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rødenes 4H og leder andrine 
Fossum har fått med seg kom-
munen og Bolyst for å aktivise-
re alle lekne mennesker i Mar-
ker og Grenseland. De inviterer 
til akedag søndag 3. februar.
 Side 8

JUBel i nMk

Det var stor jubel i nMK are-
mark da Gjensidigestiftelsen 
kom med en gave på 70.000 
kroner. Styreformann arne 
Krog (t.v.) overrakte sjekken til 
Torbjørn Vestby.
Siste side

Messe i 
rØMskOG

Så er det igjen klart for Grense-
messen. Det skjer i juni, og 
messe general Jan Birger Holth 
og Grenselands ordførere 
ønsker velkommen til vakre 
Kørren i rømskog.
 Side 12 og 13 

AkinG i 
MArker

En fl ott og hvit vinter før jul. noen milde dager etterpå. 
Men nå er snøen og vinteren tilbake i Grenseland. Det 
er kaldt, men utrolig vakkert i skogen. Det setter ikke 
minst skogeierne pris på. aktiviteten har vært stor, 
og tømmeret hogges og fraktes ut av skogene i store 
mengder. Dette bildet er fra rømskog.

Vakkert i skogen
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Vi må ta ulvefrykten på alvor
Ulv er et hett tema i Grenseland. Både 

Aremark, Marker og Rømskog har 
dette både fryktede og forhatte rovdyret i 
sine skoger. Ja, ikke bare i skogene. Mange 
har titt og ofte besøk helt inne på tunet. Det 
skaper frykt og harme. Det gir seg utslag i til 
dels harde utfall, i første rekke mot sentrale 
politikere som ikke selv føler problemet på 
kroppen. Et folkemøte i Halden for noen 
dager siden viste med all tydelig klarhet at 
folk i Grenseland vil ha en endring i rovdyr-
politikken. Et stort antall dro fra Aremark, 
Marker og Rømskog til Halden for å uttryk-
ke sin mening. Det blir neppe felt mange 
tårer i våre kommuner dersom ulven skulle 
forsvinne for godt.

Det blir sjelden noen heftige rovdyrdis-
kusjoner innad i våre kommuner. Til 

det er ulvetilhengerne for få. I Grenseland 
vil man ikke ha ulv. Sånn er det, og vi har 
ingen problemer med å forstå hvorfor. I et 
demokrati er det naturligvis lov til å mene 
hva man vil, også om ulv. De fleste er enige 
om at ulv er et flott dyr. Men i Grenseland 
har man ingen forståelse for «cafelatte-
romantikerne» i urbane strøk. De som vil ha 
ulv, men bare langt fra der de selv bor. Norsk 
rovdyrpolitikk går ut på at noen få skal ta 

belastningen. Det vil ikke folk i våre områ-
der finne seg i.

Ulv skaper frykt, redsel og reduserer 
livskvaliteten på bygdene. Det er 

argumenter vi alle må ta på alvor. Hvorvidt 
ulv er farlig for mennesker, er noe de lærde 
får strides om. Statistikken tyder ikke på 
noen overhengende fare. Biler, mennes-
ker, hunder, veps og flått gjør langt større 
skade, sånn sett. Men dette handler ikke 
om statistikk. Dette handler om hva folk 
føler. Er man redd, så er man redd. Når 
et stort antall innbyggere føler frykt og 
dermed får redusert livskvalitet, er det noe 
vi som samfunn må gjøre noe med. Det 
finnes mange former for frykt og fobier. 
Har du flyskrekk, høydeskrekk, edder-
koppfobi, klaustrofobi eller en annen form 
for fobi, er det reelt nok for den det gjelder. 
Det hjelper verken med statistikk eller 
fakta. Frykten er der, og den gir redusert 
livskvalitet. Et enkeltmenneske kan gå på 
flyskrekk-kurs. Men et helt lokalsamfunn 
kan ikke behandles for ulvefrykt. Da er 
det bare én løsning – årsaken må fjernes. I 
dette tilfellet er det lite annet som hjelper 
enn å få ulven bort fra våre områder.

Hvis de vil ha ulv i Nordmarka, rundt 
kafebordene på Frogner, på Bygdøy 

eller på Tjøme – ja, da er det greit nok. Vi i 
Grenseland vil heller ha skogen full av elg, 
hare og rådyr. Vi vil plukke bær og sopp, gå 
turer, med eller uten hund, jakte med løs-
hund eller hva det nå måtte være. Uten en 
mer eller mindre velbegrunnet frykt for ulv. 
Vi vil at barna skal ferdes trygt på skoleveien 
eller til og fra venner – uten frykt for ulven. 
Da spiller det liten rolle om faren virkelig er 
til stede. For frykten er der, og den er reell.

At ulven også påvirker dem som driver 
næringsvirksomhet, er et annet viktig 

argument. Sauehold blir vanskelig. Utleie 
av jaktrettigheter blir umulig når viltet er 
borte. For dem det gjelder er det uinteres-
sant om ulven er et flott dyr. Denne saken 
handler ikke om ulvens rett til å leve. Den 
handler om hvor den skal holde til. Og det 
handler om respekt for andre mennesker, 
uansett hva de måtte mene om ulv. Men det 
er den som har skoen på som vet hvor den 
trykker. Og intet lokalsamfunn blir et godt 
sted å være hvis et stort antall innbyggere 
daglig føler frykt og ubehag på grunn av et 
rovdyr som tross alt har vært borte fra norsk 
natur i over hundre år.

aremark
Innbyggere: 1.423 
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Geir Aarbu (Sp)

Marker
Innbyggere: 3.560
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Stein Erik Lauvås (A)

rømskog
Innbyggere: 692
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Kari Pettersen (KrF)

Avisa Grenseland kommer ut hver måned også i 2013, 
med unntak av feriemåneden juli. Her er utgivelsene 
resten av året:
Torsdag 21. februar
Torsdag 21. mars
Torsdag 25. april
Torsdag 30. mai (sommer-
    utgaven)
Torsdag 27. juni

Ingen utgivelse juli
Torsdag 29. august
Torsdag 26. september 
Torsdag 24. oktober
Torsdag 21. november.
Torsdag 19. desember

AvisA GrenselAnd i år

avisa Grenseland er et felles organ for 

grensekommunene aremark, Marker 

og rømskog.
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Aremark Historielag  
trenger stoff
Aremark Historielag skal i år gi ut nok et årsskrift. I 
den forbindelse ønsker man å komme i kontakt med 
aremarkinger (eller andre) som kan bidra med mye 
eller lite.

– Det er mye interessant å skrive om i Aremark, 
og du bør ikke nødvendigvis være i besittelse av de 
helt store skriveferdighetene for å bidra. Ta kontrakt 
med redaksjonskomiteen, som gir nødvendig hjelp 
til alle som måtte ha behov for det, sier Sigmund 
Holth i historielaget.

Redaksjonskomiteen består av Inger Lise Gløbo-
den, Benedicte Bakken og Per Fredrik Dahl.

– Vi er sikre på at det er mange som sitter på mye 
som kan ha stor interesse for alle oss andre. Jo mer 
stoff vi får inn, jo bedre blir årsskriftet, sier Holth.

Fristen for innsendelse av bidrag til Aremark His-
torielags årsskrift 2013 er utgangen av august.

nye norskkurs
Bolyst-prosjektet arrangerer nye norskkurs, som starter 
uka etter vinterferien, i uke 9. Dette er et tilbud til 
innbyggerne i Marker, Rømskog og Aremark. Det blir to 
kurs. Et for nybegynnere og et for viderekomne. Begge 
kursene foregår på Marker skole.

Se egen annonse for nærmere detaljer.

svend Westgaard til 
ski-vM
Svend Westgaard fra Ørje IL er en ildsjel 
utenom det vanlige. Selv var han en god 
skiløper i sine yngre dager. Nå er han en 
viktig brikke i klubbens arbeid med unge 
langrennsløpere. Det vet klubben å sette 
pris på. Svend får en tur til vinterens 
ski-VM i Val di Fiemme som takk for 
innsatsen. Det er landslagets sponsor 
Aker som står bak det hele. Aker gir 
penger til landslagsløpernes klubber, og 
et av kriteriene er at klubbene plukker 
ut en ildsjel som får en slik påskjønnelse. 
Med Ola Vigen Hattestad på landslaget, 
drypper det altså kroner på Ørje IL. Mye 
er brukt på utstyr og trening, men noe 
drypper altså på Svend Westgaard også. 
Vel fortjent!
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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

Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Marker har i mange år kjempet for å få ny E18 
gjennom indre Østfold. Det vil gi raskere ad-
komst til hovedstaden og resten av indre, samti-
dig som det vil gi Marker enda bedre argumen-
ter for at folk skal bosette seg i kommunen.

Nå er planen mer eller mindre klar for utbyg-
ging. I løpet av få år vil den nye motorveien være 
ferdig. Vel og merke hvis Marker kommune og 
Statens Vegvesen blir enige om traseen forbi 
Ørje sentrum. For her er det steile parter. I ytter-
ste konsekvens kan Markers krav føre til utset-
telse og kanskje også skrinlegging av de to store 
attraksjonene Norgesporten og rasteplassen på 
Braarudtangen.

Pluss og minus
Mange lokalsamfunn har opplevd endringer 
som følge av motorveibygging i Norge. Noen 

steder har sovnet bort og gått i glemmeboken. 
Andre har opplevd stor oppblomstring. I Ørje 
håper man det siste, men frykter det første.

– Hva står egentlig striden om, kommu-
nalsjef Vidar Østenby?

– Det handler om antall 
avkjøringer fra nye E18. I 
tillegg til dem som er tegnet 
inn i planen, ønsker vi en 
avkjøring ved Rimi. Det har 
med næringsvirksomhet og 
trafi kkavvikling å gjøre. Både 
Rimi, Shell, Flexit og andre 

vil ha nytte av en avkjøring her. Men det handler 
også om å lede tungtrafi kk bort fra Ørje sentrum 
og tilliggende boligområder. Slik planen nå fore-
ligger, vil det bli mye uønsket trafi kk.

Østenby vil at kommunen skal kreve en ekstra 
avkjøring, men sier samtidig at det kan være et 
høyt spill. For Statens Vegvesen sier blankt nei.

– Slik planen foreligger, blir det en avkjøring 
ved Statoil. Ved Shell-stasjonen blir det byg-
get en stor, fl ott lyssatt bru (Norgesporten) for 
å lede fylkesvei 21over motorveien. Her blir det 
ingen avkjøring. Ved Sletta industriområde blir 
det en stor trafi kkmaskin som sørger for av- og 
påkjøring.

Ikke nok
– Sannsynligvis vil dagens avkjøring like vest for 
slusene bli borte. Det betyr at det blir kun avkjø-
ring ved Statoil og Sletta. Vi er bekymret for dette 
og ønsker oss altså en avkjøring mellom disse. 
Det er her striden står, sier Østenby.

– For Ørje-samfunnet er ny E18 svært viktig. 
Men det er lite heldig om mye tungtransport 
igjen skal ledes gjennom sentrum. Slik var det 
frem til slutten av 1980-tallet da dagens E18 ble 
lagt utenom sentrum. Dersom Marker får en ek-
stra avkjørsel ved Rimi, vil det ha stor betydning 
for næringsdrivende i området. Hvis så ikke skjer, 
brenner det et blått lys for både Rimi og Shell.

– Saken skal i disse dager behandles politisk i 
Marker. En vanskelig sak. Vi får avvente og se hva 
politikerne går for. Det blir spennende. Ny E18 vil 
påvirke oss uansett. Det er bare å håpe at det blir 
så positivt som mulig, sier Vidar Østenby.

Byggingen av ny E18 mellom Ørje sluser og riksgrensen byr på 
store utfordringer for Ørje. Det handler i første rekke om antall 
avkjørsler. I Marker er man redd for både isolasjon, et splittet 
sentrum og uønsket tungtrafi kk i boligområder.

Ny E18 splitter Ørje

Her ved rimi, like øst for Ørje sentrum, vil Marker 
ha en ekstra avkjøring når nye E18 bygges om få år. 
Statens Vegvesen sier nei. – Vi er i dialog med Veg-
vesenet og håper at vi kan få til en god løsning, sier 
kommunalsjef Vidar Østenby.

PenGeGAve til 
HAldenkAnAlen
Statssekretær Beathe Tvinnereim fra Torpedal kom 
i romjulen til Aremark for å overlevere en penge-
gave på 565.000 kroner til Regionalpark Halden-
kanalen. Det gjorde hun med glede, for hun har 
et nært forhold til kanalen. Oppvokst som hun er 
noen meter fra Femsjøens bredd. Hun giftet seg om 
bord på DS «Turisten». Da forsvant også pikenavnet 
Kristiansen, som nok er mer kjent for oss. Beate er 
datter av velkjente Ola Kristiansen, Sp-politiker fra 
Torpedal.

– Dette er et konsept vi har tro på, sa statssekre-
tæren fra Kommunal- og regionaldepartementet. 
Hun la vekt på det store potensialet man i regionen 
har for næringsutvikling. Det handler også om steds-
utvikling og evnen til å skape bolyst.
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Sletta 11,1870 Ørje   –   Telefon 69 81 30 15

•    UTFØRER ALT INNEN 
ELEKTRISK INSTALLASJON

•  VEDLIKEHOLDSAVTALER
•  PROSJEKTERING
•   UTLEIE AV 

ARBEIDSSTILLAS 
OPPTIL 7M

BOLIG – LANDBRUK – INDUSTRI – HYTTE – FRITIDSBOLIG

Harald Holta  982 46 190
Reidar Husebråten  982 46 191
Bjørn Bergbråten  982 46 192
E-post:  bjorn@markerel.no

Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

For å stå sterkere i kampen om de 
attraktive turistkronene, har en 
rekke lokale aktører gått sammen. 
På messen var det en egen stand 
hvor Reiseliv Indre Østfold 
samarbeidet med Halden Turist, 
Allsang på Grensen, Regionalpark 
Haldenkanalen, Opera Østfold, 
Aremark kommune, Badeland og 
Inspiria Science Center.

Haldenkanalen
Et hovedfokus på messen var 
satsingen på Haldenkanalen. 
Med DS «Turisten» som flaggskip 
og MS «Strømsfoss» som et godt 
alternativ skal turister fra fjern 
og nær trekkes til kanalen. Det 
betyr målrettet satsing på turer i 
et flott vassdrag, med slusing og 
vakkert kulturlandskap. God mat 
og drikke, kulturinnslag og mas-
sevis å se og oppleve fra Halden 
til Aurskog-Høland. Målet er at 
folk ikke bare reiser på vassdraget, 
men også setter av tid til å nyte 
godt av alle de andre herlighetene 
i Grenseland og andre områder 
knyttet opp mot Haldenkanalen.

Sammen er vi sterke
Satsingen på Regionalpark Hal-
denkanalen innebærer en sam-
ordnet offensiv, både for å utvikle 
regionen, men også for å styrke 
samarbeid til felles glede og nytte. 
Hver på sin kant er kommunene 
små i den store sammenheng. 
Sammen står de sterkere. Men det 
krever også at hver enkelt kan og 
vil legge inn gode ord også for na-
boens attraksjoner. Heretter skal 
både Allsang på Grensen og Fred-
riksten festning i Halden knyttes 
opp mot båtturer på vassdraget, 
Strømsfoss, Ørje Brug, Skullerud, 
Rømskog og alt som skjer i regio-
nen. Det er en utfordring, men 
erfaringen viser at man sjelden 
vokser seg stor ved å ruge på sin 
egen lille tue.

Kommende sommersesong 
blir spennende og interessant. Da 
får vi en pekepinn på om denne 
fellesskapstanken er veien å gå. 
Regionalpark Haldenkanalen er 
et spennende konsept som har 
alle forutsetninger for å lykkes. 
Vel og merke om alle vil bidra 
med sitt.

regionalpark Haldenkanalen håper og tror på 
en god turistsommer i år. På den store reiselivs-
messen på Fornebu nylig ble det satset massivt 
på Haldenkanalen, og responsen var god.

Satser på kanalturister

En av våre største turistattraksjoner er en stille tur med dampbåten  
DS «Turisten» på Haldenkanalen. Her er Dronningen på vei ut av Ørje sluser. 
(Foto: Finn Wahl)
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Arrangørene håper at de nye tilflytterne har lyst 
til å komme, og at de melder seg på til de ulike 
arrangementene.

Hvem kan komme? Er det alle som har 
flyttet til en av Grenseland-kommunene det 
siste året?

– Kommunene gjør det litt forskjellig, ut i fra 
størrelsen. Marker ønsker å invitere alle som har 
flyttet hit siden 2011, mens man i Aremark hen-
vender seg til dem som har kommet siden 2010. I 
Rømskog, som hadde sitt arrangement 21. januar, 
inviterte man tilflyttere tilbake til 2008, sier Bjør-
nar Storeheier, leder for Bolyst-prosjektet. 

Storeheier opplyser at kommunene har abon-
nert på lister over tilflyttere siden sommeren 
2011. Disse vil få en skriftlig invitasjon. Han 
håper de gjennom Avisa Grenseland også kan nå 
de andre som ikke får en invitasjon i postkassa.

aremark
– Vi gleder oss til å invitere tilflytterne til et flott 
og nyoppusset Furulund, sier Harald Nilsen, 
varaordfører og Aremarks representant i sty-
ringsgruppen til Bolyst. Sammen med kultur, 
Frivilligsentralen og bygdekvinnelaget håper 
han å gi tilflytterne en hyggelig opplevelse i 
Aremarks storstue.

– Jeg tror det er viktig at man føler seg sett 
når man flytter til et nytt sted, sier Nilsen, som 
håper treffet vil være en sosial møteplass tilflyt-
terne setter pris på. 

Marker
I Marker forbereder man seg også til en samling 
for tilflytterne.

– Vi har sett en gledelig utvikling i antall 
innbyggere det siste året. Det er viktig at vi tar 
vare på alle som kommer hit. Mange har alle-
rede mottatt en velkomstperm, så dette treffet 
vil være en naturlig oppfølging, sier Else Marit 
Svendsen, virksomhetsleder kultur. Hun ønsker 
velkommen til treff i rådhuset 31. januar.

Lett og uformelt 
Det blir et lett og uformelt program på begge ar-
rangementene. Litt informasjon om kommune, 
lag og foreninger. I tillegg blir det kulturelt 
innslag og enkel servering. Ordførerne deltar 
naturligvis også. 

rømskog
Rømskog hadde sitt tilflyttertreff 21. januar. Det 
kan du lese mer om i februar-utgaven.

alle de tre Grenseland-kommunene inviterer sine nye innbyggere 
til en hyggelig samling i løpet av vintermånedene. Det er Bolyst, 
den enkelte kommune og ulike lag og foreninger som står bak 
arrangementene.

Gjør stas på nye innbyggere

Linda Bakke Hattestad (t.v.) på Servicetorget og Else 
Marit Svendsen, virksomhetsleder kultur i Marker 
kommune, forbereder seg til tilflyttertreff i Marker 
rådhus 31. januar.

tilflyttertreff 
Marker: 
Torsdag 31. januar  
kl. 17.30–19.30.
Sted: Rådhuset.
For alle som har flyttet til 
Marker siden 2011. 
Påmelding: Linda.bakkehatte-
stad@marker.kommune.no 
eller 69 81 05 00

Aremark: 
Tirsdag 12. februar kl.  
17.30–19.30.
Sted: Furulund.
For alle som har flyttet til 
Aremark siden 2010.
Påmelding:  
post@aremark.kommune.no  
eller 69 19 96 00

Rømskog:
Hadde sitt tilflyttertreff 
21. januar

aremark ønsker velkommen til tilflyttertreff 12. februar. Fra venstre Åse aasgaard fra Bygdekvinnelaget, Bjørnar Storeheier, prosjektleder i Bolyst, 
Mary anne Gløboden, leder av Frivilligsentralen og Harald nilsen, varaordfører og kommunens representant i styringsgruppen for Bolyst. rita Berget 
Lindblad, virksomhets leder for kultur, næring og informasjon i aremark kommune, er også sentral i arrangementet.
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Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Det er kaldt og guff ent i Aremark denne 
dagen. Temperaturen i blodet stiger ikke 
nevneverdig ved ankomst Bedehuset i 
Kvisler. Utvendig litt falleferdig og ikke 
akkurat en «velkommen til oss»-hage. 
Men vi skal ikke på Bedehuset. Gud har 
for lengst forlatt det gamle lokalet. Nå 
er det bolighus, men bærer fortsatt preg 
av sin fortid. Den store møtesalen er der, 
nå fullstablet med bøker, pappesker, en 
sofakrok og et slags soverom i «öppet 
landskap». Et av rommene i huset er 
kjøkken, ikke spesielt prangende. Midt i 
mellom ligger hverdagsrommet. Der er 
det til gjengjeld svært så hjemmekoselig. 
Og takket være en nymotens varmepum-
pe på veggen er det mulig å overleve der. 
Det tidligere Bedehuset er ikke akkurat 
bygget for varme, lune hjemmekoskvel-
der.

Men hva gjør vel det. I huset bor ei 
knalltøff  dame fra Færøyene, en lun, 
trivelig og høyst intellektuell danske 
som heter Jonn og to barn som slett ikke 
klager.

Forfatter og forsker
Vi hadde aldri snakket med Silvia Hen-
riksdottir før intervjuet. Men vi hadde 
lest og hørt om henne. Takk og pris for at 
vi valgte å fi nne ut av damen på egen-
hånd.

I fj or ga hun ut en sterk og kontrover-
siell bok. Og hun var midt i den omtalte 
og oppblåste mobbesaken i Aremark, 
noe som resulterte i at hun tok barna ut 
av skolen og satset på hjemmeundervis-
ning.

– Mitt barn ble sykt. Årsaken var 
åpenbar, men noen løsning fant man 
ikke. Da er det min plikt som mor å 

ta grep. I dag går min datter på skole i 
Danmark, er frisk igjen og har det helt 
utmerket. De to andre barna tok jeg ut 
av skolen og sørger for hjemmeundervis-
ning. Mer er det ikke nødvendig å si om 
den saken.

Silvia Henriksdottir går med rastafl et-
ter. Hun fremstår som litt mystisk.

– Jeg er ikke spesielt mystisk. Men jeg 
innrømmer at jeg kan være usosial. Jeg 
har ikke behov for å fyke rundt og prate 
med folk. Får det jeg trenger i jobben, 
og jeg er svært opptatt av barna mine. 
Men jeg er ikke redd for å prate med folk. 
Faktisk kan det være ganske hyggelig og 
spennende. Dessuten er det morsomt å 
skrive. Jeg har allerede levert manus til 
en ny bok. Den henter sin handling fra 
Halden og kommer i løpet av året. Skri-
vingen er blitt en fi n avkobling for meg. 
Jeg har mye på hjertet, og bokformen 
passer meg godt, sier hun.

– Hvorfor rastafl etter?
– Jeg synes det er fi nt. Men jeg har 

oppdaget at det er en sorteringsmeka-
nisme. De fi neste folkene snakker ikke 
med meg. Det er helt greit.

redde verden
Jonn – typisk dansk med sin lune venn-
lighet – tusler nesten lydløst rundt. Ser-
verer kaff e, nybakte boller, ost og smør. 
Alt sammen økologisk.

– Jonn var faktisk lærer på Færøyene 
da jeg studerte der. Han er importert fra 
Danmark, sier Silvia. Med glimt i øyet. 
Jonn sier det ikke selv, men vi skjønner 
det etter hvert. Han er bortimot et tall-
geni. Har undervist i både IT og mate-
matikk. Mattebøkene ligger i stabler fra 
gulv til tak. Jonn leser dem alle sammen 
– som underholdning! Men i Norge 
får han ikke jobb. Dagene går med til 

hjemmeundervisning av Silvias barn. En 
ordning alle parter synes å være komfor-
table med.

– Men det hadde jo vært morsomt 
om også andre kunne hatt bruk for min 
kompetanse, sier Jonn.

– Økologisk. Silvia, er du en idea-
list?

– Ja, til en viss grad. Jeg vil ikke spise 
skitt. Dette er min lille brikke i den store 
sammenheng – i kampen for å redde 
verden. En annen brikke er det jeg driver 
med på Atomen. Forskningen der er med 
på å sikre atomkraftverkene rundt om på 
kloden. Det er også viktig for menneske-
heten.

– Jeg jobber i IT-avdelingen på IFE. Vi 
er omlag tretti personer i avdelingen, og 
jeg trives utmerket. Jeg kan nok til tider 
være dominerende, men jeg kan også 
holde kjeft. Bare så det er sagt.

Oppgjør med Gud
I Norge og Aremark er Silvia anonym. 
På Færøyene er hun superkjendis. Ikke 
av den sorten som har et haleheng av 
hylende autografj egere etter seg. Nei, en 
kjendis som rett og slett ikke tør å reise 
hjem. Hennes selvbiografi ske bok «Si at 
du lyver» tok et knallhardt oppgjør med 
færøyisk religionsutøvelse, sekter og ikke 
minst overgrep mot barn. Boken skapte 
furore på Færøyene, og den resulterte i 
at Lagtinget startet en diskusjon rundt 

En god samtale er balsam for sjelen. En journalist treffer 
mange mennesker på sin vei. Hele skalaen fylles etter 
hvert opp. Fra de kjedeligste mennesker som knapt 
nok svarer med enstavelsesord til de mest fargerike og 
spennende menneskene man kan tenke seg. Midt blant 
oss i aremark bor en person som utvilsomt hører til i 
øverste sjikt på skalaen. Silvia Henriksdottir.

Tøff, uredd 
og usosial

Silvia Henriksdottir er et særdeles spen-
nende menneske. Det er mye som rører 
seg under rastafl ettene. Hun bor i are-
mark, men er fra Færøyene. Men hun er 
også litt dansk og ganske mye norsk. 

«Si at du lyver» 
byr på sterk les-
ning.

«Si at du lyver» 
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en ny lovgiving. Boken førte også til at 
mange fikk hjelp til å sette ord på det de 
har opplevd. Men mange, svært mange, 
likte slett ikke at Silvia hadde så inngå-
ende beskrevet den kulturen som preger 
Færøyene.

– Boken er min historie, sett gjennom 
de øyne jeg hadde i oppveksten. Jeg ser 
ikke tilbake, jeg beskriver det jeg så og 
opplevde der og da. Boken er et oppgjør 
med fortielse. Et oppgjør med Gud. Eller 
kanskje et oppgjør med alle de voksne 
som bruker Gud som alibi for å gjøre 
fryktelig gale ting mot barn, både i og 
utenfor familien, sier Silvia.

Vi skal ikke gå inn på detaljer i boken. 
Nøye oss med å anbefale enhver å lese 
den. Godt skrevet, skremmende, mor-
som og ikke minst tankevekkende. Det 
som slår oss, er imidlertid Silvias raus-
het. Hun innrømmer at hun kan være 
bitter, og moren har hun ikke lenger 
kontakt med. Faren, han hun trodde var 
faren, omtaler hun kun som «ekkel». 
Men overfor andre er hun raus.

– Jeg skulle gjerne hatt kontakt med 
min mor. Har så mange ubesvarte 
hvorfor-spørsmål.

– Du bor i et gammelt bedehus. Er 
du religiøs?

– Nei, jeg har ikke behov for å tro på 
noe. Du kan si det slik at jeg har fått en 
overdose som holder resten av livet, og 
vel så det. Men jeg forstår at noen har 

behov for å tilhøre en menighet. Mange 
har godt av det. Mange finner trøst og 
trygghet der. Mitt poeng er hva man 
gjør i menigheten og hvordan man i 
Guds navn tar seg til rette for å dekke 
egne behov. Det er frastøtende og totalt 
uakseptabelt. Og fortielsen i disse miljø-
ene er skremmende. Det finnes overalt, i 
Norge og ellers i verden. Men på Færøy-
ene er det nok et ekstra stort problem. 
Et lite samfunn, spredt bebyggelse og 
en værhard tilværelse. Og ikke minst en 
stor grad av aksept fra samfunnet. Man 
ser gjennom fingrene, rett og slett. I mitt 
tilfelle ble resultatet både misbruk og en 
ødelagt barndom.

Til aremark via Danmark
– Du heter Henriksdottir. Hvem er 
Henrik?

– Faren min. Den norske. Fra Vestfold. 
Han døde da jeg var en måned gammel. 
Moren min fortalte aldri om ham. Det var 
Olsen, en ekling, som var den jeg trodde 
var faren min. Helt til jeg var i småsko-
len. Oldefar var hvalfanger i Vestfold og 
het Hansen. Min riktige far tilhørte en 
menighet i Vestfold. Det var slik han traff 
min mor. Da faren min døde, dro mor 
tilbake til Færøyene, og vips så var hun 
gift igjen. Med Olsen. Det tok ikke lang 
tid før helvete var løs for meg. Jeg måtte 
ha langt hår, måtte alltid gå i skjørt, uten 
strømpebukse. Jentene i menigheten 

måtte gjøre det. De skulle ikke vekke lyst 
blant menn. Men det virket tydeligvis 
ikke på faren min, eller rettere sagt eklin-
gen jeg trodde var min far.

– Hvordan havnet du i Aremark?
– En lang historie. Etter hvert som jeg 

ble voksen, måtte jeg bort. Jobbet litt 
som lærer på Færøyene. Uff! Startet på 
IT-utdannelsen der. Giftet meg og fikk 
barn. Men så dro vi til Esbjerg i Danmark 
der både jeg og min daværende mann 
fortsatte IT-studiene. Hadde fire flotte år 
i Danmark. Fikk to barn til mens jeg stu-
derte. Det kan jeg anbefale! Det er helt 
herlig å ha barn mens man studerer.

Fikk sjokk
Etter studiene i Danmark dro jeg tilbake 
til Færøyene. Det var i 2004. Da fikk jeg 
sjokk! Samtalene, tregheten, den lave 
takhøyden og primitiviteten sjokkerte 
meg. Men jeg holdt ut til 2007. Da måtte 
jeg bort. Tok med barna og dro til Norge. 
Fikk jobb på Atomen og bodde noen 
måneder på Gimle i Halden. Det funket 
ikke. Da Bedehuset i Kvisler var til salgs, 
la jeg inn bud. Mer er det ikke å si. Her er 
jeg. Trives godt i Aremark. Liker kjørin-
gen til og fra Halden og menger meg kun 
med dem jeg ønsker å snakke med. Mine 
behov får jeg dekket slik jeg har det; 
barn, mann, hus, jobb og skrivingen. 
Trenger jeg mer, oppsøker jeg det.  Er det 
mystisk? Kanskje.

Mitt  
poeng er 
hva man 
gjør i 
menig-
heten og 
hvordan 
man i 
Guds navn 
tar seg til 
rette for å 
dekke 
egne 
 behov.
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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!Å LeVe BeDRe OG Å LeVe VIDeRe

Livsforsikringer er kanskje de viktigste 
forsikrings kjøpene du kan gjøre

•  En Helseforsikring kan hjelpe deg å komme 
raskere til behandling  

•  En uføreforsikring/pensjon kan være til  god 
hjelp for de som blir alvorlig syke 

•  En livsforsikring kan være til i god hjelp for 
ett erlatt e.

Det handler altså om livskvalitet i faser hvor du 
trenger praktisk hjelp og økonomisk støtt e.

Behovene er forskjellige – mulighetene mange.
Vi kan hjelpe deg, ta kontakt for mer informasjon! 

Fellesbygget, Storgt. 55, 1870 Ørje. Telefon 69 81 01 80
www.gjensidige-marker.no  •  e-post: marker@gjensidige.no

Skadevakt 24 timer:  0100 

TA  KONTAKT  –  VI ER DER FOR DEG!TA  KONTAKT  –  VI ER DER FOR DEG!

– Vi legger opp til en hygge-
lig familiedag med aking, 
konkurranser og salg av mat 
og varm drikke søndag 3. 
februar, sier Andrine J. Fos-
sum, leder i Rødenes 4H. 
Hun understreker at de må se 
an snøforholdene.

– Skulle snøen utebli, 
vil akedagen bli fl yttet til 
søndag 10. februar, even-
tuelt søndag 3. mars, sier 
4H-lederen. Dette vil det 
om nødvendig bli informert 
nærmere om.

Moro-konkurranser
Det blir mulig å delta i fl ere 
ulike konkurranser av det 
uhøytidelige slaget.

– Det skal være moro for 
hele familien, så det blir 
konkurranser og leker med 
premier, både for de minste 
og litt større, sier Andrine J. 

Fossum, som håper mange 
ønsker å tilbringe noen timer 
i akebakken. Ta med ake-
brett, kjelke eller andre frem-
komstmidler som egner seg 
på snø. Arrangementet varer 
fra klokka 12 til klokka 15.

Overskudd til et godt formål
Arrangementet er et samar-
beid mellom Bolyst, Marker 
kommune og Rødenes 4H. 
Det er 4H-medlemmene som 
vil stå for den praktiske gjen-
nomføringen, samt salg av 
mat og drikke.

– Det er gratis å delta, 
men skulle matsalget gi et 
overskudd, har vi bestemt at 
halvparten skal gis til et godt 
formål, avslutter Fossum, 
som håper på snø og gode 
akeforhold den første sønda-
gen i februar.

rødenes 4H har i en årrekke arrangert 
akedag for sine medlemmer. nå fl ytter 
de arrangementet fra Krone til Bommen 
(Marker Idrettsplass) og inviterer hele 
bygda.

Bli med på akedag i Ørje

Denne gjengen inviterer til akedag ved Bom-
men (Marker Idrettsplass). Foran andrine 
J. Fossum, leder rødenes 4H, Theodor Bye, 
klubbrådgiver i 4H, Else Marit Svendsen, 
virksomhetsleder kultur i Marker kommune og 
Bjørnar Storeheier, leder for Bolystprosjektet.
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Pilkekonkurransen ble arrangert for første gang 
i fj or. Da deltok over 150 ivrige isfi skere, og de 
kjempet om 50.000 kroner i premiepenger. Det 
er satt opp samme premiesum i år. Vinneren får 
30.000 kroner, mens nummer to og tre stikker 
av med henholdsvis 10.000 og 5.000 kroner. 
De som havner på fj erde- til åttendeplass blir 
belønnet med hver sin tusenlapp. Ikke så verst 
timebetaling for noen timers isfi ske den siste 
søndagen i vinterferien. 

Ordfører Stein Erik Lauvås i Marker håper på 
enda fl ere deltagere i år.

– Vi har bedre tid til planlegging og mar-
kedsføring av konkurransen i år, så jeg tror vi 
kan lokke noen fl ere enn i fj or, sier han. Lauvås 
oppfordrer Avisa Grenselands lesere til å fi nne 

frem isbor og pilkestikke og ta turen til Ørje 
søndag 24. februar.

Tett lokalt samarbeid
Bolyst og Marker kommune, med formannska-
pet i ryggen, er arrangør. Den praktiske gjen-
nomføringen er det Marker Sportsfi skeklubb, 
Marker Speidergruppe og Marker Kjøre- og 
Rideklubb som står for.

– Det skjer mye i Slusebyen Ørje på som-
merstid. Vi ønsker å vise at det også kan være et 
hyggelig sted på vinteren, sier ordføreren, som 
legger vekt på at dette skal være en hyggelig 
dag for hele familien. Derfor blir det også andre 
aktiviteter, som hesteskyss, bålbrenning og salg 
av mat og drikke.

Gjøre Ørje kjent
Prosjektleder i Bolyst, Bjørnar Storeheier, fortel-
ler at et av målene med pilkekonkurransen er 
å forsøke å by på noe utenom det vanlige for å 
gjøre Ørje og Marker bedre kjent. Marker skal 
være en attraktiv kommune å bo i, men også et 
attraktivt sted for tilreisende.

– «Ørjes store fi skepris» er derfor et arrange-
ment både for egne innbyggere og for folk uten-
for kommunen, sier Storeheier. Arrangørene 
håper på deltagere fra resten av fylket, Akershus 
og fi skeinteresserte svensker.

all fi sk teller
I selve isfi skekonkurransen handler det om å 
få fl est kilo på vekta. Rødenessjøen er kjent for 
mye gjedde, så her er det gode muligheter også 
for dem som ikke fi sker på isen hver helg. Det 
er bare å minne om fj orårets vinner, en fersk 
isfi sker på 11 år fra Trøgstad.

I fjor vant en 11-åring fra Trøgstad 30.000 blanke kroner i «Ørjes 
store fi skepris» på rødenessjøen. Søndag 24. februar kan det bli 
din tur.

Store penger i 
«Ørjes store fi skepris»

Glade vinnere fra fjorårets konkurranse. I midten 11-åringen Gjermund 
 Middelhuis Fimland fra Trøgstad som vant førstepremien på 30.000 kroner. 
(Foto: Vidar Østenby)

Spente isfi skere rett før startskuddet smeller. (Foto: Vidar Østenby)

Stor aktivitet på rødenessjøen 
under fjorårets pilkekonkur-
ranse «Ørjes store fi skepris». 
(Foto: Vidar Østenby)
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Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Det var Folkeaksjonen Ny Rovdyrpoli-
tikk som hadde tatt initiativet til møtet. 
I panelet satt en rekke politikere, fl ere 
av dem sitter på Stortinget. Meldingen 
disse tar med seg tilbake var krystall-
klar: Forvaltningsmodellen med 
kjerneområder og soner må bort, 
lokal forvaltning, eff ektivt uttak av 
skadedyr og nei til fast ulvestamme 
i Norge.

Politikerne i panelet var Eirik Milde 
(H), som er leder i ulvesoneutvalget, 
Oskar Grimstad (FrP), Geir Helge Sands-
mark (V), Inggjerd Schou (H), Svein 
Roald Hansen (A), Olav Moe (KrF) og 

Anne Kari Holm (Sp). De Grønne og SV 
var invitert, men stilte ikke opp. Det fi kk 
begge rimelig mye pepper for. Spesielt 
SV, som har sentrale posisjoner i regje-
ringen og er således et parti med stor 
innfl ytelse i ulvepolitikken.

nils Solberg
Haldenser Nils Solberg i Folkeaksjonen 
Ny Rovdyrpolitikk ledet møtet med hård 
hånd. Han lot en rekke av publikummer-
ne slippe til. Også noen ulvetilhengere, 
som nok ikke følte seg spesielt vel i en 
forsamling hvor ulvemotstanderne var i 
stort fl ertall. Solberg prøvde etter beste 
evne å få folk til å fatte seg i korthet, men 
det var ikke lett. Det var mange som følte 

ulv skaper frykt, harme og engasjement i Grenseland. 
nylig ble det arrangert et stort folkemøte i Halden. Mer 
enn tre hundre fylte opp Brygga Kultursal. Mange av 
dem kom fra våre kommuner. Og budskapet fra Grense-
land var klart; vi vil ikke ha ulv i våre skoger.

«Grenseland best uten ulv»

Mange fra Grenseland hadde funnet veien 
til Halden for å delta på det store folkemø-
tet om ulvepolitikken. Fra venstre John 
Sigmund Moen, Kari Pettersen, Jan Birger 
Holth (alle fra rømskog), Øivind Strand og 
Geir aarbu, de to siste fra aremark.

Heder til Marker-ansatte
Like før jul fi kk atten nåværende og tidligere kommunean-
satte sine velfortjente Marker-vaser og merker for lang og tro 
tjeneste i Marker kommune. I Marker deles slike hedersbe-
visninger ut to ganger i året. De som fi kk sine påskjønnelser i 
desember er:

Bente Jensen, Else Nesset, Kristine Engsvik, Turid Bøe 
Larsen, Lena Persson, Bjørn Furulund, Jan Einar Moen, Erik 
Fog, Solveig Grandahl, Eva Fosser, Gunnar Mehlum, Katharina 
Huset, Bjørg Gunneng, Leif Henning, Anne Lise Rakkestad, 
Wenche Westlie, Liv Skogdalen, og Dagrun Buer.

Juleball i Marker
Elevene i avgangsklassen på Marker skole har en fi n tradisjon. 
Hvert år arrangerer de juleball for elever og lærere på skolen. 
Den tradisjonen ble opprettholdt også i år. På programmet sto 
julemiddag, dans og mye moro, alt i svært så stilige former. 
Kanskje en tradisjon Aremark og Rømskog kan lære noe av?

edle dråper på aldershjemmet

Beboerne på Marker bo- og servicesenter fi kk en ekstra snert 
på julefeiringen i år. Det sørget den lokale kameratgjengen i 
aursmarks Edle Dråper for. I juni i fjor lanserte de den lokale 
konjakken Haldenkanalen Cognac. Fire fl asker av de edle 
dråpene ble før jul overrakt beboerne på aldershjemmet for å 
skape ekstra god julestemning.

Ødemark inntok Mysen
Ørje-bandet Ødemark fi kk æren av å spille under nyåpningen 
av kulturtorget i Mysen. Det skjedde fjerde juledag, og Ødemark 
høstet mange lovord fra folk som storkoste seg med musikalsk 
lokalhistorie fra Marker, servert live hos storebror i vest.

Julehandelen
Tall fra detaljhandelsbransjen viser at hver nordmann i snitt 
brukte rundt ti tusen kroner i desember måned. Oslo top-
per med 11.200 kroner per hode. Tall for Østfold viser at vi 
brukte 9.000 kroner hver. Det står imidlertid ikke noe om hvor 
mye hver enkelt østfolding la igjen på svensk side. Skal man 
dømme etter trafi kken til Töcksfors, må det ha vært betydelige 
beløp.

370 i Over kjølen-rennet
Interessen for langrenn er åpenbart stor i vårt distrikt. Ikke 
mindre enn 370 langrennsløpere i alle aldre deltok i Over 
Kjølen-rennet 5. januar. Rennet var sesongens første i Indre 
Østfold. Rennet var både kretsrenn for Østfold og cuprenn for 
15–16-åringer fra Østfold, Akershus og Oslo. Arrangementet 
viste nok en gang hvilket fl ott anlegg Ørje IL og Töcksfors IF 
har klart å skape på grensen.
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sterkt for å uttrykke sin mening om ulv 
og ulvepolitikken.

Politikerpanelet fikk mye taletid, 
og de rutinerte politikerne fridde til 
forsamlingen etter beste evne. De hadde 
forståelse for problematikken og lovet 
å ta synspunktene på alvor. Det er nok 
ærlig ment, men vi er inne i et valgår, 
og det var tydelig å høre. Kun Anne Kari 
Holm var bastant. Sp-politikeren sa klart 
nei til ulv. De andre var mer eller mindre 
enige i at ulvesonen må bort og at vi må 
få en forsvarlig forvaltning. Men ulven 
er kommet for å bli i Norge. Spørsmålet 
er hvordan man forvalter bestanden og 
hvor man skal tillate den å være.

Klart budskap fra Grenseland
For de fremmøte var ikke disse svarene 
gode nok. De fleste av dem som ytret seg 
forlangte handling. Ulven skaper frykt, 
reduserer livskvaliteten og ødelegger for 
næringslivet. Og ulven er ingen truet art. 
Argumentene var mange og sterke. Ikke 
minst fra Grenseland.

Både Aremark og Rømskog stilte med 

«Grenseland best uten ulv»

Brygga Kultursal i 
Halden var nesten 
fullsatt under det 
store ulvemøtet. 
Her sitter et knippe 
engasjerte aremar-
kinger.

sine ordførere i salen. Geir Aarbu og Kari 
Pettersen er begge sterkt engasjert i ul-
vedebatten. Aarbu sa for åpen scene at vi 
må bli kvitt de førti ulvene vi har i Norge.

– Hvorfor skal vi dille med denne 
ulven. Det finnes to hundre tusen ulv i 
verden, sa han.

Sambygdingene Petter Dagrød og 
Øivind Strand fulgte opp. Dagrød mente 
at det hele er et narrespill.

– Ulv har ikke noe å gjøre på rødlisten, 
sa han.

Strand er Sp-politiker og leder i om-
sorgsutvalget i Aremark. Han uttrykte 
stor bekymring for den frykten som 
finnes.

– Gamle mennesker tør ikke lenger 
å gå i skogen for å plukke bær. Mange 
barn føler frykt på skoleveien. Tør dere 
politikere å ta ansvaret dersom det en 
dag skulle skje noe? Spurte Strand.

Akkurat det fikk han ikke noe svar på.
John Sigmund Moen, leder i vilt-

nemnda i Rømskog, var også krystallklar. 
Han mente at vi bør slutte å bestrebe oss 
på et samarbeid med Sverige.

– Svenskene vil ikke. Vi får ha vår egen 
politikk. Og vi må få pålitelige tall. I 
Rømskog har vi i hvert fall sju til ti ulver 
som ikke er med på noen ulvetelling. 
Det tallmaterialet dere politikere har til 
rådighet, stemmer ikke, sa han.

Stort engasjement
Folkemøtet i Halden viser at engasje-
mentet i ulvesaken er stort. Budskapet til 
politikerne er klart. Det er helt urimelig 
at våre områder skal ta belastningen for 
at folk andre steder i landet ønsker ulv. 
Arrangøren av møtet har følgende slag-
ord: «Norsk natur er herlig - uten ulv!». 
De få som mente noe annet i Brygga 
Kultursal denne kvelden hadde sin fulle 
hyre med i det hele tatt å komme til 
orde. Det er mildt sagt harme i hele vår 
region, ikke minst i Grenseland.

Det satt politikere med betydelig 
innflytelse i panelet. De reiste hjem med 
en meget klar formening om hva våre 
lokalsamfunn forventer av dem.

Og til høsten er det stortingsvalg.

– Hvorfor 
skal vi 
dille med 
denne 
ulven. det 
finnes to 
hundre 
tusen ulv i 
verden.

Politikerpanelet besto av en rekke fremtredende politikere.
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Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Det har skjedd mye i Aremark, Marker og Røm-
skog etter at Grenseland-samarbeidet så smått 
kom i gang i 2004. Et av de mest synlige tilta-
kene har vært Grensemessa. Den aller første ble 
arrangert i og utenfor Markerhallen på våren i 
2007. Det ble en stor suksess. Publikum strøm-
met til, og utstillerne var mange. Næringslivet 
fikk vist seg frem, og folk fra både Aremark og 
Rømskog sørget for at messen ble noe langt 
mer enn et Marker-fenomen. Så vellykket var 

arrangementet at det ble bestemt at neste messe 
skulle holdes i Aremark.

aremarkhallen
Men det varte og rakk. Aremarkingene hadde 
ikke noe egnet messeområde. Derfor gikk det 
fire år før Grensemessa igjen ble arrangert. I 
mellomtiden hadde Aremark fått den flotte 
Aremarkhallen. Der ble det messe med flotte 
stands, underholdning og nogo attåt. Nok en 
gang stilte næringslivet fulltallig opp, og publi-
kum sviktet ikke. Denne gang kom også mange 
fra Grenselands nabokommuner.

rømskog neste
Før messen i Aremark var over, hadde folk be-
gynt å snakke om neste messe. Den må komme, 
og det bør ikke gå mer enn to år. Fire år er for 
lenge, sa folk. Men hva skal Rømskog gjøre? De 
har jo ingen hall.

Men rømsjingene har Kørren, eller Kurøen, 
som det står på kartet. Et vakkert område helt 
inntil den idylliske Rømsjøen. På dette tunet er 
det uante muligheter. Her er det i årevis avholdt 
både konserter og andre arrangementer. Kør-
ren er et begrep i Rømskog. Etter helgen 7.-8. 
juni 2013 blir Kørren et begrep også i resten av 
Grenseland. Om værgudene vil bidra, og det vil 
de selvfølgelig, skal Grensemessa i Rømskog bli 
et arrangement til både glede og nytte.

– Det er helt klart at været vil ha stor betyd-
ning. Men vi har flere bygninger, og vi skal sette 
opp store telt. Alle utstillinger blir under tak, og 
været skal ikke stoppe arrangementet. Men det 
er klart at fint vær i juni vil gjøre arrangemen-
tet ekstra hyggelig, sier Jan Birger Holth. Han 

Det har ligget i kortene en stund, og nå er det klart; en ny utgave 
av Grensemessa skal arrangeres i år. Det skjer i rømskog, og 
arrangementet finner sted på Kørren fredag 7. og lørdag 8. juni. 
– Det er bare å merke seg datoene. Det skal bli et flott arrange-
ment for store og små, sier messegeneral Jan Birger Holth.

Klart for Grensemesse  
i Rømskog

næringsliv, lag og foreninger i Grenseland fikk rikelig med muligheter til å profilere seg under Grensemessen i aremark for to år siden. (Foto: Øyvind Ottersen)

Grensemessen er mer enn en næringslivsmesse. Det er også et hyggelig sted for sosialt samvær. nytte og glede hånd i hånd, med andre ord. (Foto: Øyvind Ottersen)
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“Jeg trenger 
et nytt hjem”

 

Vurderer du å bli fosterhjem?
Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 12. februar
kl. 18.00. Sted: Sundløkkaveien 73, Sarpsborg
Tlf. 466 16 900 - www.fosterhjem.no/sarpsborg

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

Data: PC notebook Skriver kopi Skann mobiltelefon 
TaSTaTur mus Blekk toner CD dvd BilnavigaSjon 
mobilt bredbånd HuSTelefon modem ruTer 
kasseapparat MakuleringSMaSkin mobiltilbehør 
Kontor: kopipapir BrevorDner fotopapir Penn 
blyant viSkelær hullemaskin STifTeMaSkin skriveblokk 
PoST-iT tape STifT skilleark PlaSTloMMe batteri 
kaSSarull arkiv PaPirkurv strikk liM smalordner 
karTong SErVICE: Har du treig datamaskin? Ta Den 
MeD i BuTikken for ServiCe! velkoMMen!

både håper og tror at publikum og næringsliv i 
hele Grenseland vil finne veien til Rømskog i de 
aktuelle dagene.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at arrangementet 
blir attraktivt og ikke minst nyttig. Grensemessa 
er kommet for å bli. Og i år er det Rømskogs tur, 
sier han.

Store forventninger
Avisa Grenseland møtte ordførerne Kari Pet-
tersen (Rømskog), Stein Erik Lauvås (Marker), 
Geir Aarbu (Aremark) og messegeneral Jan 
Birger Holth til en aldri så liten «befaring» 
på Kørren en sur og kald januardag. Litt snø, 
isnende vind fra sjøen, nakne trær og for øvrig 
øredøvende stillhet. Lite minnet om sydende 
liv og messestemning. Men vi har vært på Kør-
ren før. Det er slett ikke bare festtaler fra lokale 
patrioter som forkynner Kørrens fortreffelig-
het. Vi vet at det er et flott område, og vi vet at 
de driftige rømsjingene vil få det til. Det er bare 
å sette i gang planleggingen. Først og fremst 

næringslivet, som får en unik mulighet til å vise 
seg frem. Men også innbyggerne i Grenseland, 
som må ta nevnte datoer med i sin langtids-
planlegging.

– Messen er selvsagt først og fremst til «invor-
tes» bruk i Grenseland. Men vi tror det er viktig 
å sende ut et signal til våre naboer om at det er 
noe spennende som skjer og at vi gjerne vil ha 
besøk. Aremark, Marker og Rømskog har mye 
bra å vise frem. Grensemessa vil gi en utmerket 
anledning til det, sier Stein Erik Lauvås. Kolle-
gene fra nord og sør er naturligvis helt enige.

rutinert general
Messegeneral Jan Birger Holth er en rutinert 
ringrev som vet hva som skal til for å lage en god 
messe. Han driver stort innen skogsdrift, har 
vært drivkraften i Rømskog Utvikling og nyter 
stor respekt blant næringslivsfolk langt utenfor 
vår region. At han nå engasjerer seg nok en gang 
overrasker ikke. Jan Birger Holth vet hva næ-
ringslivet trenger, og han vet hva som skal til for 

å trekke masse folk. Arbeidet med å få brikkene 
på plass er for lengst i gang.

– Jeg skal ikke røpe for mye. Vil bare si at 
dette skal bli et arrangement som favner alle 
aldersgrupper. Det skal være god underhold-
ning med store navn som trekkplaster. Blant 
annet skal vi ha en inspirasjonsdag for nærings-
livet på Spahotellet. Dit kommer en rikskjendis 
som foredragsholder. Samme kveld blir det et 
kulturelt familiearrangement på Kørren. Lørdag 
kveld blir det dansefest med topp underhold-
ning, sier Holth.

– Vi vil at Grensemessa 2013 skal bli slik at 
det vil by seg mange muligheter for både faglig 
og sosial omgang med kjente og ukjente. Det 
skal kort sagt bli et arrangement som vil gi hver 
enkelt en stor og nyttig opplevelse, sier Holth, 
som lover både god busstransport mellom kom-
munene og skreddersydde løsninger for store 
og små bedrifter som vil profilere seg gjennom 
Grensemessa 2013.

– Velkommen til fantastiske Kørren i rømskog og Grensemessa 2013, sier denne kvartetten, som gleder seg stort til juni da den tredje i rekken av felles nærings-
livsmesser arrangeres i Grenseland. Fra venstre ordfører i aremark Geir aarbu, ordfører i rømskog Kari Pettersen, ordfører i Marker Stein Erik Lauvås og messege-
neral Jan Birger Holth.
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Sletta 11, 1870 Ørje •    Tlf.: 69 81 17 05 • E-post: post@westlieas.no • www.westlieas.no

NORGES STØRSTE HUSBYGGER ER I DITT NÆRMILJØ
Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokale håndverkere med Mesterbrev. 
Husene er basert på skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg, 
ombygg, påbygg eller rehabilitering, vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og 
solid håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og vi gjør det med trygghet og faste 
rammer. Vi tibyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt.

mesterhus.no

Styringsgruppa i Bolyst har vurdert bi-
dragene som kom inn, og resultatet ble at 
Frida Buschmann fra Aremark stakk av med 
seieren. Hun mottar dermed førstepremien, 
en ipad.

Konkrete tiltak
– Vinnerbidraget inneholder konkrete tiltak 
som er like aktuelle i alle de tre grensekom-
munene. Frida Buschmann har også redegjort 
for hvordan tiltakene kan gjennomføres, sier 
Bjørnar Storeheier, prosjektleder i Bolyst.

Vinneren har blant annet foreslått å lage 
en informasjonsmappe (velkomstperm), eta-
blere en fadderordning for tilfl ytterne og in-
vitere til uformelle bli-kjent-sammenkomster.

Frida Buschmann fra aremark ble vinner av Bolyst-
konkurransen. (Foto: Siri M. Dalnoki)

Frida vant 
Bolyst-konkurranse
For en tid tilbake ble det utlyst en konkurranse om ideer for å gjøre 
grensekommunene til et enda bedre sted å bo i og fl ytte til. Vinneren 
er nå kåret. Det ble Frida Buschmann.

– Dette er viktige tiltak som fører til at 
tilfl ytterne «blir sett». Flere av tiltakene er 
allerede igangsatt, sier Storeheier. 

Gode forslag 
Blant de andre forslagene var kunstgress-
bane, god skole og barnehage, gang- og 
sykkelvei videre mot Strømsfoss, lett synlig 
båtbrygge i Rødenessjøen og lengre åpnings-
tider på SFO.

I tillegg til vinneren er det også trukket 
en premie blant de innsendte bidragene. 
Den heldige vinneren av et opphold på 
SPA-hotellet i Rømskog ble Anne Berit Sande 
Olavesen fra Aremark.

God styring 
i Marker
Marker kommune har god kontroll 
på økonomien. Kommunestyrets 
behandling av neste års budsjett 
var derfor fri for diskusjoner om 
både eiendomsskatt og kutt i kom-
munale stillinger. Ikke slik å forstå 
at kommunen vasser i penger, men 
både politikere og administrasjon 
har god kontroll og oversikt. Det er 
da heller ikke helt uvesentlig. Neste 
års budsjett er på 285 millioner 
kroner.

sørlie erstatter 
ekman
Hasse Ekman er en velkjent 
mann i næringslivskretser i Indre 
Østfold. Som leder av Østfold 
Bedriftssenter har han mang en 
gang gjestet våre kommuner. Nå 
har Ekman gitt seg, og ny daglig 
leder er Carsten Sørlie, opprinne-
lig fra Halden. Sørlie har mange 
år bak seg som næringslivsleder. 
Han vil foreløpig være konsti-
tuert i stillingen, inntil det er 
avklart hva som skjer med nyeta-
bleringen Indre Østfold Utvikling.

Bompenger 
på e18
Utbyggingen av E18 gjennom Indre 
Østfold fi nansieres ved hjelp av 
bompenger. Bomstasjoner på Slitu 
og i Spydeberg har vi hatt i mange 
år. Men det blir fl ere etter hvert. 
Til høsten åpner fi re kilometer ny 
vei i Hærland. En ny bomstasjon 
der vil være på plass i løpet av 
2014. For oss i Grenseland vil det 
selvsagt også merkes når ny E18 er 
klar mellom Ørje og riksgrensen. Da 
kommer det en bomstasjon øst for 
Ørje sentrum.
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Det var banksjef Jens Ek fra Halden som overrakte sjekken 
under en enkel tilstelning like før jul. Reni Braarud er leder 
for Kanalmuseets venneforening. Hun er en av flere som ivrer 
for at Ørje Brug skal øke satsingen på kunst.

– Pengegaven vil gi oss muligheten til å restaurere Flishu-
set, slik at det kan gjøres om til atelier og kunstsenter, sier 
hun.

– Vi har et ønske om å skape en større interesse for kunst i 
vår region. Det kan gjøres ved å stimulere til større aktivitet i 
kunstmiljøet. En pengegave i denne størrelsesorden vil bidra 
til at det blir enklere å søke om midler fra andre hold, sier 
hun.

Skolene skal med
En halv million kroner er en betydelig gave også for Spare-
bankstiftelsen DnB NOR. Men mottakerens forsikringer om 
at skolene skal involveres veide tungt.

Flishuset er det eneste huset på Brugsområdet som ikke er 
restaurert. Huset består av to etasjer og har en grunnflate på 
120 kvadratmeter. I planene for huset står det at man ønsker å 
ha et informasjonssenter og turistinformasjon i første etasje. 
I annen etasje blir det atelier og kunstnerverksted. Målet er at 
man skal invitere anerkjente kunstnere til å arbeide i perio-
der i atelieret. Disse tilbys da å bo i bestyrerboligen. Skolene 
skal involveres ved at elevene over tid får følge prosessen 

Haldenvassdragets Kanalmuseum har fått en halv million kroner fra Sparebankstiftelsen 
DnB nOr. – Pengene skal brukes til Flishuset på Ørje Brug, sier reni Braarud.

Stor pengegave til Kanalmuseet

En sjekk på en halv million kroner fra Sparebankstiftelsen DnB nOr fikk frem de bredeste 
smil på Ørje Brug. Her holder reni Braarud sjekken, mens amund rakkestad (fra venstre), 
Jørn Fjeld, Erik Bang og banksjef Jens Ek fornøyd hjelper til.

Fint bibliotek i Rømskog
Mellom velfylte bokhyller i lyse og trivelige lokaler 
har Solfrid nikolaisen nok å henge fingrene i. Hun 
styrer rømskog bibliotek og sørger for at rømsjinger i 
alle aldre får utvidet sin litterære horisont.

Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Rømskog bibliotek er et folkebibliotek. 
Det betyr at det er til for publikum 
generelt, men også en viktig del av 
skolens daglige virke. Både elever og 
lærere ved Rømskog skole er flittige 
brukere av biblioteket.

Godt tilbud
– Biblioteket er åpent for publikum 
mandag, onsdag og torsdag fra klokka 
11 til klokka 18. Tirsdager og fredager 
er det kun skolens elever og ansatte 
som får tilgang. Det er en ordning som 
fungerer godt, sier biblioteksjefen.

– Er rømsjingene flinke til å bruke 
biblioteket?

Solfrid Nikolaisen tenker seg vel 
og lenge om. Hva skal hun svare til 
det? Selvsagt vil hun ha flest mulig 
«kunder» i biblioteket, men klage vil 
hun ikke.

– Både ja og nei, svarer hun diplo-
matisk.

– Skolen er veldig flink til å bruke 
biblioteket. Både lærerne og elevene. 
Ellers har vi mange faste lånekunder. 
Noen av dem er ofte innom. I fjor 
hadde vi 131 aktive lånekunder og sju 

Biblioteksjef Solfrid nikolaisen sørger for at store og små rømsjinger får tilgang 
til litteratur og annet intellektuelt påfyll.

tusen utlån. Begge disse tallene kunne 
nok vært høyere. Men jeg er rimelig 
godt fornøyd. Vi har et velfungerende 
bibliotek, fine lokaler og fornøyde 
brukere, sier Nikolaisen.

– Vi har dessuten fått til sommerå-
pent på biblioteket. Hver onsdag fra 
klokka 13 til klokka 20 i juli måned 
holder vi åpent. Dette har ikke minst 
hytte- og campingfolket satt pris på.

Serier
Rømskog bibliotek har et variert 
tilbud. Bøker selvsagt, både skjønn-
litteratur, faglitteratur, barne- og 
ungdomsbøker. I tillegg kan du låne 
lydbøker, CD-plater, filmer og tids-
skrifter. Aviser kan du også lese på 
biblioteket.

– Det går mye i lydbøker. Mange i 
Rømskog kjører langt hver dag. Da er 
det fint med en lydbok.

– Et helt stativ med pocketbøker. 
Litt spesielt?

– Ja, men serier er populære. Vi 
låner ut mange. Faktisk er det andre 
biblioteker som låner disse av oss, for 
slik litteratur har de sjelden selv.

– Du skaffer «alt»?
– Ja, bibliotekene samarbeider. Er 

det en tittel vi ikke har i Rømskog, 
skaffer jeg den i løpet av kort tid.

– Mange biblioteker fungerer som 
treffsted. Er det slik her?

– Ja, til en viss grad. Folk kommer 
innom, sitter og prater og har det hyg-
gelig. Det drives slektsgransking, og 
lokalhistorikerne har sitt eget rom.

– Så alt er bare fryd og gammen på 
Rømskog bibliotek?

– Det er alltid noe man kan ønske 
seg. Flere titler og enda bedre plass. 
Men i det store og hele er jeg fornøyd. 
Vi har et godt bibliotektilbud i Røm-
skog, sier Solfrid Nikolaisen.
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Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Trening handler om mer enn idrett. Det hand-
ler om velvære, om livskvalitet og ikke minst 
handler det om sosialt samvær. Det siste er ek-
stra viktig i en liten kommune der innbyggerne 
gjerne bor spredt. Derfor er det også prisverdig 
at mange ildsjeler bruker av sin tid til å organi-
sere og lede det stadig voksende antall trenings-
tilbud som nå fi nnes i Aremark.

Idrett
I denne omgang skal vi ikke dvele ved den 
organiserte idretten. Bare slå fast at Aremark 
Idrettsforening har god aktivitet innen fotball 
og friidrett. I tillegg er det barneidrettsskole. 
Med den nye idrettshallen er det også dukket 
opp tilbud om tennis, badminton og innebandy. 
I tidligere tider drev AIF også med orientering. 

Ingen stor aktivitet i dag, men forholdene ligger 
til rette også for o-sporten. Sykling er en annen 
voksende aktivitet. Men denne foregår stort sett 
gjennom mer eller mindre organisert trening 
blant vennegjenger. Det har også vært gjort 
noen forsøk på å få i gang håndballen nå som 
kommunen har sin egen idrettshall.

BMX-klubben har også organisert trening. 
Det samme har NMK Aremark,  Aremark Skyt-
terlag og Aremark JFF. Og i Bjørkebekk er den 
lokale idrettsforeningen aktiv på sin måte.

Trim og trening
Mange aremarkinger vil gjerne holde seg i form 
uten å drive organisert idrett. Ikke minst gjelder 
det den voksne befolkningen. Noen går seg en 
tur, alene eller sammen, med eller uten staver. 
Noen frekventerer styrkerommet i kjelleren på 
Furulund. Noen er med på seniordansen, som 

alternerer mellom Furulund og Marker rådhus. 
Og noen, faktisk mange, benytter seg av de til-
budene som har dukket opp i det siste; aerobic, 
zumba, pilates og spinning.

– Mine tilbud er åpne for begge kjønn, men så 
langt er det bare damer som deltar hos meg, sier 
Marina Pettersen Bredholt. Hun er instruktør 
for zumba og aerobic i Aremarkhallen.

– Pilates er nok en aktivitet som appelle-
rer mest til damer, sier instruktør Tale-Marie 
Vestby. Hun benytter seg av den gamle gymsalen 
på Aremark skole.

– Hos oss er det så fullt at vi har vært nødt 
til å utvide tilbudet. Både kvinner og menn 
strømmer til spinningen i Aremarkhallen, sier 
instruktørene Unn Merete Lie Jæger og Monica 
Bredholt Anstensen.

På side 21 fi nner du informasjon om tid og 
sted for de ulike treningstilbudene  i Aremark.  

aldri før har aremarkingene hatt så mange muligheter til å trene og holde seg i form. 
I tillegg til den organiserte idretten og den fl otte naturen med alle sine muligheter, er 
det vokst frem fl ere populære tilbud som aremarkingene vet å benytte seg av.

Mange treningstilbud i Aremark

Spinning er organisert fellessykling på er-
gometersykkel. I Aremark «spinnes» det på 
mandager og torsdager, samt lørdager for dem 
som vil ha en ekstra dose langkjøring.

Unn Merete Lie Jæger og Monica Ansten-
sen er instruktører på hver sin spinningkveld. 
Førstnevnte driver Aremark Akupunkturklinikk 
og er et velkjent idrettsnavn langt utenfor 
Aremarks grenser. Sistnevnte er lensmann og 
spinninginstruktør gjennom ni år. Aremarkin-
gene er således i de beste hender når de setter 
seg på sykkelen. Tilbudet er organisert gjennom 

Aremark IF, og det er nylig kjøpt inn et betyde-
lig antall sykler.

– Interessen har vært så stor at det ikke er 
en eneste ledig sykkel på treningskveldene. 
Antall sykler avgjør hvor mange som får plass. 
For å slippe til fl ere kjører vi dobbeltime 
både mandag og torsdag, sier Unn Merete og 
Monica.

– Liten sjanse for å få plass, med andre ord?
– Neida, vi har vært nødt til å ha en spesiell 

påmeldingsordning, slik at ikke tilbudet blir 
forbeholdt noen få. Folk må melde seg på ved 

å ringe en av oss tre dager før treningsøkten. 
På den måten blir det «først til mølla», sier 
Unn Merete.

– Er spinning noe for nybegynnere?
– Så absolutt. Vi trener sammen og får moti-

vasjon gjennom det. Men deltakernes fysiske 
form varierer, og derfor er det så fi nt at hver 
sykkel kan stilles inn etter den enkeltes behov, 
sier Unn Merete.

Spinningen foregår i et eget rom i sørenden 
av Aremarkhallen.Sp

in
ni

ng

unn Merete Lie Jæger (på sykkelen) og Monica Bredholt anstensen (i midten) er instruktører for spinning i aremark. Interessen for det nye 
treningstilbudet i aremark har vært meget stor. Til venstre Tale-Marie Vestby, som er en av dem som sørger for at aremarkingene har mange 
varierte treningstilbud.
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Mange treningstilbud i Aremark

Hver mandag og onsdag stiller 
fl ere titalls damer i trenings-
tøy i Aremarkhallen. Da sørger 
instruktør Marina Pettersen 
Bredholt for at aremarkingene får 
en dose trening i zumba og aero-
biclignende styrketrening.

– Jeg kaller det aerobiclig-
nende, for det er ikke aerobic i 
tradisjonell forstand, sier Marina.

Marina Pettersen Bredholt er 
opprinnelig fra Halden, men nå 
er hun vel etablert i Aremark og i 
ferd med å bli aremarking.

– Jeg har jobbet som instruk-
tør på Spenst i fem år, og høsten 
2010 fi kk jeg en forespørsel 
om jeg ville dra i gang trening i 
Aremark. Vi startet opp i januar i 
2011. Først i regi av Aremark IF, 
men etter hvert startet jeg mitt 
eget fi rma Mosjon med glede, og 
nå driver jeg de to aktivitetstilbu-
dene alene, sier hun.

Aremarkingene strømmet til 
Aremarkhallen da de to trenings-
tilbudene var nye. Nå har antallet 
stabilisert seg, og fl ere titalls 
aremarkinger, enn så lenge bare 
damer, trener fast. På mandager 
er det zumba. Det er en form for 
dansetrening til latinamerikanske 
rytmer.

– En fi n, effektiv og ikke minst 
morsom treningsform. Har du ikke 
prøvd zumba, bør du absolutt 
gjøre det, sier Marina.

På onsdager er det mer 
rendyrket kondisjonstrening og 
styrketrening.

– Mange kaller det aerobic, 
men det er ikke helt dekkende. 

Vi trener kondisjon til musikk. Vi 
bruker ingen andre vekter enn 
vår egen kropp. Begge trenings-
formene gir god effekt, og ikke 
minst er det en sosial aktivitet. 

Damene som deltar, ser ut til å 
kose seg, og det er viktig. Trening 
skal ikke bare være sunt, men 
hyggelig og morsomt også, sier 
Marina Pettersen Bredholt.
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Marina Pettersen Bredholt sørger for at aremarkingene kan trene både zumba og «aerobiclignende» kondi-
sjons- og styrketrening i den store og fl otte aremarkhallen.

Pilates-metoden er en form for 
kvalitativ styrketrening med 
stabilitet og kroppskontroll som 
mål. Pilates passer for alle, uan-
sett kjønn, alder, fysisk status og 
treningsbakgrunn.

– Pilates har hovedfokus på et 
sterkt senter, eller mageområde, 
og handler om å bygge den indre 
støttemuskulaturen grundig opp 
fra bunnen av. Det gjør at vi kan 
bære kroppen vår på en korrekt 
måte, sier instruktør Tale-Marie 
Vestby.

– Treningen utføres med rolige 
og skånsomme, men likevel effek-
tive øvelser. Man er hele tiden i 
bevegelse og stopper sjelden opp 
i statiske posisjoner. Og alt skjer 
i takt med rolig inn- og utpust. 
Pilates er en frisk trening som gir 
resultater på en rask og effektiv 
måte, sier Tale.

Tale-Marie Vestby har lang 
fartstid i treningsbransjen. Hun 
jobbet i kjeden Family Sports 
Club (FSC) fra 2006 til 2012. Hun 
var blant annet senterleder for 
FSC Fram. Høsten 2011 startet 
hun som pilatesinstruktør ved 
FSC Halden. Hun har blant annet 
grunnkurs i Fitness fra Norges 
Idrettshøgskole (2007).

Pilates ble utviklet av tyskeren 
Joseph Pilates. Han har uttalt 

følgende: «Etter 10 ganger vil du 
kunne føle forskjellen, etter 20 
ganger vil du kunne se forskjellen, 
etter 30 ganger vil du ha en helt 
ny kropp».

Pilatestreningen i Aremark 
foregår på tirsdager. Stedet er 
den gamle gymsalen på Aremark 

skole. Nesten tjue damer er for 
tiden med på treningen. Her er 
det plass til fl ere.

– Dette er nok en treningsform 
som appellerer mest til jenter 
og damer, men menn er selvsagt 
også velkommen, sier Tale-
Marie Vestby. Hun tilbyr en gratis 

prøvetime til alle som gjerne vil 
se hva dette er før de eventuelt 
bestemmer seg for å bli med.

– Det er bare å ta kontakt med 
meg, sier hun.Pi

la
te

s Bildetekst Tale-Marie Vestby er instruktør for et tyvetalls ivrige damer som en gang i uka trener i den gamle 
gymsalen på aremark skole.

JAnuAr 2013 • AvisA GrenselAnd  17



nye fotballmål 
på lihammeren
Like før jul delte Gjensidigestiftelsen ut noen ekstra 
julegaver til lokale formål i Indre Østfold. En av for-
eningene som hadde ekstra god grunn til å juble, var 
Lihammeren Vel på Ørje. En gave på 22.000 kroner 
skal brukes til nye fotballmål.

farlig avfall
Frem til nyttår var det mulig å levere farlig avfall 
til en ubetjent container på Grensen ved Ørje. Nå er 
den muligheten borte. Det skyldes at Indre Østfold 
Renovasjon skal gjennomføre en større omlegging 
av mottaket for farlig avfall for å sikre en bedre og 
mer forsvarlig håndtering av slikt avfall.

Jaavall ny rådmann 
i Marker kommune
Espen Jaavall blir ny rådmann i Marker etter Eva 
Enkerud, som går av med pensjon. Kommunestyret 
ansatte ny rådmann i sitt siste møte før jul. Espen 
Jaavall tiltrer stillingen i juni.

Espen Javall er i dag kommunalsjef i Aremark 
kommune, der han har vært ansatt i drøyt ti år. I 
inneværende skoleår fungerer han som rektor ved 
Aremark skole, i påvente av at Aremark tilsetter 
rektor i permanent stilling.

Espen Jaavall er fra Rødenes, men han har de 
siste årene bodd i Halden.

NY? GAMMEL? STYGG ELLER PEN? 

Spiller ingen rolle

•  Maskinskade inkludert i kasko
•  Redusert egenandel med Bil Pluss
•   Bil Pluss gir deg også leiebil i hele 

reparasjonsperioden.
•  Nybil-rabatt til totalkunder
•   Tilbakebetaling av ungdomstillegg 

ved skadefri kjøring

I tillegg til ansvarsforsikring tilbyr vi også 
delkasko og kaskoforsikring med eller uten leiebil. 

AREMARK • MARKER • RØMSKOG • MOSS • RAKKESTAD

www.marker-sparebank.no

Sjekk nettsidene våre
    eller kontakt oss for t

ilbud!
  TELEFON 69 81 04 00

EPOST@MARKER-SPAREBANK.NO
www.facebook.com/

markersparebank

Vi har bilforsikringen som passer deg

indre Østfold 
Utvikling
Ni kommuner i Indre Østfold, deriblant Marker, 
har gått sammen om å etablere Indre Østfold 
Utvikling. Det nye selskapet var i gang fra nytt-
år. Selskapets ledelse blir å fi nne i Askim, hos 
Østfold Bedriftssenter. Indre Østfold Utvikling 
vil ha fi re fast ansatte og skal i hovedsak jobbe 
med næringsutvikling, reiseliv og kompetanse-
bygging.

samler inn
gamle minner
Er du født før 1950? Da bør du være med på den 
landsomfattende minneinnsamlingen som nå 
settes i gang. Landslaget for lokalhistorie ønsker 
livshistorier fra hele landet.

Målet er å få inn fl est mulig fortellinger om 
livet i Norge slik mennesker født før 1950 selv 
husker det. Du kan fortelle om deg selv, eller du 
kan intervjue noen du kjenner. 

Du tror kanskje ikke at livet ditt er verdt å 
skrive ned – fordi det har vært helt vanlig. Men 
det vanlige livet er en viktig del av vår felles his-
torie. Dessverre er det mye som blir glemt fordi 
vi ikke tenker på å skrive det ned.

Ta kontakt med historielaget i din kommune. 
Du kan også lese mer om minneinnsamlingen på 
følgende link:

http://historielag.blogspot.no/p/ny-minneinn-
samling.html

Gode vinterforhold 
i skogen
Vinterkulda kom forholdsvis tidlig til Grenseland, og 
det har gjort forholdene i skogen gode for skog-
eierne. Etter at kulda kom for alvor i desember, har 
hogsten gått for fullt. Mye tyder på at årets vinter 
blir gjennomgående god. Havass på Ørje regner med 
at sagtømmerprisene vil ligge på omtrent samme 
nivå som i fjor. Prisene for massevirke vil trolig ligge 
litt under 2012-nivået.

Også turgåere kan glede seg over de fl otte forhol-
dene i skogen. 

ingen sukseess for 
Østfold i nærings-nM
Kommunene i Grenseland kjemper ikke akkurat om 
gull og heder i det uoffi sielle Nærings-NM. Det er Te-
lemarksforskning som på vegne av NHO utarbeider 
en statistikk over de mest vellykkede næringskom-
munene i landet. Østfold havnet totalt på fjortende 
plass blant fylkene.

Kriteriene som legges til grunn for statistikken og 
rangeringen, er nyetablering, lønnsomhet, vekst og 
størrelse. Av våre tre kommuner kommer Aremark 
best (minst dårlig) ut med sin 283. plass. Deretter 
følger Marker med 336. plass og Rømskog med 391. 
plass av de 429 kommunene i Norge. Best i Østfold 
er Rakkestad med 43. plass. Dårligst er Trøgstad 
som med sin 427. plass bare har to kommuner bak 
seg, blant dem Norges dårligste næringskommune 
Kvænangen. På toppen av listen fi nner vi Sandes i 
landets beste næringsfylke Rogaland.
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kursdager: 
Mandager 18.00–20.45 nivå 1. 
Torsdager 18.00–20.45 nivå 2.
kursperiode: uke 9–24
kurssted: Marker skole, Ørje
Pris: kr. 750,- 
+ studiemateriell (ca kr. 800,-)
Påmeldingsfrist: 21. februar
Alder: fra 13 år
info-møte: Marker skole, man. 11. feb. kl. 18

Course days: 
Mondays: 6 pm – 8.45 pm level 1. 
Thursdays: 6 pm–8.45 pm level 2. 
Course period: Weeks 9–24 
Courses held at: Marker School, Ørje 
Price: NOK 750.00 plus study 
material (approx. NOK 800.00) 
deadline for enrolment: 21 Feb. 
Ages: From 13 years of age
info meeting: Marker School, Mon. 11 Feb. 6 pm

sPråkkUrs lAnGUAGe COUrse

Bli bedre 
i norsk!

Join the 
Norwegian course! 

Bolyst-prosjektet arrangerer 
nye språkkurs for innbyggere i 
 Marker, Aremark og Rømskog.

Det blir to kurs, nivå 1 og nivå 2, 
begge med oppstart i uke 9.

De som ønsker det, kan gå 
opp til offentlig godkjent 
norskprøve. Det er begrenset 
antall plasser.

Påmelding og spørsmål: 
Ragnar Olsen: 454 05 162 /

ragnar.olsen@marker.kommune.no 

Bjørnar Storeheier: 932 06 789 / 

bjornar.storeheier@marker.kommune.no

The Bolyst Project arranges new 
language courses for inhabitants of Marker, 
Aremark and Rømskog. 

There are two courses, level 1 and level 2, 
both starting in week 9.

Those participants who want to can sign 
up for the offi cially certifi ed Norwegian 
examination. There is a limit on the number 
of students per course. 

For enquiries or to enrol:
Ragnar Olsen: 454 05 162 /

ragnar.olsen@marker.kommune.no 

Bjørnar Storeheier: 932 06 789 / 

bjornar.storeheier@marker.kommune.no

aremark

marker

rømskog

Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Grenseaksjonen for Afrika opprettet for mange år 
siden kontakten med Etiopia. Det har utviklet seg 
jevnt og trutt, og de siste årene er det samlet inn 
penger til ulike prosjekter. Mange fra Grenseland 
har besøkt Etiopia, og mange fra Afrika har vært 
hos oss. I fj or høst var en delegasjon fra Marker i 
Etiopia, med ordfører Stein Erik Lauvås i spissen. 
Det besøket omtalte vi i forrige utgave av Avisa 
Grenseland.

Eventyrbok
Der nevnte vi også at det er laget en eventyrbok 
til bruk både i Norge og i Etiopia. Boken består 
av norske og etiopiske eventyr. Den er i sin hel-
het skrevet på engelsk. Boken er også krydret med 
barnetegninger og bilder. Denne boken vil knytte 
de to kulturene enda tettere sammen, og for skole-
barn i Grenseland blir det en fi n avveksling og ikke 
minst en fi n mulighet til å lære mer om sine venner 
i Afrika.

Arbeidet med eventyrboken har pågått i fl ere år. 
Grenseaksjonen for Afrika i Marker har samarbei-
det med Kotobe Mekane Yesus Congregation om 

prosjektet. Nå er man kommet i mål. Eventyrboken 
er klar for bruk. Koordinatorer for prosjektet har 
vært Soboka Tesso i Etiopia og Inger Marie Jaavall i 
Marker. 

«Ethiopia – Norway. Folk tales/Fairy tales» er i 
A4 format og består av 82 sider. Her fi nner vi fl otte, 
morsomme og tankevekkende eventyr. Mange av de 
norske kjenner vi igjen, nå i engelsk språkdrakt. De 
etiopiske er nye for oss. Men ikke mindre interes-
sante av den grunn.

Vi får håpe og tro at skolebarn også i Aremark 
og Rømskog kan få tilgang til denne morsomme 
boken.

Samarbeidet mellom et lokalsamfunn i Etiopia og ildsjeler i Grenseland har gitt 
mange resultater. Et av dem er en spennende og morsom eventyrbok.

Morsom og 
lærerik eventyrbok

Bildetekst Slik ser den ut, eventyrboken 
med etiopiske og norske eventyr. Prosjek-
tet er resultatet av et samarbeid mellom 
folk i Marker og i Kotobe i Etiopia.

Totalt 82 sider med eventyr, bilder og morsomme 
barnetegninger.

mange resultater. Et av dem er en spennende og morsom eventyrbok.
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sØndAG 27.

Gudstjeneste i Klund kirke kl. 11. 
Prest Dag Mysen.

Gudstjeneste i Aremark kl. 11. 
Sogne prest Sven Giljebrekke.

Familiegudstjeneste i Ørje kirke 
kl. 18. Sogneprest Sven Giljebrekke. 
Rømskog barnegospel deltar.

Gudstjeneste i Rømskog kirke kl. 18. 
Prest Dag Mysen.

Isfiske Cup 2 arrangeres i Bottenvika 
ved Østre Otteid kl. 11–14. Arrangør 
er Marker Sportsfiskerklubb.

MAndAG 28.

Seniordans på Furulund i Aremark 
kl. 18.

OnsdAG 30.

Pensjonistene i Rømskog møtes på 
Elviras Café kl. 11–13. Arrangør er 
Rømskog Pensjonistforening.

tOrsdAG 31.

Informasjonskveld i Aremark me-
nighetshus kl. 19. Tema: Nytt Alpha 
kurs. 

Bygdekinoen på Furulund i Aremark 
viser filmene «Oppdrag Nemo 3D» 
kl. 18 og «Jack Reacher» kl. 20.

feBrUAr

fredAG 1.

Årsmøte i Bjørkebekk Velforening 
kl.19.

sØndAG 3.

Familiefrokost i Aremark menig-
hetshus kl. 10.30.

Gudstjeneste i Rødenes kirke kl. 11. 
Prest Dag Mysen.

Jazzgudstjeneste i Øymark kirke 
kl. 19. Sogneprest Øystein Sjølie. 
Rakkestad Storband deltar. 

«Kom deg ut-dagen» arrangeres 
av Den Norske Turistforening. Sted: 
Gapahuken i Likollen ved Bommen i 
Ørje kl. 12.

Akedag på Bommen i Ørje kl. 12. 
Arran gør er Rødenes 4H.

tirsdAG 5.

Quiz-kveld i Huset i Bjørkebekk 
kl. 18 til 21. Quizmaster Tore. Arran-
gør er Bjørkebekk IF.

OnsdAG 6.

Spillkveld for de unge kl. 18–20 i 
Huset i Bjørkebekk. Arrangør er 
Bjørke bekk Velforening.

tOrsdAG 7.

Alphakurs i Aremark menighetshus 
kl. 19.

fredAG 8.

Årsmøte i Bjørkebekk Idretts-
forening kl. 19 i Huset i Bjørkebekk.

lØrdAG 9.

Bibeldag v/Odd Åge Ågedal i Are-
mark menighetshus kl. 11.

sØndAG 10.

Gudstjeneste i Ørje kirke kl. 11. 
Sogne prest Øysten Sjølie.

Gudstjeneste i Rømskog kirke kl. 11. 
Prest Dag Mysen.

Gudstjeneste i Aremark kl. 11. 
Sogne prest Sven Giljebrekke.

Ungdommens Kulturmønstring i 
Marker rådhus kl. 14. Arrangør er 
Ungdommens Kulturhus.

MAndAG 11.

Karneval i Marker rådhus kl. 17.30. 
Arrangør er Marker Speidergruppe.

OnsdAG 13.

Bygdekinoen i Marker rådhus viser 
«Rive-Rolf 3D» kl. 18.

tOrsdAG 14.

Alphakurs i Aremark menighetshus 
kl. 19.

fredAG 15.

Bygdekinoen i Rømskog kulturhus 
viser «Rive-Rolf 3D» kl. 18.

Det skjer i Grenseland 
27. januar til 24. februar

Du treffer 
alle meD en 
annonse i 

Avisa Grenseland når ut til 
alle innbyggerne i  Aremark, 
Marker og Rømskog. I til-
legg leses avisa av de fleste 
av regionens to tusen hytte-
eiere og deres gjester.

Ta konTakT:
Epost: ottersen@byline.as
Telefon: 468 24 777
Postadresse: Avisa Grenseland          
Fosby, 1798 Aremark

neste nummer kommer:
Torsdag 21. februar
Frist for annonsebestilling: 
Mandag 11. februar

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

lØrdAG 16.

Grovfeltskyting på fem ulike felt-
figurer på skytebanen i Rømskog 
kl. 10–12. Arrangør er Rømskog 
Skytterlag.

sØndAG 17.

Fellesgudstjeneste for Marker i 
Klund kirke kl. 11. Sogneprest Sven 
Giljebrekke.

tOrsdAG 21.

Alphakurs i Aremark menighetshus 
kl. 19.

sØndAG 24.

Gudstjeneste i Ørje kirke kl. 11. 
Sogne prest Sven Giljebrekke.

Gudstjeneste i Rømskog kirke kl. 11. 
Prest Dag Mysen.

Gudstjeneste i Aremark kl. 18. 
Sogne prest Sven Giljebrekke.

Isfiskekonkurransen «Ørjes store 
fiskepris» arrangeres på Røde-
nessjøen. Arrangører er Marker 
Sportsfiskeklubb, Marker Speider-
gruppe, Marker Kjøre- og Rideklubb 
og Marker kommune.

Andreas Holtan, nylig avgått rektor ved Aremark skole, 
er tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. 
Holtan sluttet i fjor høst etter 33 år ved Aremark skole, 

andreas Holtan jobbet i 33 år ved aremark skole. Det ble belønnet med norges Vels medalje.  
(Foto: Øyvind Ottersen)

Medalje til Andreas Holtan
de siste sju som rektor. Det var ordfører Geir Aarbu, for 
øvrig en tidligere elev av Holtan, som overrakte medalje 
og diplom i forkant av kommunestyrets desember-møte.
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Rådhuset sentralbord: 69 19 96 00 / 48 94 70 72
Skolen sentralbord: 69 19 97 00 / 48 95 08 62

E-post: post@aremark.kommune.no

Aremark kommune på facebook og hold deg oppdatert om alt som skjer herFølg

Plan- og utviklingsutvalget i Aremark kom-
mune vedtok 06.12.12, sak 31/12:

Revidert planprogram for Torgetmosen/
Strømsmosen, datert 23.06.11, rev. 03.02.12, 
sist rev. 05.11.12, jfr. Plan- og bygningslovens 
§§ 4-1 og 12–9, 3.ledd.

Som følge av at revidert Planprogram ble 
fastsatt, vedtok også Plan- og utviklingsutval-
get å legge Detaljreguleringsplan for Torget-
mosen/Strømsmosen torvuttak ut til offentlig 
ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12–10.

Planens hovedformål er å sikre framtidig 
torv ressurser for drift og uttak av mose-/myr-
masser i området.

Høringsdokumentene med vedlegg kan 
sees på www.aremark.kommune.no, eller på
Aremark rådhus.

Eventuelle merknader/uttalelser må frem-
settes skriftlig innen 04.02.2013 til Aremark 
kommune, rådhuset, 1798 Aremark,
eller post@aremark.kommune.no

Kontaktinfo:
Aremark frivilligsentral 
Adresse: Aremark rådhus
Daglig leder: Mary Anne Gløboden
Telefon 98 21 21 82
E-post: frivilligsentral@aremark.kommune.no
www.aremark.kommune.no/frivilligsentralen
Åpningstider: Mandag og onsdag, kl. 8.30-
15.30, fredag kl. 12.00-15.30

torgetmosen/
strømsmosen torvuttak
Detaljreguleringsplan for Torget-
mosen/Strømsmosen torvuttak
Fastsatt planprogram og offentlig 
ettersyn.

furulund
Furulund kafeteria åpner igjen i februar etter 
en omfattende rehabilitering. Følg med på 
kommunens hjemmeside for nærmere infor-
masjon. Kontakt Nizamettin Korkmaz på tlf. 
 69 19 93 90 / +46 70 461 97 88 for bestilling 
av mat / catering til selskaper, møter etc.

Bygdekino
Sted: Furulund, Storsalen
Tid: torsdag 31. januar 
Kl. 18:00: Oppdrag Nemo 3D (7 år)
Kl.  20:00: Jack Reacher (15 år)

vårmønstring 
i Fosby sentrum arrangeres lørdag 20. april.
Nå er det på tide å klargjøre dine kjøretøy og 
ikke minst notere dagen i din kalender! Her 
samles alt som durer.

kulturmidler 2013
Lag og foreninger i Aremark med kultur som
hovedmålsetting kan nå søke om kulturmidler 
for 2013.

Les retningslinjene nøye før søknad sendes 
inn. Retningslinjer og søknadsskjema fi nnes på 

www.aremark.kommune.no
Søknadsfrist 15. mars.

 Aremark kulturkontor

kulturprisen 2013
Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner og/eller 
lag og foreninger som har vist evne og vilje til 
å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige. 
Prisen består av et diplom og et pengebeløp.

Send inn forslag på kandidater til rita.lind-
blad@aremark.kommune.no innen 15. februar.

Les mer på kommunens hjemmeside

trenger du en 
sommerjobb?
Vi trenger hjelp til bemanning av informa-
sjonskiosken i Strømsfoss Mølle i sommer. 
Sesong ca. 20. juni til 11. august.

Ungdommer oppfordres til å søke. Må 
kunne jobbe selvstendig og kunne engelsk og 
helst tysk. Send inn en kortfattet søknad til: 

rita.lindblad@aremark.kommune.no

Husk å oppdatere opplysninger om ditt lag og / eller forening på kommunens hjemmeside. 
I tillegg er det viktig at alle arrangement blir registrert under aktiviteter. Dette er en forut-

setning for å kunne søke om kulturmidler.

treninGstilBUd 
i AreMArk 2013
Mandag
Aremarkhallen:
Kl. 17.00–18.15 AIF Fotball G04/05
Kl. 18.15–19.30 AIF Fotball J00/01
Kl. 19.30–20.30 Zumba/Aerobic tlf. 93262097
Kl. 18.30–19.30 Spinning i treningsrommet tlf. 93441692
Kl. 20.30–22.00 AIF A-lag
BMX-banen:
Kl. 18.00–20.00 BMX trening. www.aremarkbmx.no
Furulund / Marker rådhus:
Kl. 18.00 Seniordans tlf. 69199334

Tirsdag
Aremarkhallen:
Kl. 14.00–15.00 Trim for eldre
Kl. 17.00–18.00  AIF J04/05    
Kl. 18.00–19.15 AIF Friidrett 2003 +
Kl. 19.15–21.00  AIF Old-Boys
BMX-banen:
Kl. 18.00–20.00 BMX trening. www.aremarkbmx.no
Gymsalen:
Kl. 19.00 Pilates. tlf. 93028121
Svømmebasseng, Furulund.
Kl. 17.00–21.00 familier.

Onsdag
Aremarkhallen:
Kl. 17.00–18.30 Fotball G01
Kl. 18.30–19.30 Zumba / Aerobic               
Kl. 19.30–20.30 AIF Badminton 50 + tlf. 69199334
Svømmebasseng, Furulund:
Kl. 17.00–19.00 Kvinner
Kl. 19.00–21.00 Menn
Bilcross i Brekka:
Kl. 17.00 – NMK Aremark har trening. www.nmkaremark.no

Torsdag
Aremarkhallen:
Kl. 17.00–18.00 AIF 2006 Idrettsskole
Kl. 18.00–19.30 AIF 02/03
Kl. 18.30–19.30 Spinning i treningsrommet tlf. 90078148
Kl. 19.30–22.00 Innebandy
Svømmebasseng, Furulund:
Kl. 17.00–19.00 Familier.
Kl. 19.00–21.00 Kvinner.
Grusbanen:
Kl. 19.00– 20.30 AIF A-lag
                 
Fredag
Aremarkhallen:
Kl. 14.00–18.00 AIF

Lørdag
Aremarkhallen:
Kl. 12.00–20.00 AIF Tennis tlf. 93254819
Svømmebasseng, Furulund.
Kl. 10.00–14.00 Familier.
Bilcross i Brekka:
Kl. 12.00–NMK Aremark har trening. www.nmkaremark.no

Furulund:
Styrketrening i kjelleren på Furulund. Tilbud til alle i bygda. 
16 år +
Kl. 07.00– 23.00 alle dager i uka. tlf. 95833635.

Seniordansen
er hver mandag og 
ønsker seg fl ere med-
lemmer.

Strikkeklubben 
Hver tirsdag fra kl. 
11–13 i aktivitets-
stua på Fosbykollen 
(inngang ved fysiote-
rapeut). 

Strikkekafé
Annenhver tirsdag kl. 
18–21 i aktivitetsstua 
på Fosbykollen (inng. 
v/fysioterapeut).

Bingo
Hver onsdag kl. 11–
13 spilles det bingo 
i aktivitetsstua på 
Fosbykollen (inngang 
ved fysio terapeut).

aremark frivillig sentral holder til på rådhu-
set, i det tidligere «skogkontoret». Inngang 
gjennom hovedinngang ved resepsjonen. 
Velkommen innom for en prat!

Trimgruppe for eldre
Hver tirsdag kl. 14–15 i idrettshallen (evt. ute 
hvis været er pent). Trim med instruktør for 
damer og menn i alderen 55+. 

Ønsker fl ere frivillige!
Har du lyst til å bidra, for eksempel som hjelp 
på bingoen, som leksehjelp, eller har du andre 
interesseområder/ideer, ta kontakt med Frivil-
ligsentralen! Vi tilbyr hyggelig sosialt miljø og 
god samvittighet!

Informasjon fra aremark kommune
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Informasjon fra Marker kommune

MARKER KOMMUNE
Besøksadresse: Storgt 60, 1870 Ørje
Postadresse: Postboks 114, 1871 Ørje
Telefon: 69 81 05 00
Epost: post@marker.kommune.no

Åpningstid: 07.30–15.30.
Åpningstid sentralbord: 08–15.

www.marker.kommune.no

faste aktiviteter ved 
Marker frivilligsentral
Mandager:  Seniordans på rådhuset kl. 17–19.
Onsdager:   Seniordata på Frivilligsentralen kl. 13–

15 i ukene 43, 45, 47 og 49.
Leksehjelp for fl yktninger på Frivillig-
sentralen kl. 17–18.30.

Torsdager:   Lesegruppe for fremmedspråklige på Frivilligsentralen kl. 18.30–20.

innskriving av elever ved Marker skole
Alle barn som er bosatt i Marker kommune født 2007 skal innskrives ved Mar-
ker skole.

Frammøte på skolen i 1. trinnavdelingen - Torsdag 7. februar kl. 16.30–
18.30.

Velkommen.

ledige lærerstillinger 
ved Marker skole
Marker skole har et godt og oversiktlig skolemiljø med god ressursutnyt-
telse ut mot elevene.

Det er ledig 100 % lærerstilling, samt lærervikariater ved Marker skole. Vi 
trenger lærere til ungdomstrinnet, ønskelig med språkfag. Stillingene er 
midlertidige, men med mulighet for fast tilsetting.
Personlig egnethet vektlegges. Alle lærere gis minimum 8 års ansiennitet 
ved tilsetting.

Henvendelser vedr. stillingene gjøres til ass.rektor Eldbjørg Solerød, 
 telefon. 932 52 448.
 
Søknader sendes Marker kommune, Postboks 114, 1871  Ørje eller even-
tuelt på elektronisksøknadsskjema som fi nnes på kommunens hjemmeside 
www.marker.kommune.no under ledige stillinger.

Søknadsfrist: 25. januar 2013.

Fullstendige kunngjøringstekster for begge stillingene fi nnes på kommu-
nens hjemmeside www.marker.kommune.no. 

Kulturkveld på Ørje Brug

Tirsdag 26. februar kl. 19.00

«Byggeskikk generelt og Ørje sentrum spesielt»
Foredrag ved Jørn Hilmar Fundingsrud fra Riksantikvaren

Inngang kr 50,-
Alle hjertelig velkommen!

Arr. Marker kommune og Fotohistorisk Forum

Frist for innleve-
ring av fellings-
rapport på rådyr 
er 10 dager etter 
jaktas slutt.

Rapportene 
leveres Marker 
kommune.

fellingsrapport på rådyr for 2012Aktiv på dagtid
Aktiv på dagtid er et tilbud til deg som er mellom 18 og 67 år og står helt 
eller delvis utenfor arbeidslivet. Tilbudet gjelder hvis du mottar enten

•  sykepenger
•  arbeidsavklaringspenger 
•  uføreytelser 
•  overgangsstønad 
•  dagpenger 
•  økonomisk sosialstøtte

Gå inn på kommunens hjemmeside. Der fi nner du timeplan for vinteren/
våren 2013, samt annen nyttig informasjon om Aktiv på dagtid.

åpen helsestasjon
Åpen helsestasjon er en uformell møteplass for deg og ditt barn og har 
samling annen hver mandag kl. 11–13 i Ørje kirkes peisestue. Neste møte er 
mandag 28. januar.

Småbarnstreffet i regi av Ørje kirke er på de andre mandagene.
Velkommen!

kommunale møter
29. januar: Kommunestyremøte kl. 18.00. 

«Vi har landsbygdas 
fordeler, uten å måtte gi 
slipp på byens muligheter».

(Sitat hentet fra brosjyren «Et bedre sted å bo», 
som du kan få i Servicesenteret i Marker rådhus)
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Postadresse: Rømskog kommune, 1950 Rømskog
Telefon: 69 85 91 77 
Epost: postmottak@romskog.kommune.no
www.romskog.kommune.no

RØMSKOG KOMMUNE

Informasjon fra rømskog kommune

rømsjingen 
Innlegg til Rømsjingen legges inn på kommunens hjemmeside 
www.romskog.kommune.no 

Fristen er den 10. hver måned.  

UniOnsMArAtHOn 2013

Aktivitetskalender for februar
kommunale møter
Mandag  04.02. Adm.utvalget/formannskapet kl. 19.00.
Mandag 11.02.  Møte i Ungdomsrådet kl. 16.00 på 
fritidsklubben
Torsdag 14.02.  Kommunestyremøte kl. 19.00.
Onsdag  06. 03. Møte i viltnemda

Elizabeth Wirsching er 
Rømskogs nye kulturleder. 
Her forteller hun litt om 
seg selv:

Jeg begynte i Rømskog 
kommune som kulturleder 
6. september i fjor. I tiden 
som er gått har jeg møtt 

noen av dere i Rømskog, og jeg ser frem til å bli kjent 
med enda fl ere.

Fra Kristiansand
Jeg kommer fra Kristiansand, men har bodd på Nesod-
den etter endt universitetsutdannelse i 1983.  Jeg 
jobbet ved Steinerskolen. Fra 2000 til 2011 jobbet jeg 
i Basel i Sveits i en internasjonalt ungdomsbevegelse 
knyttet opp til Steinerskolen. Her organiserte jeg, 
sammen med unge mennesker fra hele verden, konfe-
ranser, festivaler og workshops. I disse årene gjorde 
jeg mange verdifulle erfaringer, fra det kulturelle til det 
administrative.

Innen kultur er mine personlige interesser mange: 
Litteratur, kunst, musikk. Jeg er også et friluftsmen-
neske og går gjerne i fjellet og fi sker etter ørret.

Oppgaver
Det er helt utrolig hvor stor aktiviteten i Rømskog er, 
og her er det mye å bygge videre på, styrke og støtte. 
Dette ser jeg som en viktig oppgave for Kultur. Samti-
dig fi nnes det mange muligheter for nye initiativ som 
passer her. Jeg tenker da på Kørren og Kulturhuset. Det 
gleder meg at det allerede er planlagt fl ere arrange-
menter her.

For tiden begynner jeg å komme mer og mer inn i 
arbeidets muligheter, og i den nærmeste tiden har jeg 
følgende på agendaen:

– Møte med Styret i Kørren.
– Møte med Ungdomsrådet.
– Møte med alle lag og foreninger.
–  Samarbeidsmøter med Grenselandkommunen om 

skilting av turstiene
– Haukenestårnet og Stemningen.
– Prosjektet Kultursti langs Tukkuelva.

 Kulturskolen
Jeg er også rektor i Kulturskolen, og jeg vil, i samarbeid 
med lærerne der, se på muligheter for å videreutvikle 
tilbudene noe. Et viktig anliggende er barn og ungdom, 
og jeg tror Rømskog kommune har de beste forutset-
ninger for å kunne gi dem gode kulturelle opplevelser 
gjennom prosjekter, festivaler o.l. Barne- og Ungdoms-
festivalen er et godt eksempel på det.

Biblioteket er også en viktig kulturinstitusjon.
Jeg trives veldig godt og er på plass i Rømskog stort 

sett mandager og torsdager.

ukedag Dato Kl. Hvor Hva

Søndag 03.02. 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening

Mandag 04.02. 19.00 Kommunehuset Møte i Adm.utv. og Formannskapet

Mandag 04.02. 18.30 Eldresenteret Støtteforeningens hyggeaften

Mandag 04.02. 20.30 Eldresenteret Årsmøte i Støtteforeningen

Tirsdag 05.02. 19.00 Kommunehuset 17-mai møte

Onsdag 06.02. 19.00 Kommunehuset Årsmøte N. Rømskog Jff.

Torsdag 07.02 20.00 Gymsalen Aerobic

Torsdag 07.02. 19.00 Nord Steinby Kro og Camping Medlemsmøte i Rømskog FrP

Søndag 10.02. 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening

Søndag 10.02. 11.00 Rømskog kirke Gudstjeneste

Mandag 11.02. 16.00 Fritidsklubben Møte i Ungdomsrådet

Torsdag 14.02. 18.00 Kommunehuset Årsmøte i Pensjonistforeningen

Torsdag 14.02. 20.00 Gymsalen Aerobic

Torsdag 14.02. 19.00 Kommunehuset Kommunestyremøte

Lørdag 16.02. 10.00 Skytebanen Grovfeltskyting

Søndag 17.02. 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening

Søndag 17.02. 17.00 Bedehuset Søndagsskole

Onsdag 20.02. 19.00 Kommunehuset Kvinnegruppa Rømskog AP

Torsdag 21.02. 20.00 Gymsalen Aerobic

Søndag 24.02. 11.00 Rømskog kirke Gudstjeneste

Søndag 24.02. 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening

Tirsdag 26.02. 18.30 Kommunehuset Stemningen turlag

Tirsdag 26.02. 19.00 Spisesalen i kommunehuset Årsmøte i Rømskog KRF

Onsdag 27.02. 11.00 Elviras kafé Treff for pensjonistene

Torsdag 28.02. 19.00 Kommunehuset Årsmøte Rømskog Ap.

Torsdag 28.02. 20.00 Gymsalen Aerobic

Søndag 03.03. 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening

Torsdag 07.03. 20.00 Gymsalen Aerobic

Søndag 10.03. 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening

unionsmarathon 2013 arrangeres for 9. gang lørdag 6. juli.  Sett av datoen nå. Distansene er som tidli-
gere 10 km, halv- og helmarathon, samt barneløp. Til dere som har trening som nyttårsforsett så kan 
unionsmarathon være et fi nt mål.Lykke til med treninga.  Vi sees på Kurøen 6. juli.
 Styret

Ny leder 
for kulturen
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avisa Grenseland
Fosby, 1798 aremark

TELEFOn 468 24 777

Avisa Grenseland 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, Møllerens Hus,  Rømskog 
bibliotek 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: 468 24 777
Email: post@byline.as

Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

– Fantastisk, sa klubbleder Torbjørn Vestby. Han 
hadde trommet sammen et knippe medlemmer, 
både ildsjeler og unge aktive. De hadde trosset 
både slaps og glatte veier. En slik gave måtte tas 
imot med stil.

Det er Gjensidigestiftelsen som hvert år deler 
ut gaver til gode tiltak i lokalsamfunn landet 
over. Ikke mindre enn hundre millioner kroner 

skal fordeles. Men det er mange om beinet, og 
gode søknader er helt avgjørende.

Solid klubb
Styreformann Arne Krog og daglig leder Arne 
Østbye i Gjensidige Marker var begge fulle av 
lovord for NMK Aremark.

– En driftig klubb med medlemmer fra store 
deler av Indre Østfold. Og de leverte en flott og 
godt begrunnet søknad. Ingen tvil i juryen om 

at noen av midlene måtte gå til NMK, sa de to 
under overrekkelsen av den store sjekken. Det 
skjedde i klubbens lokaler i Brekka.

– 70.000 kroner er helt fantastisk. Vi har i 
mange år kontinuerlig utbedret anlegget vårt, og 
det er blitt veldig bra. Men det gjenstår fortsatt 
en del arbeid. Ikke minst må vi gjøre noe med 
strømtilførselen. Denne pengegaven skal vi 
bruke til å legge opp permanent strømtilførsel 
til anlegget i Brekka, sier Torbjørn Vestby.

De fikk litt av en romjulsgave, motorentusiastene i nMK aremark. En tidlig 
søndag formiddag kom de lokale Gjensidige-toppene til Brekka med en sjekk 
på hele 70.000 kroner.

NMK fikk 70.000 kroner

En strålende fornøyd Torbjørn Vestby (i midten) med sjekken på 70.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen. Den ble overrakt nMK aremark av styreleder arne Krog 
(t.v.) og daglig leder arne Østbye. I bakgrunnen står fornøyde medlemmer. Fra venstre Beathe Thorgersen, Frances Lingjærde, Heidi Engsvik, Åge Hansen, Jens-
arild Bønøgård, Turid Tønsberg, Erik Tønsberg, Kai roar Holt, Lars Kristian Bønøgård, Knut Bønøgård, Simen Engsvik, Jan Olav Engsvik og Jørgen Syversen.

Telefon 69 81 10 56. STorgaTa 37, Murgården, Ørje

Kom innom og se vårt store 
vareutvalg!
Malermester og gullsmed.  

Behjelpelig med montering  
av vedovn.

Vedovner – maling – gaver
interiørartikler – sølvsmykker

Åpent 9–17 (10–14)


