig var representanter for de ni
kommunene på møte i Aremark.
Hver femte uke er det faglig møte,
og det går på rundgang.
– Det er viktig at vi som jobber
med barnevern holder oss faglig oppdatert og dessuten snakker
sammen og utveksler erfaringer,
sier Roger Sommernes. Han er
barnevernleder i Eidsberg og leder
av Barnevernvakten, som er barnevernets akuttberedskap.

Barnevernet
Barnevernvakten er en tjeneste som
både barn og voksne kan og bør
benytte seg av. De som betjener Barnevernvakten er alle ansatt i barnevernet. De har taushetsplikt og er til for

å hjelpe barn som har det vanskelig.
– I kontortiden skal man
henvende seg til sitt lokale barnevern. Men på kveld, natt eller i
helgene er Barnevernvakten der
for å hjelpe. Målet er at vi raskt
skal kunne ta tak i en vanskelig
situasjon. Vi rykker ut når det er
nødvendig, sier Sommernes.
I fjor hadde Barnevernvakten
nærmere tre hundre henvendelser.
96 av disse resulterte i melding
sendt lokal tjeneste, fordelt på 81
barn – 48 jenter og 33 gutter. Om
lag halvparten kom fra barn under
12 år. Flest saker hadde Askim med
39. Deretter fulgte Eidsberg med
24. Marker hadde fem saker, mens
Aremark ikke hadde noen. Det siste
bekymrer barnevernleder Christian
Gundersen i Aremark.

Barnevernvakten i Indre Østfold har faglige møter hver femte uke. Her
fra møtet på Furulund da barnevernsetaten i Aremark sto som arrangør.
Fra venstre barnevernleder i Hobøl Lise Falkenburger, barnevernleder i
Eidsberg Roger Sommernes, barnevernleder i Skiptvet Bjørn Hermansen,
barnevernleder i Trøgstad Solveig Lier, barnevernleder i Aremark Christian
Gundersen og saksbehandler barnevern/psykiatrikoordinator i Aremark
Veronica Mittet.

Bør brukes mer
– Ja, jeg skulle ønske at Barnevernvakten blir brukt også i Aremark.
Det er noen tilfeller i løpet av et
år også i lille Aremark. Derfor gir
null henvendelser et feil bilde av
situasjonen. Normalt sett skulle en
kommune som Aremark ha minst
to-tre henvendelser i året. Jeg vil
derfor oppfordre både barn og
voksne om å notere seg telefonnummeret til Barnevernvakten (91
38 92 93) og bruke tjenesten dersom man har behov for hjelp, eller

er bekymret for at barn man kjenner
ikke har det godt, sier han.
– Kan du garantere at de som
ringer Barnevernvakten får hjelp?
– Ja, det er profesjonelle medarbeidere som betjener vakten. De
er der for å hjelpe. Alle henvendelser
er viktige, men det betyr ikke nødvendigvis at alt rammes av barnevernloven. Lurer du på noe? Er du
bekymret? Det er bedre å ringe én
gang for mye enn én gang for lite.
Barnevernvakten er til for å hjelpe
når livet bulker, sier Gundersen.

Distriktets
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Aremark i AremarkHovedkontor
HovedkontorHovedkontor
Marker
Servicekontor
påRømskog
Rømskogpå Rømskog
Servicekontor
iiAremark
Marker
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i
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i
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- Bank
- Forsikring
- Sparing

Fellesbygget,Storgt.
Storgt.55,
55,1870
1870Ørje
Ørje
Fellesbygget,
Fellesbygget,
Storgt. 55, 1870 Ørje
Telefon69
6981
8101
0180
80––Telefaks
Telefaks69
6981
8101
0190
90
Telefon
Telefon 69 81 01 80
– Telefaks 69 81 01 90
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Eget UKM
på Ørje
Lørdag 5. mars blir det Ungdommens Kulturmønstring
(UKM) på Ørje. Dermed får alle ungdommer i hele
Grenseland en mulighet til å delta på hjemmebane.
Det kan kanskje være litt mindre skummelt, og
dermed øke lysten til å delta.
Tekst: Øyvind Ottersen

– I mange år har UKM blitt arrangert
for samtlige av Indre Østfolds
kommuner. Dette har på veldig
mange måter fungert bra, både i
forhold til profesjonalitet og bredde
på innslag. Det man derimot
har sett er at en del fra de ulike
kommunene har vegret seg for å
melde seg på, sier Lars Johansson,
leder av ungdomsklubben på Ørje.
– Dette gjelder selvfølgelig ikke
alle, men jeg tror og håper at vi nå,
når vi har «vår egen UKM» på Ørje,
får med en del som ikke ville meldt
seg på ellers, sier han.

Ørjesenteret
– Det var fylkeskontakten for
UKM som tok kontakt med meg
og la frem forslaget om å trekke
seg ut. Jeg slo til med det samme
og bestemte datoen 5. mars.
Mønstringen skal foregå i Ørjesenteret og er for ungdom i alderen
10 til 20 år. En del har allerede
meldt seg på, men jeg vet at det er
flere som kommer til å gjøre det før
påmeldingsfristen 26. mars, sier
Lars Johansson.
Mønstringen starter klokka
13. Det er Kultur og fritid som er
ansvarlig for arrangementet.

Velkommen til det lille ekstra!

Café

La deg friste av gode
hjemmelagde frokost- og
lunsjretter og et stort utvalg
gjærbakst og kaker. Nyt vår
frodige og moderne mat i
en trivelig og uformell
atmosfære.

Restaurant
Lørdag kveld gjør vi om til
restaurant med helgens
meny. Ring oss gjerne om du
vil reservere bord.
Søndagskos
Søndag serverer vi lunsj,
middag, kaffe og kaker.

Vi leverer mat til små og store anledninger, og vi har trivelige lokaler
til selskaper og møter.
Nye åpningstider gjeldende fra og med 1. mars:
Åpningstider Bakergaarden Café
Mandag – onsdag 10-16
Torsdag – lørdag
10-17

Åpningstider Bakergaarden Restaurant
Lørdag
19-23
Søndag
12-18

Bakergaarden Café & Restaurant
Storgata 14, 1870 ØRJE. Tlf 90 40 25 15.
post@sluseporten.no – www.bakergaarden.no
Du finner oss på Facebook

Det var UKM på Ørje i 2008. Innsatsen den gang var upåklagelig. 5. mars
er det duket for en ny runde med Ungdommens Kulturmønstring på Ørje.
(Foto: Siri M. Dalnoki)

Sten Morten Henningsmoen
på topp i Marker Sp
Marker Sp avholdt sitt nominasjonsmøte, og resultatet ble at Sten Morten
Henningsmoen topper listen foran høstens kommunevalg.
Nominasjonskomiteen, under ledelse av Nils-Ole Solberg, opplevde stor
velvilje fra de som ble spurt om å stå på listen, som til slutt teller 19 personer.
Marker Senterparti går til valg med en liste som inneholder en god blanding av nye og gamle navn når det gjelder erfaring fra lokalpolitikken.
Øverst på listen står Sten Morten Henningsmoen, som er ny i lokalpolitikken.
Han er godt flankert av Anne Hellgren Østbye, som gjør comeback etter to
perioder ute av kommunestyret, og Theodor Bye, som har vært medlem av
kommunestyret og plan- og miljøutvalget i inneværende periode.
Nominasjonskomiteen har bestått av: Grete Bjerke, Liv Helene Solberg,
Henry Krogh, Amund Krog og Nils-Ole Solberg (leder)
Marker Senterpartis liste ved kommunevalget 2011:
1. Sten Morten Henningsmoen 1973
2. Anne Hellgren Østbye 1957
3. Theodor Bye 1980
4. Liv Helene Solberg 1962
5. Iver Halvorsrud 1943
6. Nora Rakkestad 1940
7. Marius Degnes 1976
8. Olaug Falkenberg 1953
9. Thor Amund Halvorsrud 1975
10. Ingerlise Moberg Westgaard 1968
11. Jens Håkon Bjerke 1975
12. Tove Granli Foss 1965
13. Nils Amund Krog 1988
14. Aasta Aarnæs 1954
15. Thor-Erik Henriksen 1981
16. Thor Mauritzen 1968
17. Steinar Nordli 1961
18. Ivar Wiken 1947
19. Grete Bjerke 1952
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Drillsoldat Peter
jakter på perfeksjon
Peter Tobias Ødegaard
Jensen fra Ørje er
eneste indre østfolding
i gardens drilltropp. Det
overrasker ikke dem som
kjenner ham...
Tekst og foto: Tore Robert Klerud

«Perfeksjon i enhver detalj» er
mottoet til Hans Majestet Kongens
Gardes drilltropp. Og opptakskravene
får et vanlig nåløye til å fremstå som
selveste Festningstunnelen.
Men soldat Jensen fra Ørje slapp
gjennom. I oktober startet han på
sin førstegangstjeneste, og han har
siden da i langt større grad enn
andre soldater vært opptatt av skopuss og å børste støv av uniformen.

Tellekanter i skapet
– Det er ikke det minste rart at han
ønsket seg en slik tjeneste. Du må få
med at han helt siden han var liten
har hatt helt perfekte tellekanter i
klesskapet sitt, sier mor Tone.
– Jeg er nok litt perfeksjonist, ja,
innrømmer han. Og legger til at han
fikk lyst til å søke seg til drilltroppen
på et tidlig tidspunkt. Han ville ha
noe «ordentlig» ut av førstegangstjenesten, og kamerater mente dette
kunne være noe for ham.
Dermed søkte han seg i den
retningen og slapp gjennom den
første grovscreeningen. I oktober
møtte han til førstegangstjeneste
på Terningmoen i Elverum, og etter
noen dager ble det klart at han var
blant de heldige som rykket videre til
spesialutdannelsen for drilltroppen
i Husebyleiren i Oslo.

Eneste fra Indre Østfold
– Det var 170 som søkte. Av disse ble
rundt 100 intervjuet, og av dem igjen
ble det plukket ut en aspiranttropp på
65 mann. Etter nye omganger med
utvelgelser er vi i dag 40 soldater i
troppen, hvorav de 32 beste til enhver
tid opptrer, forklarer han.
Det Peter og de andre søkte seg til
er trolig den mest eksklusive formen
for førstegangstjeneste man kan ha i
Norge. Ingen vakttjeneste og ingen
stridsteknikk – men likefullt enormt
mye arbeid, terping på det samme
om og om igjen og et endeløst pirk
i forhold til detaljer.
Ikke et støvkorn tillates. En glemt
knapp ville trolig være slutten på
karrieren.

Uniformen er på plass, og tingene begynner å sitte. Debuten foran 1.300 publikummere i Operaen var et
skikkelig adrenalinkick, og Peter gleder seg til flere oppvisninger i både inn- og utland i tiden som kommer.

– Det er høye krav, ja. Noen har
allerede mistet plassen på grunn
av noen ørsmå forsinkelser, sier
Peter, som dog ikke har noe
problem hverken med glemte
knapper eller å holde tiden.

Tolv timers terping
Men det er lange dager, innrømmer
han. Tre lange økter gjør at dagen
i praksis varer fra åtte til åtte. Full
inspeksjon hver morgen, og lange
økter med sluttet orden hver dag
gjør at det ikke blir tid til mye mer
enn å være soldat.
– Hva er vanskeligst?
– Det er vanskelig å si noe konkret,
men det er enormt mange detaljer
som skal stemme på én gang, ikke
minst med våpenhåndgrep. Men
vi blir vel bedre etter hvert, sier
Peter og avslører at pedanten i ham

er utålmodig i forhold til å oppnå
denne perfeksjonen, som man
liksom streber mot.
Siden oktober har det vært «all
work and no play». Nå er uniformene
utdelt og tatt i bruk,og troppen har debutert – foran 1.300 publikummere
i Operaen.
– Det var et skikkelig adrenalinkick, forteller han.

Opplevelser i kø
Og mer skal det bli. For etter hvert
som drillen begynner å sitte, skal
troppen ut på turné for å kaste glans
over både Kongen, garden og hele
Forsvaret.
– Vi starter i Brumunddal den 2.
april, og deretter blir det nok mange
småsteder over hele landet. Men
vi skal også delta på oppvisninger
i både Moskva, Malmö og trolig i

Danmark, og spesielt Moskva blir
gøy. De er jo fryktelig dyktige, og
da gjelder det å vise seg fra sin aller
beste side, understreker Peter.
Det å komme rundt og få se nye
steder og oppleve mye nytt blir selve
belønningen for de mange månedene med terping som ligger bak. Og
Peter avslører at aller først skal
troppen delta under åpningen av
ski-VM i Oslo nå i februar. Det er
også en opplevelse han vil være
alene om i Indre Østfold.
– Det blir fryktelig spennende
med alt som skal skje fremover.
Jeg kan trygt anbefale drilltroppen til andre som har lyst til å
gjøre noe spesielt ut av førstegangstjenesten, sier Peter, og anbefaler
www.garden.no som et smart sted
å begynne for andre som ikke lar
seg skremme av tellekanter i skapet.
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Det skjer i Grenseland

Grimsby-barna
«tok ut alt» på
akedag

25. FEBRUAR TIL 31. MARS

februar

onsdaG 16.

lØrdaG 26.

I Marker rådhus viser Bygdekinoen
filmen «Jørgen + Anne = sant».

Sangstund med Hans Kr. Buer og
venner i Rømskog bedehus kl. 19.

TorsdaG 17.

MandaG 28.

Rømskog Pensjonistforening
møtes i gamle spisesal kl. 18.

Aremark Bygdekvinnelag har
møte på Furulund kl. 19. Besøk av
Arild Johansen fra Antikk og Kuriosa
i Halden. Det oppfordres til å ta med
gjenstander for vurdering.

Rømskog Pensjonistforening
arrangerer treff på Elviras Café
kl. 11 til 13.

onsdaG 3.

Innsatsen var i Northug-klasse da Grimsby
barnehage flyttet til Kjølen Sportcenter for én
dag. Og dagen etter ble tilsvarende roligere...
TeksT: Tore roberT klerud

Stemningen Turlag i Rømskog
organiserer tur. Fremmøte ved
kommunehuset kl. 18:30.
onsdaG 23.

Mars

Etter en dag med mange aktiviteter var det stor spenning før
premieutdelingen.

TirsdaG 22.

I Marker rådhus viser Bygdekinoen
filmene «Bestevenner» og «Tomme TorsdaG 24.
Mona Levin kommer til BakerTønner 2 - Det Brune Gullet».
gaarden i Ørje. Levin er kjent som
fredaG 5.
mangeårig journalist i AftenposUKM på Ørje.
ten, forfatter og teaterkritiker. Hun
er datter av Robert Levin, en av
TirsdaG 8.
Norges fremste pianister gjennom
Årsmøte i Aremark Frivilligsentral alle tider. Mona Levin har jødisk
kl. 19. Møtet holdes i bankbygget.
bakgrunn, og på møtet i Bakergaarden vil hun fortelle om sitt
I Rømskog Kulturhus viser Bygde- liv, som blant annet inneholder
kinoen filmen «Jørgen + Anne =
dramatiske episoder fra Markersant».
distriktet under krigen.
lØrdaG 12.

lØrdaG 26.

Møte med David Hetlelid i
Rømskog bedehus kl. 19. Sang av
Mathilda Røjdemo.

Møte med Jan Gossner i Rømskog
bedehus kl. 19. Sang av Silje Holmedal med venner.

TirsdaG 15.

MandaG 28.

Årsmøte i Marker Historielag på
Kanalmuseet kl. 18. Etter årsmøtet
blir det presentasjon av bind 4 av
Øymark gårds- og slektshistorie.

Aremark Bygdekvinnelag har
møte på Furulund kl. 19. Besøk fra
I Gro’s Hage på Ørje. Landskapsarkitekt Gro Krog gir tips og råd om
blant annet hagestell.

foTo: Tove skubberud WanG

Det regnet på morgenen, men resten av dagen var forholdene
bra da hele Grimsby barnehage i Marker flyttet utendørs en dag
i begynnelsen av februar.

Tidlig på plass
Allerede før klokken seks på morgenen var de voksne på plass for
å ta imot, da foreldrene kjørte sine barn direkte til skianlegget
på grensen. Kanskje for at noen av de håpefulle skulle få tent en
interesse for vintersport som de kan få glede av gjennom resten
av livet.
– Vi hadde pakket med oss en del leker slik at vi hadde noe
å gjøre innendørs mens vi ventet på at det skulle bli lyst og det
verste morgenregnet skulle gi seg. Vi rakk også å spise frokosten
innendørs før vi beveget oss ut i snøen, forteller barnehagestyrer
Tove Skubberud Wang.

Lek og latter
Deretter var det lek og latter i timevis. Forholdene var fine, og
barna fikk prøvd seg både på ski og i akebakken. Som seg hør og
bør ble det premieutdeling, og samtlige fikk føle hvordan det
var å stå på seierspallen og ta imot premie med sitt eget navn på.
– Det ble en flott dag, der vi grillet pølser og koste oss. Stor takk
både til Nils Skogstad og de ansvarlige som lot oss låne anlegget
en hel dag, og også til de ansatte, som er positive til å flytte hele
barnehagen ut av vante omgivelser for en dag på denne måten. Vi
måtte bytte litt vakter og slikt for å bli mange nok denne dagen,
men det var ikke noe problem å få til, sier barnehagestyreren.
Som også kan opplyse om at det ble en usedvanlig stille og
rolig dag i barnehagen da den var på plass på Grimsby igjen
dagen etter. Frisk luft og basing i snøen hadde tatt ut sitt dagen
i forveien...

På Furulund i Aremark viser Bygdekinoen filmen «Jørgen + Anne =
sant».

Informasjon fra Aremark kommune

svømmebassenget på furulund
I forbindelse med påsken er bassenget stengt påskelørdag.
Siste åpningsdag før sommeren blir lørdag 30. april.
ÅPNINGSTIDER:
Familier:
Tirsdag kl. 17 – 21
Torsdag kl. 17 – 19
Lørdag kl. 10 – 14

Menn:
Onsdag kl. 19 – 21

Kvinner:
Onsdag kl. 17 – 19
Torsdag kl. 19 – 21

Priser:
40 kr for 18 år og eldre
20 kr for 17 år og yngre
70 kr for familier
Klippekort for enkeltpersoner, 12 klipp betal for 10.
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Informasjon fra Aremark kommune

kulturmidler
2011

kulturpris/
idrettspris 2011

Lag og foreninger i Aremark,
med kultur som hovedmålsetting, kan nå søke om kulturmidler for 2010. Ved fordeling
av slik støtte vil de som har
tilbud om aktiviteter til barn
og unge bli prioritert.
Søknadsskjemaer finnes på
www.aremark.kommune.no
eller ved henvendelse til
kulturkontoret, tlf 69199614.
Søknadsfrist 15. mars.
Registrer ditt lag og forening
på kommunens hjemmeside
før du søker!
Søknadene sendes til
Kulturkontoret, Rådhuset,
1798 Aremark

Oppvekst- og kulturutvalget
i Aremark kan hvert år dele
ut en kulturpris/idrettspris.
Prisen gis til personer som har
vist meget aktiv kulturinnsats
eller idrettsprestasjoner ut
over det vanlige, for særlig
innsats som leder eller på
annen måte utført oppgaver
som har tjent idretten eller
øvrig kulturliv i Aremark.
Begrunnede forslag sendes
Aremark kommune,
Kulturkontoret, 1798
Aremark, innen 31. mars.

Hva skjer i
aremark i 2011?
Vi er i starten på et nytt aktivt
år, og kulturkontoret ønsker å
få oversikt over alle arrangementer som planlegges
gjennomført i 2011. Lag,
foreninger og andre arrangører
oppfordres til å melde fra om
alle typer åpne arrangement
– som eksempelvis konserter,
fester, møter, idrettsstevner og
festivaler.
Opplysningene bør
inneholde navn på arrangør,
dato, type arrangement, sted
og tidspunkt
og sendes til:
E-post: rita.lindblad@aremark.kommune.no eller
Kulturkontoret, Rådhuset,
1798 Aremark

Grensemessa

Vi minner om Grensemessa
2011, som avholdes i Aremarkhallen 2. og 3. april. Næringsliv
og lag og foreninger inviteres til
å delta. Tema for messa er næring, opplevelse og bosetting.

bingo

Bingoen har startet opp igjen i
aktivitetsstua på Fosbykollen.
Hver onsdag fra kl. 11 til 13
spiller vi bingo. Det serveres
kaffe og vafler. Alle er hjertelig
velkommen!

aremark

Menighetskontoret i Aremark
har følgende åpningstider:
Mandager 10-14
Onsdager 10-14
Prestekontoret i Aremark har
følgende åpningstid:
Onsdager 10-14

bygdekinoen
Bygdekino på Furulund
våren i 2011: Tirsdagene 15.
februar, 15. mars og 12. april.

aremarkhallen

Kommunestyret i Aremark har
vedtatt utleiepriser for den
nye Aremarkhallen. Satsene
er som følger:
Lag og foreninger tilknyttet
Aremark kommune har gratis
treningstid. Øvrige lag og
foreninger, enkeltpersoner og
bedrifter betaler kr. 300 per
time.
Lokale idretts- og kulturarrangementer: Minimumsleie tre timer kr. 900. Deretter
kr. 300 per påbegynt time.
Andre arrangementer kr.
5.000 per dag (maks ti timer).
Kr. 300 per påbegynt time
utover ti timer.
Ved helt spesielle arrangementer skal leien fastsettes av
rådmannen.

Informasjon fra Rømskog kommune

fritidsklubben
Fritidsklubben på Rømskog holder til i Ungdomslokalet ved
industriområdet.
Åpningstider er torsdag fra kl. 18.30 til 22. Her kan alle fra
13-18 år komme. Det er gratis inngang, og det blir servert enkel
mat. På fritidsklubben er det blant annet biljard, bordtennis og
kiosksalg.
Marianne Heen er fritidsklubbleder, og hun kan kontaktes på
telefon 40 88 22 44.

ordføreren har ordet
Da kan vi endelig juble; det blir ny drift på hotellet under navnet
Rømskog Spa & Resort. Jeg ønsker eierne Morthen Bakke og
Thomas Berntsen lykke til med drifta. De håper å åpne i mars.
Jeg vil også minne om Grensemessa, som vil finne sted i
Aremark 2. og 3. april 2011. Se kommunens hjemmeside.
Ellers er vinteren i god gjenge, men dessverre har vi heller
ikke denne vinteren funnet penger til brøyting/strøing av annet
enn de kommunale veiene.
Vinteren fører med seg andre problemer også, rådyra sliter.
Jeg oppfordrer dere til å tenke på
rådyra og ikke slippe hunda slik at det
er fare for at de vil jage rådyr.
Skiløypene har blitt kjørt opp, og
jeg oppfordrer de som liker å gå på
ski å ta seg en tur i disse. Dette er
kjempefin mosjon i flott natur. Det
ligger oppdaterte opplysninger på
kommunens hjemmeside. Stor takk til
dere som kjører opp løypene.
Ha en fortsatt fin vinter.
Nils

Informasjon fra Marker kommune

kommunale
møter i Marker:

brukerundersøkelse – omsorg

15. mars: Plan og miljøutvalget
15. mars: Oppvekst og
omsorgsutvalget
17. mars: Formannskapsmøte
29. mars: Kommunestyremøte.

Marker kommune ønsker å yte
best mulig tjenester til sine
innbyggere. For å kartlegge
brukernes mening, gjennomfører vi i disse dager en brukerundersøkelse. Frivillighetssentralen hjelper oss med å
intervjue beboere på MBSS og
brukere av hjemmetjenesten.
Pårørende til beboere på
institusjonen får også tilsendt
spørreskjema.
11. mai kl. 11 er alle hjertelig velkommen til vestibylen
på MBSS for informasjon og
gjennomgang av brukerundersøkelsen.

ledige stillinger
i Marker
- for barn i akuttsituasjoner
Telefon: 91 38 92 93
Åpningstid:
Hverdager kl. 16–08.
Helger og høytider:
Hele døgnet
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Lønnsmedarbeider – vikariat
40% stilling.
Marker skole og SFO –
assistent/miljøarbeider fra
01.08.2011
Marker skole – lærerstillinger
fra 01.08.2011
Marker barnevernstjeneste
– Støttekontakter/tiltakspersoner
Se fullstendig utlysningstekst for alle stillingene på
kommunens hjemmesider.

barnehageopptak 2011/2012
Det kan nå søkes om opptak
i barnehagene for barnehageåret 2011/2012. Søknadsfrist 1. mars. Orientering om
barnehagene og elektronisk
søknadsskjema finner du på
kommunens hjemmeside.

Marker
rÅdHus
Åpningstid: 07.30 – 15.35.
Sentralbordet er betjent fra
kl. 08 til 15.
Telefon: 69 81 05 00
Web adresse:
www.marker.kommune.no
E-post:
post@marker.kommune.no

SISTE

Tenk på oss når turer planlegges!
Be om et pristilbud.
Avisa Grenseland
Byline tekst & design,
Fosby, 1798 Aremark

Telefon 99 22 1798

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

Fredningsvedtaket for vegstasjonen i Ørje var god grunn til å feire, fastslo fra venstre leder i den lokale museumsgruppa Terje Olberg, museumskontakt i
Statens vegvesen region øst Pål Brandtzæg, lokal ildsjel Ole Aas, kultursjef Reni Braarud og direktør for Norsk Vegmuseum på Lillehammer Geir Paulsrud.

Ørje Vegstasjon offisielt fredet
Ettertraktet skilt på
veggen øker statusen og
hever interessen for det
de lokale ildsjelene har
fått til i Ørje.
Tekst og foto: Tore Robert Klerud

Vedtaket har vært kjent en stund,
men helt på tampen av 2010 kom
skiltet om fredningen opp på veggen på vegtasjonen i Ørje. Begivenheten ble markert med en enkel
lunsj for forskjellige museumskrefter og ildsjeler i vegvesenet, men

Neste avis

også kultursjef Reni Braarud i Marker var hjertelig til stede.

Bred anerkjennelse
Hun gratulerte og takket som seg
hør og bør for alt det positive som
initiativet bidrar med på den lokale
menyen av severdigheter.
Hun kunne også glede seg over
at samtlige tilstedeværende fra forskjellige nivåer og områder innenfor vegvesenets museale virksomhet
kom med bred anerkjennelse for det
som skjer på Ørje Vegstasjon, og at
det heller ikke lot til å være spor av
«krig» om fremtidige bevilgninger.
Bevisstheten på egen historie er

Neste utgave av Avisa Grenseland
kommer ut 24. mars og blir distribuert
i Aremark, Marker og Rømskog, samt til
utenbygds abonnenter. Avisa Grenseland
vil også være tilgjengelig i de lokale
dagligvareforretningene,

stor innenfor vegvesenet, og dagens
ulike museer skal bestå og videreutvikles. Ikke med tanke på lønnsomhet, men som en del av etatens forpliktelse til å gi tilbake til publikum,
ble det sagt.

Også kanalbrua
Dermed kan pensjonistgruppa, ledet av Terje Olberg og lokalt frontet av Ole Aas, fortsette på sitt innsamlings- og registreringsarbeid av
gamle bilder og gjenstander. Og vi
vil også trolig få oppleve flere små
tekniske milepæler, som for en tid
siden, da landets første automatiske
asfaltutlegger fikk start på motoren

bensinstasjonene, Marker Sparebank,
Bakergaarden, Solstrand Terrasse og i de
tre rådhusene. Ta kontakt dersom du har
et budskap du ønsker å formidle,
det være seg r edaksjonelt eller i form
av en annonse.

og beveget seg for egen maskin for
første gang siden den ble pensjonert
på 1970-tallet.
Med vedtaket om fredning av
vegstasjonen kom også likelydende
vedtak om fredning av Ørje kanalbru, den gamle svingbrua over
slusene i Ørje, som i dag bærer lokaltrafikken til Rødenes og Øymark
vest etter at E18 ble lagt over på ny
bru i 1964. Kultursjef Braarud var
raus med lovordene, og ikke lite
stolt over at vegmyndighetene anerkjenner to så markante installasjoner i lokalmiljøet som verneverdige.

Telefon: 99 22 17 98
Email: post@byline.as

