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forholdene ligger vel til rette 
for fysisk aktivitet i Grenseland. 
I Marker er åtti barn og unge 
opptatt med friidrett. Mye tak-
ket være noen ivrige ildsjeler.
 Side 10 og 11

dyrefOr Av
Beste sOrt

Gårdbrukere i vår region har 
et stort fortrinn. Norgesfôr Øst 
på Ørje, med Gulbrand eng i 
spissen, leverer alt de trenger til 
driften. Men ikke alle kunder er 
bønder.
 Side 14 og 15

endeliG kAfÉ
i AremArk

aremark har vært uten kafé 
siden sensommeren i fjor. Nå 
er furulund pusset opp, og 
kafeen fremstår i ny og delikat 
drakt. Nå skal kafeen bli bygdas 
sosiale treffsted.
 Side 19

friidrett
pOpUlÆrt

Smil og godt humør er ingen mangelvare 
blant den eldre garde i Rømskog. På 
eldresenteret samles både beboere og 
hjemmeboende pensjonister til menings-
fylte aktiviteter. – Det er veldig godt å 
bo i Rømskog, sier Dagny Høisveen. Hun 
er en av mange som fi nner stor glede i 
strikking og annet håndarbeid. Side 17

Trivsel i Rømskog
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Haldenkanalen er  
mer enn Grenseland
Siden 2004 har kommunene Aremark, 

Marker og Rømskog definert seg som 
Grenseland. Samarbeidet har blitt utvidet 
jevnt og trutt, og de tre kommunene har 
neppe stått hverandre nærmere enn nå. 
Selv om utfordringene fortsatt er mange 
og store, ser Grenseland som begrep ut til 
å bestå. Men det er ting på gang, og Gren-
seland vil ikke nødvendigvis for all fremtid 
holde seg innenfor den geografien som i dag 
utgjør tre kommunene.

Regionalpark Haldenkanalen er en 
nyskapning som har i seg et stort 

potensial. Både innbyggere, næringsliv 
og politikere på lokal- og fylkesplan ser 
regional parktanken som spennende. Ikke 
minst når det gjelder næringsutvikling, 
reiseliv og markedsføring. Fortsatt er det 
hele i støpeskjeen, men mye spennende kan 
være på gang. I den forbindelse kan også 
Grenseland-tanken bli utvidet. Kommu-
negrenser, fylkesgrenser og riksgrenser er 
menneskeskapte. Et politisk vedtak, og vips 
må nye kart lages. Haldenvassdraget, deri-
mot, er det ikke like lett å gjøre noe med. 
Riktignok endret Engebret Soot på mye av 

vassdraget for halvannet hundre år siden. 
Haldenkanalens far gjorde mye, men flytte 
hele vassdraget prøvde han naturligvis ikke 
på. For oss i regionen kan det derfor være 
interessant å se på oss selv som innbyggere i 
Regionalpark Haldenkanalens nedslagsfelt.

Haldenkanalen strekker seg fra Aurskog-
Høland i nord til Halden i sør. Innenfor 

dagens Grenseland har vi en kanal fra Krok-
sund nord i Marker til litt forbi Stensbrua i 
Aremark. Derfor vil det være naturlig med 
en geografisk utvidelse. Nordover til Skule-
rud og vel så det og sørover til Halden sen-
trum, der elva Tista møter saltvannet. Avisa 
Grenseland forsøker å speile det samfunnet 
vi har i Grenseland. Men med regionalpar-
ken i utvikling, ser vi det som naturlig å se 
litt ekstra nordover og sørover. Det betyr at 
vi fremover ønsker å gjøre oss litt mer kjent i 
søndre del av Aurskog-Høland, spesielt Sku-
lerud og Hemnes. Det kan være interessant 
for innbyggerne sørover, men ikke minst vil 
innbyggerne der oppe føle at de er med i det 
gode selskap. For i søndre del av Aurskog-
Høland har de en sterk historisk tilknytning 
til Haldenkanalen.

For Haldens del er behovet mindre for å 
knytte bånd nordover. Halden er en by 

med 30.000 innbyggere. Svært mange av 
dem retter sjelden nesa mot våre trakter. 
Men kanskje det er på tide å få haldenserne 
med. Uten vassdraget og tømmertilgangen 
fra Grenseland ville ikke Halden vært hva 
byen er i dag. Og med sluser, «Turisten» 
og mye annet spennende er Halden en del 
vår region. Samtidig kan folk også nord for 
Aremark ha interesse av å vite mer om både 
Allsang på Grensen, Fredriksten festning 
og andre spennende ting som skjer i vårt 
nærområde.

Hvorvidt Regionalpark Haldenkana-
len får det fortfestet vi håper og tror, 

gjenstår å se. Avisa Grenseland vil i hvert 
fall gradvis forsøke å utvide grensene for 
Grenseland. For uansett vil dagens kom-
munegrenser være utsatt for press, i likhet 
med fylkeskommunene. Til høsten er det 
stortingsvalg. Hva som skjer etterpå, er det 
ingen forunt å vite noe om. Erna Solberg 
kan meget vel klare å flytte eller stryke kom-
munegrenser, men selv Erna Solberg klarer 
ikke å flytte Haldenkanalen.

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. 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.

Utgitt av Grenseland Media

Redaktør: Øyvind Ottersen

Redaksjon: Tore Robert Klerud
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besøksadresse:  

avisa Grenseland

fosby, 1798 aremark

Telefon: 468 24 777

Ungdom må bli flinkere til å si ifra når de er 
med på uvettig oppførsel i trafikken.  Den na-
sjonale trafikksikkerhetskampanjen «Si ifra» 
er godt i gang i Østfold, og de fleste ungdom-
mer i videregående skole vil stifte bekjent-
skap med kampanjen i løpet av våren. Statens 
vegvesen vil at annenklassingene i fylkets 
videregående skoler skal bli bedre rustet til å 
si ifra når de sitter på med bilister som kjører 
uvettig.

Skal motivere 
– Kampanjen skal motivere ungdommene til 
å sette grenser og tørre å si ifra når de sitter 
på med noen som kjører trafikkfarlig. Det er 
skreddersydd et pedagogisk opplegg for an-
nenklassingene ved de videregående skolene. 

Dette skal gjøre de unge bedre rustet til å si 
ifra i situasjoner de opplever som utrygge i 
trafikken. Det er første gang dette gjennom-
føres i Østfold, og vi har svært god tro på at 
kampanjen vil gi positive resultater, sier Jørn 
Claudius i Statens vegvesen.

De fleste av Grenselands videregående 
elever går på Mysen eller i Halden. Mysen 
er først ut av «våre» skoler. Der blir det et 
pedagogisk opplegg tirsdag 2. april, onsdag 
3. april og fredag 5. april. Kampanjen kommer 
til Halden videregående skole tirsdag 30. april 
og fortsetter torsdag 2. mai og fredag 3. mai.

Kampanjen retter seg spesielt mot bilpas-
sasjerer i aldersgruppen 16–19 år som er ute 
på veien, særlig om kveldene, nettene og i 
helgene.

Unge må «Si ifra» i trafikken

Hyttefolket leser aG
Det er to tusen hytter i Grenseland. Noe av det som har 
gledet oss gjennom årene er mottakelsen Avisa Grense-
land har fått blant de flere tusen hyttegjestene. Noen 
abonnerer. Andre henter avisen der den er lagt ut. AG «går 
som varmt hvetebrød» når hyttefolket er her. Neste AG 
kommer ut før påske. Da vil antall lesere stige kraftig. Noe 
å tenke på for alle som ønsker å nå ut med et budskap. 

e-post: oyvind.ottersen@grenselandmedia.no

Trykk: Edda Trykk

forsidefoto: Øyvind Ottersen
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“Jeg trenger 
et nytt hjem”

 

Vurderer du å bli fosterhjem? Velkommen til informa-
sjonsmøte tirsdag 19. mars kl. 18.00. 
Førpremiere på «I Give It a Year». 
Sted: Fredrikstad kino.

Øyvind Ottersen, tekst

Nå er det ikke slik at Avisa Gren-
seland må lage intervju med alle 
som flytter fra en av våre kom-
muner. Men Frida Buschmann 
er ingen hvem-som-helst. Den 
fargerike damen har satt sitt preg 
på Aremark. Som politiker, som 
nabo, som næringsdrivende, som 
medmenneske.

– Ikke alle har vært glad i meg. 
Jeg har virvlet opp litt her og der. 
Men det har vært nødvendig. Når 
jeg ser at folk blir dårlig behandlet, 
kan jeg ikke la være å engasjere 
meg, sier Frida.

Nærmere barna
Frida Buschmann kom til Aremark 
ved en tilfeldighet i 2001. Bodde i 
Bærum, men syntes trafikken og 
maset der ble for tyngende.

– Jeg var åpen for det meste, og 
valget falt på Aremark. Det har jeg 
ikke angret på. Jeg har hatt fine og 
spennende år, og jeg har fått gode 
venner. Disse vil jeg selvsagt savne. 
Det samme med Aremarks flotte 
natur. Og ikke minst vil jeg savne 
huset mitt i Kvisler.

– Det som «halve bygda» og 
alle forbipasserende har en me-
ning om?

– Ja, sier Frida Buschmann 
og smiler lurt. Vel vitende om at 
verken huset eller hun selv er særlig 
A4.

– Huset ble bare slik. Det har 
jeg fortalt om før. Noen kreative 
polakker gjorde mer enn jeg hadde 
forestilt meg. Ble først sjokkert. 
Siden er jeg blitt veldig glad i huset 

mitt. Og han som kjøpte det falt 
pladask.

– Det var ungene mine som 
mente at jeg burde komme nær-
mere familien. Jeg har fire voksne 
barn som lever sine hektiske liv. 
Da blir det så som så med besøk. 
Nå kan jeg ta mer del i det å være 
mor og bestemor, sier Frida. De 
fire barna hennes bor med sine 
familier i Drøbak, Vestby, Tomter 
og Kløfta.

Politiker
Frida Buschmann satt i kommu-
nestyret for Høyre, men meldte 
seg etter hvert ut av partiet. Hun 
har vært med på flere viktige saker, 
blant annet fikk hun igjennom 
bygging av en Turisten-brygge.

– Jeg vil se frem til å komme på 
innvielse av «Fridas brygge», som 
en politiker-kollega døpte brygga 
da den ble vedtatt enstemmig i 
DUV, sier hun.

Buschmann er tidligere forsker 
og har i mange år drevet eget firma 
med egne produkter rettet mot 
blant annet oljeindustrien. Hun en-
gasjerte seg sterkt i det som ble kalt 
mobbesaken i Aremark. Hun har 
også i andre saker talt barnas sak.

– Hvis barna ikke trives, vil det 
innvirke på hele familien, sier hun.

– Derfor har det vært viktig for 
meg å se på barnas kår i Aremark. 
Både på skolen og ellers. Det har 
vært en til tider tøff kamp, men 
ikke mindre viktig av den grunn. 
Nå håper jeg at fine tiltak, som for 
eksempel Bolyst, vil bidra til at det 
blir enda bedre å bo i kommunen, 
sier hun.

– Det er ingen dramatikk i dette, men etter tolv 
år i aremark har jeg bestemt meg for å flytte 
nærmere familien min. Huset er solgt, og heretter 
skal jeg bo i Drøbak, sier frida buschmann.

Fargerike Frida 
har flyttet

frida buschmann flytter til Drøbak for å komme nærmere familien. – Jeg har 
hatt tolv fine år i aremark. Vil savne venner, naturen og ikke minst huset mitt i 
Kvisler, sier hun. (foto: Siri M. Dalnoki)

elvirA Gir seG på kAfeen

Mandag 4. mars kommer Svein Erik 
Skøyen fra Fylkesmannens landbruks-
avdeling til Furulund i Aremark. På 
et åpent temamøte skal han holde 
foredrag over temaet «Ødelegger vi 
jordsmonnet?». Det er Aremark Bon-
delag som arrangerer.

Skøyen har tidligere jobbet i 
Bioforsk. Under foredraget i Are-
mark vil han blant annet ta for seg 
hva som påvirker jordstrukturen og 
hvordan denne påvirker mikrolivet 

i jorda. Han vil også belyse i hvilken 
grad jordstrukturen har betydning for 
avlingsresultatet. Betydningen av god 
jordstruktur og hva man kan gjøre 
for å forbedre dagens situasjon, blir 
naturlig nok også tema på møtet.

I forbindelse med jordbruksfor-
handlingene er det i år satt av hundre 
millioner kroner til fornyelse av grøf-
ting. På møtet i Aremark vil man også 
se på hvordan dette skal gjennomføres 
i praksis.

Temamøte i aremark:

ØdeleGGer vi jOrdsmOnnet?

Linda Elvira Nilsen har stengt dørene i Elvira’s Café og Gaver i Rømskog. Etter 
tre og et halvt års drift syntes hun det ble for tungt. Nå skal Elvira bytte beite. 
Heretter vil rømsjingene finne den blide ex-svensken fra Holmedal i Joker-
butikken i bygda.

Selv om Elvira gir seg med kafeen, er det godt håp om videre drift. En ny eier 
er på gang, og allerede i løpet av kort tid vil forhåpentligvis kafeen igjen åpne 
dørene.

Linda elvira Nilsen er ikke lenger å finne bak disken i den lille, koselige 
kafeen i rømskog sentrum. (Foto: Øyvind Ottersen)
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www.norgesfor.no

Besøk våre butikker:

 Vi selger alt 
i hageutstyr, hundefor, kattefor 
og driftsmidler til landbruket.

ØRJE, Haldenveien 71 SLORAFOSS
Telefon 69 81 49 40 Telefon: 63 85 46 60

ØST

Vi tilbyr følgende:
•  Nybygg
•  Rehabilitering
•  Service
•  Sanitæranlegg
•  Varmeanlegg
•  Kloakkrensing
•  Vannrensing
•  Gassanlegg

Granli Rør AS
Nesveien 20, 1870 Ørje
Tlf: 69 81 12 71
Mob: 90 91 42 32
stig-erik.granli@granliror.no
www.granliror.no

GRANLI RØR AS

Vakuumforming 
og CNC-fresing 
av plast

Moene, 1798 Aremark. Telefon 69 19 84 88
www.nyplast.no • e-mail: benthe@nyplast.no

EN PLASTBEDRIFT MED 40 ÅRS ERFARING

Øyvind Ottersen, tekst

– Vi har avtalen med Stensbøl klar, 
og det blir helt sikkert et spen-
nende, inspirerende og lærerikt 
foredrag, sier Jan Birger Holth, 
messegeneral for Grensemessa.

Grensemessa arrangeres fredag 
7. og lørdag 8. juni. Selve messe-
området blir på Kørren, men fore-
draget med Bjørge Stensbøl (66) 
fi nner sted på dagtid fredag 7. juni 
på det fl otte hotellet Rømskog Spa 
& Resort.

– Jeg håper at riktig mange av 
de næringsdrivende vil delta på 
dette arrangementet. Stensbøl har 
mye interessant å komme med, sier 
Holth.

Toppidrettssjef
Bjørge Stensbøl er tidligere topp-
idrettssjef ved Olympiatoppen. 
På 1980-tallet var han banksjef i 
Sparebanken Hedmark på Kongs-
vinger. Han ble visepresident i 
Norges Olympiske Komite i 1984 og 
var president i skiskytterforbundet 
i 1985–1989. Stensbøl var styremed-

Tidligere toppidrettssjef 
bjørge Stensbøl skal holde 
foredrag for næringslivet 
i Grenseland i forbin-
delse med Grensemessa i 
rømskog i begynnelsen av 
juni.

Bjørge Stensbøl 
til Grensemessa

Tidligere toppidrettssjef bjørge 
Stensbøl skal holde foredrag for 
næringsdrivende under Grensemessa 
i rømskog i juni.

lem i Lillehammer Olympic Orga-
nizing Committee (LOOC). I 1989 
tiltrådte han som arbeidende styre-
formann i den nye Olympiatoppen 
og ble ansatt som toppidrettssjef 
fra høsten 1991. I Stensbøls tid som 
toppidrettssjef ble Norge en stor-
makt i internasjonal toppidrett. I 
2003 ble Stensbøl utnevnt til ridder 
av 1. klasse av St. Olavs Orden for 
sitt arbeid for norsk toppidrett.

Stensbøl forlot toppidretten et-
ter å ha ledet den gjennom 90-åre-
nes gullalder. I 2004 begynte han 
i SAS Braathens som HR-direktør 
og hadde som hovedoppgave å lede 
arbeidet med sammenslåingen av 
SAS og Braathens.

I 2010 utga han boken «Makten 
og æren», som beskriver spillet i 
kulissene i norsk idrett. Høsten 2012 
utga han boken «Den gode presta-
sjonskulturen». Nå er Stensbøl 
konsulent og driver organisasjons- 
og lederutvikling i næringslivet og 
er en etterspurt foredragsholder. 
Det siste skal altså næringsdrivende 
i Grenseland få anledning til å dra 
nytte av fredag 7. juni.

Blått lys for
fosby skole
Nok en gang har gamle Fosby skole 
gitt Aremark kommune økonomis-
ke bekymringer. Gjennom årene er 
det lagt ned betydelige summer på 
den gamle skolebygningen i hjertet 
av kommunen. For noen tiår siden 
var bygningen nærmest en ruin. 
Så ble den satt i stand. I 2008 ble 
det lagt nytt tak. Innvendig er det 
også lagt ned betydelige beløp. 
Men i fjor høst oppsto det en stor 
vannskade, og den har vist seg om-
fattende. Soppen har fått fotfeste i 
bygningen. Det har kommet for en 
dag er det er snakk om både gamle 
synder og en ny vannskade.

Fosby skole har for lengst gjort 
sitt når det gjelder undervis-
ning. I dag huser bygningen noen 
nærings drivende samt den popu-
lære vevstua. Hvorvidt det omfat-
tende soppangrepet betyr slutten 
på gamle Fosby skole, vil det bli 
tatt stilling til i løpet av nærmeste 
fremtid. Flere i Aremark har tatt 
til orde for at bygningen bør rives 
og at området bør gjøres om til en 
attraktiv uteplass for innbyggere 
og besøkende. Aremark kommune 
er godt i gang med sitt arbeid med 
å utvikle sentrum. I den sammen-
heng vil Fosby skoles skjebne få 
stor betydning.
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Øyvind Ottersen, tekst. BjØrnAr stOreHeier, fOtO

Bolyst-prosjektet har som en av sine viktigste målsettinger å skape trivsel 
og økt tilfl ytting. Som et ledd i dette arbeidet arrangeres det tilfl yttertreff  
i de tre kommunene. Arrangementer som fl ere organisasjoner og etater 
samarbeider om.

I denne reportasjen viser vi glimt fra alle de tre tilfl yttertreff ene som er 
arrangert i år. Felles for dem alle er godt oppmøte, noe som vitner om at 
våre nye innbyggere føler behov for både informasjon og sosialt samvær. 
Det er mange utfordringer, store og små, når man fl ytter til et nytt sted. 
Møtet i Rømskog samlet omlag tjue tilfl yttere. I Aremark kom drøyt tretti, 
mens Marker hadde et halvt hundre mennesker på sitt arrangement.

uformelt og hyggelig
Felles for de tre arrangementene var at det hele foregikk på en hyggelig og 
uformell måte. Flere av tilfl ytterne ga uttrykk for at det er viktig for dem å 
bli sett. De så på arrangementet som nyttig på mange måter. Blant annet 
ble det delt ut en velkomstperm med nyttig informasjon til dem som ikke 
allerede hadde mottatt en perm.

Rømskog arrangerte et tilfl yttertreff  også i fj or. For Aremark og Marker 
var dette første gang noe slikt ble gjort. Og i alle de tre kommunene stilte 
ordføreren opp for å ønske velkommen og informere om kommunen.

– Også lag og foreninger benyttet anledningen til å informere om det 
de driver med. Blant annet fi kk tilfl ytterne høre om MOT og Frivillig-
sentralens virksomhet i de to kommunene som har disse organisasjonene 
(Aremark og Marker). 

Grenseland-kommunene ønsker seg fl ere innbyg-
gere. Én måte å gjøre det på er å få økt tilfl ytting. 
Da er det en prioritert oppgave å ta vare på 
alle som velger å slå seg ned her. Derfor er det 
arrangert tilfl yttertreff i alle de tre kommunene.

Populære 
tilfl yttertreff

Markers nye innbyggere koste seg under tilfl yttertreffet i rådhuset.

God stemning og god mat på furulund for store og små tilfl yttere i aremark.

Tilfl yttere fra både inn- og utland hadde det hyggelig sammen i kommunehuset i rømskog.
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Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Espen Jaavall ser ikke ut som noen typisk 
byråkrat. Uformell i stilen, alltid glimt 
i øyet, omgjengelig. Og for tiden ikledd 
en umiskjennelig «bart» på undersiden 
av munnen. Ved første øyekast er det 
verken rektor eller rådmann vi tenker på. 
Men skinnet kan bedra. Espen Jaavall 
har lang fartstid i «maktens korridorer». 
Og fra sommeren av blir han altså øver-
ste administrative leder i Grenselands 
største kommune Marker.

respekt for oppgaven
– Jeg gleder meg selvfølgelig. Men det er 
med en slags skrekkblandet fryd. Marker 
kommune har drevet godt i mange år. 
Med rådmann Eva Enkerud i spissen 
er det lagt et solid fundament. Jeg skal 
ikke endevende på noe. Oppgaven må 
bli å føre den gode trenden videre. Godt 
samarbeid med resten av staben, og ikke 
minst vil jeg bygge videre på det gode 
forholdet til politikerne. Jeg har stor 
respekt for oppgaven, men gleder meg 
selvsagt. Jobben i Marker innebærer også 
at jeg på mange måter kommer hjem. 
Jeg er rødenesing og er stolt av det, sier 

Jaavall.
Espen Jaavall er odelsgutt til gården 

Haugerud nord i Rødenes. Slekten 
Jaavall har fl ere hundre års tradisjoner i 
området.

– For mange år siden ble det under ny-
brottsarbeid funnet en sten med inskrip-
sjonen «Joval». Alle varianter av navnet 
tilhører samme slekt.

– Odelsgutt betyr vel at du før eller 
siden blir bonde?

– Det kan hende at jeg vil drive gården 
på si en gang i fremtiden. Men det har 
ligget i kortene fra jeg var liten at det 
ikke er snakk om bonde på heltid. Med 
hundre mål jord og 750 mål skog er det i 
dag umulig å brødfø en familie. Bestefor-
eldrene mine gjorde det, men foreldrene 
mine har hatt fulle jobber ved siden av. 
Det er per i dag heller ikke aktuelt å fl ytte 
til Rødenes. Familien min ønsker ikke 
det. Verken kona Silje, opprinnelig fra 
Kornsjø, eller barna Mathea på 9, Fabian 
på 5 eller Bendik på 2 har noe ønske om å 
bryte opp fra Halden der vi bor nå.

– Så du skal pendle fra Halden til 
Ørje heretter?

– Ja, det blir nok slik, men det er ikke 
noe problem, sier Jaavall.

Tidlig byråkratambisjoner
Espen Jaavall fi kk tidlig ambisjoner om 
et yrkesliv i det off entlige. Utdannings-
løpet foregikk slik, i korte trekk: Ulfsby 
barnehage, Grimsby skole, Marker 
ungdomsskole, Indre Østfold videregå-
ende på Mysen, Høgskolen på Rena, med 
administrasjon og ledelse, delvis kombi-
nert med sjåførjobb hos et lokalt bakeri 
på Elverum, og til sist tre år på Høgsko-
len i Oslo, Kommunalhøgskolen.

– Jeg ønsket å jobbe med ulike fagom-
råder. I kommunesektoren kan jeg gjøre 
det. Som 27-åring var jeg ferdig utdan-
net. Da fi kk jeg jobb i Aremark kom-
mune, som personal- og organisasjons-
konsulent. Jeg så for meg noen år i «lille» 
Aremark. Trodde kanskje utfordringene 
ikke ville bli store nok. Men der tok jeg 
feil. Jeg har hatt mange utfordrende 
oppgaver i Aremark. Har hatt det både 
trivelig og spennende. Ble etter hvert 
kommunalsjef, og i fi re måneder var jeg 
rådmann da Jon Fredrik Olsen hadde 
permisjon. Det ga mersmak og er helt 
klart avgjørende for at jeg søkte jobben i 
Marker.

– Hva er dine, i egne øyne, beste 
egenskaper?

espen Jaavall fra rødenes har i en alder av 39 år fått med 
seg mye i toppsjiktet av kommunal forvaltning. I tolv år 
har han vært i ledergruppa i aremark kommune. I dag er 
han rektor på skolen, og 1. juni tiltrer han stillingen som 
rådmann i hjemkommunen Marker. – Det er spennende å 
være med der beslutninger fattes, sier han.

Kommunal-
sjef, rektor 
og rådmann

espen Jaavall er en trivelig kar med 
glimt i øyet. etter tolv år i lederteamet i 
aremark kommune, tar han 1. juni over 
som øverste administrative sjef i Mar-
ker. Han blir kommunens nye rådmann.

– jobben i 
marker 
innebærer 
også at jeg 
på mange 
måter kom
mer hjem. 
jeg er 
rødenesing 
og er stolt 
av det.
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– Jeg er optimist av natur. Tror jeg har 
en god evne til å se løsninger fremfor 
problemer. Det skal mye til før jeg graver 
meg ned i elendighet og negative tanker. 

upedagogisk rektor
– Så ble du i fjor høst kastet inn i 
rollen som rektor – uten pedagogisk 
bakgrunn. Hvordan har det vært?

– Da Andreas Holtan noe overras-
kende sluttet, var det for sent å få inn en 
kvalifisert rektor. Som et ledd i kom-
munens sparepakke valgte vi løsningen 
med å flytte meg inn på rektorkontoret i 
inneværende skoleår. Fra høsten av blir 
det permanent ny rektor, uavhengig av at 
jeg reiser til Marker. Så til spørsmålet – 
hvordan har det vært? Jo, veldig spen-
nende og hyggelig. Jeg har i alle år jobbet 
med personalsaker, økonomi og admi-
nistrasjon. Det er en viktig del av rek-
torjobben, og her har jeg god kontroll. 
Men jeg har hele tiden spilt med åpne 
kort. Staben på skolen vet at jeg ikke er 
pedagog. Men med rutinerte lærere og to 
gode inspektører i Lillian Hansesætre og 
Heidrun Østerbø har det fungert veldig 
bra. Jeg stortrives på skolen. Det er mor-
somt å være rektor.

Holder seg i form
Espen Jaavall er ingen treningsfanatiker, 
men med idrettsbakgrunn fra barndom-
men og en stor interesse for langrenn, 
har han sørget for å holde seg i form.

– Trener tre ganger i uka og går Birken 
hvert år. Havner midt på treet på resul-
tatlista. Det er jeg fornøyd med.

– Og hvilken idrettskarriere kan 
du vise til?

– Var aktiv i Rødenes IL og Ørje IL 
gjennom oppveksten. Gikk mye lang-
renn og spilte mye fotball. Ble aldri noen 
stjerne, men som rask angriper holdt jeg 
A-lagsplassen i Ørje IL i 5. divisjon gjen-
nom flere sesonger.

– Generelt idrettsinteressert?
– Ja, men ingen TV-slave. Er glad i 

vinteridrett, alt med ski på bena. Fotball 
ser jeg sjelden. Det er morsommere å 
spille fotball enn å se på. Ellers har jeg 
gått gradene i Rødenes 4H. Det var en fin 
tid. Lærte mye i 4H.

Vil savne aremark
Espen Jaavall har vært tolv år i arbeids-
livet, etter endt utdannelse. Alle årene i 
Aremark kommune. Nå går turen nord-
over. Blandete følelser?

– Ja, det er klart. Jeg har hatt det fint i 
Aremark kommune. Hyggelige kolleger, 
og som jeg sa, utfordrende oppgaver. 
Men alt til sin tid. Det ga mersmak å 
være rådmann, og nå får jeg muligheten 
til en slik jobb i den kommunen som 
tross alt ligger mitt hjerte nærmest. Det 
er noe jeg ser frem til. Men båndene til 
Aremark vil være der. Ikke minst i for-
hold til Grenseland-samarbeidet og Re-
gionalpark Haldenkanalen. Aremark og 
Marker knyttes stadig tettere sammen, 
og det er jeg glad for.

– Kommunesammenslutninger er 
et stadig tilbakevendende tema. Ditt 
syn på det?

– Jeg kan meget godt bli Markers siste 
rådmann, men jeg håper at vi kan fort-
sette som selvstendige kommuner. Vi har 
det bra i Grenseland, og det håper jeg vi 
kan fortsette med. Men hva som skjer på 
høyere hold rår vi ikke over. Uansett blir 
det viktig å gjøre så godt vi kan. Innbyg-
gerne i Grenseland har det bra, og vår 
jobb blir å utvikle lokalsamfunnet i en 
riktig retning. Vi er godt i gang med det 
arbeidet. Jeg gleder meg til fortsettelsen, 
sier Espen Jaavall.

fotball  
ser jeg 
sjelden. 
det er 
morsom
mere å 
spille 
fotball 
enn å se 
på. 
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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.

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

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

Skadevakt 24 timer:  03100 

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

Øyvind Ottersen, tekst

Vindmøllesaken i Aremark nådde uante og ikke 
minst uønskede høyder. Selv om uenighetene 
er mange og store også i Marker, har tempera-
turen og debattnivået vært på et annet plan. Så 
gjenstår det å se på folkemøtet i Ørje om det 
fortsetter slik.

Tre anlegg
Utbygging av vindkraft engasjerer i små lokal-
samfunn, og for Markers del er det tre anlegg 
folk skal ha en formening om. To av dem lig-
ger inn mot svenskegrensen, nord og syd for 
E18. Det tredje anlegget det søkes om, ligger 
på vestsiden av vassdraget, i Fjella-området. 
Totalt dreier det seg om cirka 30 vindturbiner i 
Marker.

Det er E.ON Vind Sverige AB som har sendt 
konsesjonssøknader til Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE). Hafslund Nett AS 
søker i samme forbindelse om konsesjon for 

nettilknytning frem til Ørje transformatorsta-
sjon. 

Neppe folkeavstemning
Ingen ting tyder på at Marker vil kopiere Are-
mark og invitere til folkeavstemning. Ordfører 
Stein Erik Lauvås (A) har uttrykt et klart ønske 
om en ryddig og åpen prosess. Han har også 
understreket at de folkevalgte er satt til å fatte 
vedtak på vegne av innbyggerne. Lauvås mener 
at de bør gjøre det også i denne saken.

I Marker har også inhabilitet vært tema. De 
politikerne som har interesser innenfor de fore-
slåtte områdene, har selv meldt seg inhabile. 
Lite tyder derfor på at det blir noen habilitets-
debatt på linje med den Aremark har hatt.

NVE har sendt søknader med konsekvens-
utredning ut på høring. Nå ønsker NVE at 
kommunen og berørte interesser kommenterer 
utredningene og tar stilling til prosjektene. Frist 
for tilbakemeldinger sendes NVE innen 16. april. 
Kommunen har frist til 21. mai. 

Skal Marker få én, to eller tre vindmølleparker? Det er et spørsmål 
som opptar mange i Marker akkurat nå. Saken har vært debattert 
en stund, og nå har NVe fått inn konsesjonssøknadene. I sakens 
anledning arrangeres det et folkemøte i Ørje torsdag 7. mars.

Folkemøte om 
vindmøller i Marker
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SNEKKERARBEIDER 
MURERARBEIDER 

Tlf: 95 81 24 40 • espelund@halden.net

Alf-Bjørnar Espelund • Myrene • 1798 Aremark

Fredag kveld er pizzakveld!

CATERING 
Ørje

   
SOLSTRAND

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

www.solstrand-terrasse.no

Den 1. fredagen i hver måned kan du hente pizza hos 
oss til kl. 20 (må bestilles før kl. 16 samme dag).

Stor pizza med valgfritt fyll 
+ én gratis dipp pr. pizza

HOS OSS FÅR DU OGSÅ:

 Varm lunsj og 
dagens middag 
MANDAG FREDAG

Søndagsmiddag 
MED DESSERT OG KAFFE

  195,-

Åpent søn–fre 11–17. Lør 11–14

PRØV OGSÅ VÅR

Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

FAU består av representanter for 
alle klassene på Aremark skole, ti 
i tallet. Styret har fi re medlemmer 
og ledes altså av May S. Johan-
sen. Hun har med seg nestleder 
Roberth Svanberg, sekretær Linda 
L. Skovrand og kasserer Frøydis 
Wiig.

– Det var høsten 2011 at vi fi kk 
FAU opp igjen. En rekke større og 
mindre saker har vi tatt tak i. Målet 
er hele tiden å sørge for at barna 

våre har en god skole og et godt 
miljø, sier May.

Påvirker
Foreldrenes arbeidsutvalg er på 
mange måter foreldrenes fagorga-
nisasjon. FAU tar tak i store og små 
saker foreldrene er opptatt av. Det 
samarbeides godt med skolen, og 
May S. Johansen føler at utvalget 
blir tatt på alvor av skolens ledelse. 
En av våre oppgaver er å følge med 
på skolens økonomi, slik at vi kan 
komme med innspill. Enten det 

er snakk om store eller små inves-
teringer. Foreldrenes synspunkter 
kan ha stor betydning.

– Jeg får henvendelser fra 
foreldre, både direkte, på telefon 
eller på epost. Det er fi nt, og jeg vil 
oppfordre foreldre til å ta kontakt. 
Vi er til for å hjelpe, dersom noen 
har behov for det, sier hun.

HaldenTalentet 9. april
En viktig oppgave for FAU er å 
hjelpe til med arrangementer og 
samtidig få inn penger som brukes 

til skolens og elevenes beste.
– Vi skal være med på 17. mai-

arrangementet. Salg der gir oss 
kjærkomne kroner. Vi er med når 
det er diskotek eller andre arran-
gementer. 9. april er det Aremark-
fi nale i HaldenTalentet. Da blir det 
et stort arrangement på Furulund 
der vi håper at hele bygda stiller 
opp. FAU er sentral i arrangemen-
tet, sier May S. Johansen, som føler 
at FAU har kommet godt i gang 
etter «gjenoppstandelsen» for 
halvannet år siden.

foreldrenes arbeidsutvalg (fau) har ligget litt i dvale i aremark de siste 
årene. Men nå er det blåst liv i utvalget, og leder May S. Johansen håper 
at foreldrene i aremark benytter seg av muligheten man har til å påvirke 
gjennom faus engasjement.

Har fått FAU på bena igjen

Møte i fau i aremark. Leder May S. Johansen 
i forgrunnen. ellers ser vi fra venstre rundt 
bordet: Linda L. Skovrand, Irina Østens-
vig, roberth Svanberg, ulf Svarød, Solveig 
bergstrøm, Mette Lie, Cecilie berg, Christin 
Petersen og frøydis Wiig.
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Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Vi er i den fl otte Markerhallen i Ørje. 
Flere titalls barn er i full aktivitet. Van-
ligvis i slike settinger innebærer det et 
yrende liv og høyt støynivå. Yrende liv er 
det så absolutt, men støynivået er påfal-
lende moderat. Det skyldes åpenbart 
at det er struktur over treningen. Det 
store antallet voksne som bistår og leder 
de ulike aktivitetene, sørger for at både 
trening og instruksjon er så spennende 
at barna konsentrerer seg om det de skal, 
uten at det på noen måte går ut over le-

ken. For i Ørje IL friidrett er lek og moro 
en svært viktig ingrediens.

fysisk aktivitet
Friidrettsgruppa i Ørje IL er en egen 
undergruppe med eget styre. De to 
innfl ytterne Hans Braarud og Torfi nn 
Langeland er drivkreftene i friidretten. 
Deres entusiasme og kunnskaper smitter 
over på både store og små.

– Vi har en klar fi losofi , sier Braarud. 
Melder du dine barn inn i en idrettsfore-
ning, gis det tydelige signaler om at du 
støtter og oppmuntrer deres naturlige 

behov for sunne, fysiske utfoldelser. 
Dette sporer igjen til fysiske aktiviteter 
senere i livet. Dette er spesielt viktig i 
dag, fordi mye av leken hos barn foregår 
med stillesittende aktiviteter, gjerne i 
form av dataspill, sier Braarud.

Som navnet tilsier, har Hans Braarud 
slektsbånd til Marker, men han vokste 
opp i Oslo og fl yttet til Marker for noen 
år siden. I sin ungdom drev han med 
friidrett, og denne idretten har fulgt ham 
siden. At han engasjerte seg som trener 
og leder i Ørje, er mer tilfeldig. Det har 
med egne barn å gjøre. Han ville rett og 
slett ta i et tak. Nå har denne innsatsen 
ført til at friidretten har vind i seilene, 
fl ere voksne bidrar, og barna strømmer 
til treningene.

– Ja, vi er om lag åtti som trener, men 
det er plass til fl ere. Gjerne fra våre sam-
arbeidende nabokommuner Aremark og 
Rømskog, sier Hans Braarud.

Takket være ivrige ildsjeler, gode treningsforhold, 
positive foreldre og ikke minst treningsvillige barn og 
unge har friidretten i Ørje IL fått et oppsving de siste 
årene. Gruppa teller nå nesten åtti aktive, og barn helt 
ned i 5-årsalderen legger stor innsats for dagen.

Populært med friidrett i Marker
i Ørje il 
friidrett 
er lek og 
moro en 
svært 
viktig 
ingredi
ens.

et knippe ivrige friidretts-
barn med trenere og 
ledere samlet i den fl otte 
Markerhallen.
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allsidig trening
Friidrettsgruppa råder over fem trenere 
og to reservetrenere. Det betyr at barna 
hele tiden har kyndig hjelp. De yngste, fra 
første til femte skoletrinn, har hovedfokus 
på lek og moro, men det øves på koordi-
nasjonsteknikk. En viktig ingrediens i all 
idrett, og selvfølgelig også i dagliglivet.

– Fra sjette trinn begynner vi å spisse 
treningen mot typiske friidrettsøvelser, 
sier Braarud.

– Føler dere konkurransen fra an-
dre idretter?

– Ja, selvfølgelig. Lagidretter, som 
fotball og håndball, er alltid populært. 
Noen kombinerer, andre begynner med 
friidrett og går over til lagidretter. Det 
er for så vidt greit. For oss er det viktig 
at de driver aktivitet, selv om vi selvsagt 
gjerne vil beholde alle i friidretten. Jeg har 
merket meg at friidrett er mange foreldres 
førstevalg i Ørje. Da blir friidrett også bar-
nas første møte med organisert idrett.

Løpskarusell
I tillegg til innetrening, inkludert kast-
øvelser som spyd og kule, trenes det på 
høydehopp, lengdehopp og annet som 
hører friidretten til. Men løping er en 
viktig del av både friidrett og generell 
fysisk aktivitet.

– Vi har en løpskarusell gående for de 
litt større medlemmene. De fra sjette til 
tiende skoletrinn, sier Torfinn Lange-
land.

– Løpskarusellen pågår frem til påske 
og er til for å oppmuntre barna til å drive 
egentrening. Vi løper ute i forbindelse 
med hver trening. I tillegg kan barna 
løpe minst 800 meter hjemme, og dette 
attesteres av foreldrene. De som løper 
flest ganger frem til påske, premieres, 
og i monteren i Markerhallen får barna 
både bilde og beskue premiene. Dette er 
ment som en ekstra spore, og løpskaru-
sellen er populær, sier Langeland.

Populært med friidrett i Marker
dette er  
Ørje il fri
idrett:
Formann: Hans Braarud
Nestformann: Torfinn Lange-
land
Kasserer: Kari Christensen
HMS-ansvarlig: Geir Håkan 
Orderud
Trener/organisering: Torfinn 
Langeland og Hans Braarud
Trener kule og spyd: Marianne 
Jaavall
Trener koordinasjonsteknikk 
og lengde: Hans Erik Lindblad
Trener høyde: Hege Olaussen
Reservetrenere: Julie Stillesby 
og Janne Krogstad

Det er rom for mye 
lek og moro på 
friidrettstrening i 
Ørje IL.

God instruksjon, 
her fra Hege Olaus-
sen, må til om de 
unge skal nå stadig 
nye høyder.

Marianne Jaavall 
er selv tidligere 
aktiv i kastøvelser. 
Her gir hun kyndig 
instruksjon til en 
ung kulestøter.

Gode trenings
forhold
Da Marker Kunstgress åpnet 
i fjor høst, var det enkelte 
som bekymret seg for den 
forestående vinteren. Uten 
undervarme og spesialutstyr 
fryktet man vanskelige forhold 
for fotballtrening. Men takket 
være iherdig innsats fra bane-
mannskapene, er spådommene 
gjort til skamme. Banen har 
vært aldeles utmerket i vinter.

kjølen god å ha
Kjølen Sportcenter har oppar-
beidet seg et svært godt rykte. 
Mange klubber utenfor vårt 
distrikt kan takke anlegget på 
Ørje-grensen for at de klarer 
å opprettholde aktiviteten når 
snøen uteblir. Nylig var det As-
kim IF som måtte ty til Kjølen 
for å få arrangert kretsmes-
terskapet i sprintlangrenn. Det 
gikk strålende, og de aktive 
fra åtte år og opp til senior var 
fulle av lovord for løypene. 
Totalt deltok 170 løpere i årets 
sprint-KM.

Også aremarkingene bruker 
Kjølen. Nylig arrangerte Are-
mark skole skidag på Kjølen 
for mange av sine elever. En 
strålende dag med perfekte 
forhold.

Ola tatt ut  
til vm
En lei virussykdom gjorde høs-
ten og første del av vinteren til 
et aldri så lite mareritt for Ørje 
ILs skihelt Ola Vigen Hattestad. 
Men like over nyttår var han 
tilbake på ski. Hans prestasjo-
ner har variert, men landslags-
ledelsen vet hva som bor i 
Ørje-gutten, og han viste nok 
til å få en plass på VM-laget til 
Val di Fiemme. Så gjenstår det 
å se om Ola kan finne tilbake 
til noe av magien som gjorde 
ham til dobbelt verdensmester 
i 2009.

årets hest
Rødenes og Øymark Travsel-
skap har avholdt generalfor-
samling. På møtet i Lysthuset 
på Ørje ble Rinde Kvikken 
kåret til årets hest. Totalt 
kjørte hesten inn 293.715 kro-
ner for sine eiere John-Arne 
og Åsmund Degnes. Også flere 
andre av medlemmenes hester 
kunne vise til gode resultater 
i 2012.

Frank Skubberud tok gjen-
valg som leder i travselskapet. 
Nestleder i det nye styret er 
Henry Krogh, kasserer er Jarle 
Jørgensen, mens Anne-Lise 
Halvardsson og Wenche Skub-
berud ble valgt til styremed-
lemmer.
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Frimerker er ikke hva de en gang 
var. Nå går det i epost, SMS, skype 
og andre former for kommunikasjon. 
Eller frankeringsmaskiner, for den 
saks skyld. Men fortsatt er det noen 
som sverger til god, gammeldags post 
– med frimerke. Dette til glede for de 
mange filatelistene – de som samler 
på frimerker og koser seg med det.

I kommunehuset i Rømskog henger 
det en kasse merket Tubfrim, en or-
ganisasjon som i mange år har samlet 
inn brukte frimerker. Inntekten har 
gått til veldedige formål. Tubfrim lever 
fortsatt, og nå gjelder innsamlingen 
også brukte telefonkort. Tenkt på 
dette før du kaster gamle frimerker 
og telefonkort. Legg dem i kassen på 
kommunehuset og bidra på den måten 
til å hjelpe andre.

vil beholde  
tannlegen
Marker har kastet seg inn i kampen for 
å beholde tannklinikken i Ørje. Tidli-
gere har Aremark signalisert kamp for 
å beholde sin klinikk, slik at innbyg-
gerne der ikke må reise til Halden for 
å få tannbehandling.

Bakgrunnen for de sterke reaksjo-
nene i Marker og Aremark er Østfold 
fylkeskommunes plan om å redusere 
antall tannklinikker betydelig. For 
Indre Østfold foreslås det kun to 
klinikker; i Askim og i Mysen. Det vil 
medføre store ulemper for Marker, og 
kommunestyret anmoder fylkeskom-
munen om å opprettholde tannklinik-
ken i Ørje.

ta vare på  
frimerkene

munch på  
lund i marker
Lund gård i Marker er titt og ofte åsted 
for kulturelle begivenheter. Nylig ble 
de gamle, ærverdige lokalene fylt opp 
av kunst- og historieinteresserte fra 
fjern og nær. Anledningen var Odd 
Georg Muruds foredrag om Edvard 
Munch. Det er i år 150 år siden Munch 
ble født på Løten i Hedmark. Det 
skjedde 12. desember 1863. Munch 
bodde og virket i Østfold i perioder av 
sitt liv.

Rømskogs hopptalent Hans Petter 
Bergquist er stadig på farten. Etter 
flere år på vei opp har han nå konkur-
rert mot de beste en stund. Årets 
sesong har imidlertid vært litt så som 
så. Prestasjonene i hoppbakken har 
variert, fra det svært oppløftende til 
det motsatte.

Hans Petter hopper i eliteklassen, 
og det har han gjort i hele år. Presta-
sjonene over tid tyder på at han hører 
hjemme der. Beste plassering denne 
sesongen er en fjerdeplass, og det er 
bra. Men et av årets store mål, junior-
VM, gikk føyken. Den unge rømsjingen 
klarte dessverre ikke å kvalifisere seg 
til VM.

Et plaster på såret var oppgaven 
han fikk som prøvehopper under ski-
flygingen i Vikersund. Det var en stor 
opplevelse, selv om også prøvehop-
perne, i likhet med rennets ordinære 
deltakere, ble tvunget ned på fart. Det 
ga skuffende hopplengder for alle. 
Hans Petters lengste hopp målte 162,5 
meter. Han hadde håpet på ytterligere 
25 meter. Men det kommer nok snart. 
Før eller siden blir Hans Petter Berg-
quist førstemann fra Grenseland over 
200 meter i skibakken.

Men før det er det junior-NM.

Ujevn sesong  
for  Bergquist

Lysløypa 
Lengde: 2,5 km. Belyst ti l kl. 22 hver kveld. To kilometer 
ekstra sløyfe med natursnø (uten lys) i fl att  og lett gått  terreng.
Årskort:  kr 300,- (inkl. ti lgang ti l dusj, toalett er og trimrom)
Dagskort: kr 30,- (inkl. ti lgang ti l dusj, toalett er og trimrom)

Årskort kan kjøpes på Shell i Tøcksfors, Nilsen Sport i Ørje, 
samt i sekretariatet på Kjølen Sportcenter.
Barn under 16 år grati s.

Fasiliteter
• Dusjer m/ to omkledningsrom/toalett er/handicaptoalett 
• Styrkerom 
• Smørebod 
• Varmestue med kjøkken. Åpent alle dager.
• Parkeringsplass

Kjølen Sportcenter. tlf. 0047-928 56 595,  
E-post: info@overkolen.com

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

Åpent alle dager fra kl. 07.00–22.00

Oppdatert løypeinfo på www.overkolen.com

• Varmestue med kjøkken. Åpent alle dager.

NYHET: 
Egen 

hoppbakke!

BOliGprisene i mArker stiGer
Boligprisene i Marker har lenge ligget langt under gjennomsnittet for Indre 
Østfold. Faktisk helt på bunnen. Men med den forestående utbyggingen av E18, 
og en generell positiv utvikling i Marker, tror eiendomsmeglere i Indre at Marker 
i årene fremover vil knipe inn på forspranget. I 2012 lå den gjennomsnittlige bo-
ligprisen i Marker på drøyt 1,6 millioner kroner for en enebolig på 150 kvadrat-
meter. De dyreste boligene fant man i Spydeberg med drøyt 2,5 millioner kroner.

HAvGUl sOlGte kjØlen vindpArk
Havgul Clean Energy AS har solgt Kjølen Vindpark i Vestfjella i Aremark. Eller i det 
minste det de håper skal bli en vindpark. Kjøper er svenske Arise Windpower.

Det dreier seg om en opsjon. Det vil si at det svenske selskapet kjøper Kjølen 
Vindpark dersom Havgul får konsesjon. Denne søknaden ligger fortsatt hos NVE.

Det er ingen dramatikk i dette. Havguls forretningsidé er å planlegge og utvi-
kle prosjekter, for deretter å selge dem. Det har aldri vært meningen at Havgul 
skal drive vindkraftproduksjon i Aremark.

Lynn Anderson i Grenseland
Den verdenskjente køntriartisten Lynn Anderson har vært på besøk i Marker 
og Aremark. Ved hjelp av NRKs program «Tore på Sporet» fant hun frem til sine 
slektninger i Norge.

Øyvind Ottersen, tekst

Programmet er et av NRKs mest 
populære, og Tore Strømøy har en høy 
stjerne. I Marker har det imidlertid vakt 
en viss harme at den godeste Strømøy 
ikke klarte å skille på Aremark og Mar-
ker. Lynn Anderson var på Mårud gård 
i Øymark, men i programmet ble det 
hele tiden sagt at de var i Aremark.

Vi skal i denne sammenheng minne 
om at Øymark var en del av Aremark 
frem til 1. juli 1903. Da ble Øymark 
skilt ut som egen kommune. Lynn 

Andersons forfedre utvandret altså fra 
en gård som den gang lå i Aremark. Det 
forklarer til en viss grad forvirringen, 
men unnskylder likevel ikke «glip-
pen». På TV-skjermen så vi hvordan 
køntristjernen kjørte bil nordover langs 
rv21. På strekningen er kommuneskil-
tene strategisk plassert. Men alt i alt er 
dette en detalj. Langt mer interessant 
er det at en av verdens mest kjente 
køntriartister, hun med «I never pro-
mised you a rose garden», har aner fra 
Grenseland.
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Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Arrangementet i fj or kom til av en 
litt spesiell anledning. Aremark 
hadde vært uten bensinstasjon i 
lang tid. I april sto Best-stasjonen 
ferdig, og innehaver Truls Peder-
sen fi kk massevis av drahjelp da 
han inviterte til offi  siell åpning. 
Både kommunen, Bolyst, NMK 
Aremark og andre entusiaster 
stilte villig opp for å lage liv og røre 
i sentrum. Folk stilte med sine 
fl otteste doninger, enten de hadde 
to eller fi re hjul. Det ble konkur-
rert om fi neste kjøretøy, folk fi kk 
se den lokale rallycrosskjører 
Tom Lervik briljere i en knallgul 
Porsche, de fi kk smakt på god mat 
fra en fl unkende ny bensinsta-
sjon med tilhørende gatekjøkken. 

Og ikke minst; de mange hundre 
fremmøtte i det fi ne vårværet fi kk 
anledning til å treff e hverandre. 
Vårmønstringen i Aremark ble en 
stor suksess.

Måtte bare gjentas!
Med kultursjef Rita Lindblad og 
Bolyst-general Bjørnar Storeheier 
i spissen for ivrige arrangører 
er et nytt arrangement på gang. 
Lørdag 20. april braker det løs i 
Aremark sentrum. Nytt i år er at 
arrangørene ønsker deltakelse fra 
både Marker, Rømskog og andre 
nærområder. Med det håper man 
å få en stor og bred mønstring 
av motoriserte herligheter. Både 
travbanen og tilliggende arealer 
står til disposisjon. Om værgudene 
gjør som i fj or, skal det bli nok en 

Vårmønstringen i aremark i april i fjor var så vellykket at det 
nærmest ble et folkekrav at arrangementet måtte gjentas. I 
år blir det ny vårmønstring – sett av dagen lørdag 20. april.

Snart er det Vår-
mønstring i Aremark

fl ott vårmønstring i Aremark. Og 
fortsetter det slik i noen år til, ja 
da kan man kalle vårmønstringen 
i Aremark for en tradisjon. Enn så 
lenge får vi se frem til utgave num-
mer to. Årets vårmønstring blir en 
fi n innledning til sommerseson-
gen i Aremark.

– Vårmønstringen i fj or var så 
vellykket at det bare måtte gjen-
tas, sier Rita Lindblad og Bjørnar 
Storeheier.

– Men vi trenger fl ere lag og for-
eninger og frivillige som kan hjelpe 
til denne dagen. Vi ønsker at alle 
som har interesse for motoriserte 
kjøretøy eller lignende stiller opp. 
Det kan være som utstiller eller 
med egen stand for sin bedrift. 
Eller begge deler. Det er bare å ta 
kontakt, sier Rita Lindblad.

Vårmønstringen i aremark i fjor ble en stor suksess. I år arrangeres mønstringen igjen. Sett av dagen lørdag 20. april. 
Da blir det garantert mange mennesker i aremark sentrum.

Truls Pedersen åpnet en helt ny bensinstasjon i aremark. Det 
var særdeles populært, og både Truls og hans ansatte hadde sin 
fulle hyre med å ta unna matkøen som strakk seg nesten ut på 
riksvei 21.

Tom Vidar Lervik er «konge bak rattet». Han 
imponerte de mange tilskuerne med sin knallgule 
Porsche. både lyd og fart vitnet om et rimelig stort 
antall hestekrefter under panseret.
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Lørdag 23. februar 
Bakergaardens deilige tapasbuffet står klar kl. 20.00. Vi spiser 
og koser oss med god drikke og prat rundt bordet. Utover 
kvelden blir det intimkonsert i kjelleren med Trygve Skaug.

Billetter kr 350,-/pers. selges på Bakergaarden

STORGATA 14, 1870 ØRJE. TLF 90 40 25 15. POST@SLUSEPORTEN.NO 
DU FINNER OSS PÅ FACEBOOK

TAPASBUFFET OG INTIMKONSERT

trygve skaug
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Lørdag 16. mars kl. 20.00
Vi serverer Miosuppe, assorterte shusi/sashimi og dessert. 
Alt laget av de beste, ferske råvarer – på huset av våre egne kokker!
Dette er kvelden for deg som elsker sushi – eller bare er nysgjerrig!

Billetter kr 395,-/pers. selges på Bakergaarden

STORGATA 14, 1870 ØRJE. TLF 90 40 25 15. POST@SLUSEPORTEN.NO
DU FINNER OSS PÅ FACEBOOK
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Lørdag 8. juni kl. 19.00
Vi gjentar suksessen med rekeaften på Bakergaarden. Rekene 
smaker ekstra godt med hjemmebakt brød og mye godt 
tilbehør! Dersom været tillater det, dekker vi ute i hagen.

Billetter kr 250,-/pers. selges på Bakergaarden

STORGATA 14, 1870 ØRJE. TLF 90 40 25 15. POST@SLUSEPORTEN.NO
DU FINNER OSS PÅ FACEBOOK

Rekeaften

90 40 25 15
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Lørdag 13. april kl. 19.00
Quiz-master: Rune Bergqvist

Quiz er populært; meld dere på i god tid! 
Dann et lag selv, eller bli med på et blandet lag. 
Premie til det beste laget!

Servering: Bakt potet med skagenrøre. Salg av drikke, dessert og kaker
Billetter: Kr 200,-. Forhåndssalg på Bakergaarden.

STORGATA 14, 1870 ØRJE. TLF 90 40 25 15. POST@SLUSEPORTEN.NO
DU FINNER OSS PÅ FACEBOOK

en kveld for mer eller mindre veltrimmede hjerner
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Tirsdag 30. april kl. 20.00
SANG – MUSIKKQUIZ – KONKURRANSER –  
GRIP MIKROFONEN – UNDERHOLDNING

Servering: Blåskjellpakke med godt hjembakt brød.

Billetter kr 300,-/pers. selges på Bakergaarden.

STORGATA 14, 1870 ØRJE. TLF 90 40 25 15. POST@SLUSEPORTEN.NO
DU FINNER OSS PÅ FACEBOOK

Den som har begge beina på jorda, står stille

  

med Ruth, Ragnhild, Reidar, 
Trygve og Lars

Lørdag 23. februar kl. 20.00
Tapasbuffet og intimkonsert med 
Trygve Skaug. Bill. kr 350,-

Lørdag 16. mars kl. 20.00
Sushi- og sashimiaften. 
Bill. kr 395,-

Lørdag 13. april kl. 19.00. Quiz-
kveld med Rune Bergqvist. Ser-
vering. Bill. kr 200,-

Tirsdag 30. april kl. 20.00. 
Servering: Blåskjellpakke med 
hjemme bakt brød.  Bill. kr 300,-

Lørdag 8. juni kl. 19.00. 
Rekeaften. Bill. kr 250,- 

MAN–LØR 10–16

Storgata 14, 1870 Ørje

Tlf.  90 40 25 15
post@sluseporten.no

BILLETTER SELGES PÅ 
BAKERGAARDEN

Velkommen!
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Vi satser ekstra på:
•  Frukt og grønt
•  Ferske brødvarer
•  Gode middagstilbud
•  Stort og variert vareutvalg

Åpent: 9–19 (17)

www.joker.no

– helt i nærheten

www.joker.no

– helt i nærheten

LEGG HANDLETUREN 
TIL AREMARK 

– Vi ønsker alle gamle og nye kunder velkommen. 
Og følg med utover våren. Mye spennende vil skje 
i Joker Aremark!
 Hilsen Marit og Bjørn Vidar

Tipping

Utvalg av apotek-
varer fra Apotek1

Anonby Gård, 1870 Ørje. Tlf. 41 52 30 17. E-mail: nesset@halden.net

ANONBY GÅRD
FINE POTETER 

FRA ANONBY
Vi har fortsatt mye godt på lager:

•  Melne poteter: Brage, Troll og Grom
•  Kokefaste poteter: Fakse og Asterix

•  Leveres i sekker à 5 kilo – 50 kroner per sekk. 
•  Selvbetjent gårdsutsalg like sør for Ørje.

•  Vi selger også egg og honning.

Unn deg noe ekstra godt 
– prøv kvalitetsvarer fra Anonby gård

Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Gulbrand Eng, velkjent mann på 
Ørje, er daglig leder, medeier og 
drivkraften i Norgesfôr Øst. Han 
er den første til å berømme sine 
ansatte for stor innsats og høy 
kompetanse. Men uten Eng ville 
neppe Norgesfôr Øst hatt den 
markedsposisjonen man har i dag.

Tre møller
I 2005 gikk mølla på Ørje og 
Gulbrand Engs mølle i Slorafoss 
i Hemnes sammen, og fra nyttår 
kom Trøgstad mølle inn i Norges-

fôr Øst-familien. Dermed er det 
tre møller som drar fordeler av 
driften.

– Norgesfôr-kjeden består av 
fj orten selvstendige bedrifter 
på Østlandet og i Trøndelag. De 
er organisert som en motsatt 
pyramide. Det er bedriftene som 
eier kjeden, og kjeden gjør som 
vi ber den om, sier Gulbrand Eng. 
Den ordningen er han meget godt 
fornøyd med.

Norgesfôr Øst har hovedkontor 
på Ørje. Totalt er det 31 ansatte. 17 
av dem er knyttet til Ørje.

– Vi er fi re i administrasjonen, 

bedriftens bygningsmasse, med sin karakte-
ristiske utforming, vitner om lange tradisjoner. 
Det som i mange år het Ørje Kornsilo og Mølle, 
og som fortsatt er en mølle, er i dag kompetan-
sebedriften Norgesfôr Øst. Hvert år produseres 
37.000 tonn ferdig fôr som leveres til store 
deler av Østfold og søndre akershus.

Kompetansebedrift i Ørje
Daglig leder Gulbrand eng (fra venstre), Trond Sætra og Helge engsødegård 
sitter på hovedkontoret til Norgesfôr Øst på Ørje. De har opplevd en svært 
positiv utvikling de siste årene.
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én i butikken, én teknisk ansvarlig, 
ni sjåfører på sju egne biler. Resten 
er i produksjonen, og vi jobber 
skift. Her går det i ett fra søndag 
kveld til fredag kveld. Og i helgene 
gjøres nødvendig vedlikehold, sier 
Eng.

De tre møllene er kornmot-
tak for distriktets bønder. Kornet 
blir tørket og behandlet for videre 
produksjon. Alt styres fra datamas-
kiner i kontrollrommet. På Ørje 
er det Tore Melum som har den 
jobben.

Kompetanse
– Det er stor konkurranse i vår 
bransje. Det betyr at marginene 
blir stadig mindre. Derfor er høy 
kvalitet på produktene helt avgjø-
rende. Vi har tre hovedpunkter 
vi fokuserer på: Riktig pris, høy 
kvalitet og god service.

Norgesfôr Øst leverer fôr til bøn-
der som driver med dyr; storfe, gris, 
sau eller fjørfe. Mens antall mel-
kekuer stadig går ned i distriktet, 

har fjørfeproduksjonen blitt stadig 
større. Og med Nortura Hærland 
like i nærheten, er dette en vekst-
næring som mølla på Ørje har god 
nytte av.

– Men også bøndene lever under 
et konstant press. Marginene blir 
stadig mindre også for dem. Derfor 
er det en vitenskap å lage riktig 
dyrefôr. Vi har to medarbeidere, 
høyt utdannete folk, som sørger for 
gode og gjennomtenkte fôrblan-
dinger. Totalt har vi femti resepter. 
Bøndene forteller hva de har behov 
for. Så lager vi riktige blandinger, 
sier Gulbrand Eng. Han føler daglig 
presset, men innrømmer at han 
synes det er morsomt.

– Ja, konkurranse er spennende. 
Det driver oss til å bli bedre. Og 
ekstra inspirerende er det selvsagt 
at vi ikke blir styrt ovenfra.

175 mill. i året
Norgesfôr Øst har en omsetning 
på 175 millioner kroner i året. En 
betydelig bedrift, med andre ord.

– Utviklingen de siste fem årene 
har vært formidabel. Ikke bare for-
di konkurransen har hardnet, men 
også fordi vi har klart å utvikle oss 
og ligge i forkant. Målet vårt er å 
være en totalleverandør til bønder 
som driver med dyrehold. De skal 
ikke bare ha fôr. Det er mye man 
trenger på en gård. Vi skal være 
leverandør av alt en bonde trenger i 
det daglige, sier Eng.

butikk for alle
Norgesfôr Øst har egen butikk. Der 
selges alt fra enkelt redskap til vas-
kemidler, motoroljer. Ja, kort sagt 

det man trenger til hus og hjem og 
arbeidsplass.

– Mange tror at dette er en bu-
tikk bare for bønder. Men her er det 
åpent for alle. Vi har mye som en 
vanlig husholdning trenger. Hun-
defôr, for eksempel. Det går mye 
hundefôr, sier Grete Bjerke. Hun 
betjener butikken, som har fine 
lokaler og god lagerplass. Sentralt 
beliggende langs Haldenveien.

– Norgesfôr Øst er en betydelig 
bedrift i vårt lokalsamfunn. Hvor-
dan er fremtidsutsiktene?

– Det ser lovende ut, men det er 
alltid vanskelig å spå. Mye er styrt 
av landbruksmyndighetene. Slik si-
tuasjonen er i dag, ser det bra ut for 
oss. Men vi må aldri slappe av. Sta-
dig mindre marginer sørger for at vi 
må ha fokus på kvalitet, service og 
økt volum. Men vi har både kom-
petansen, godt grep om markedet 
i hele Østfold øst for Glomma og 
ikke minst dyktige medarbeidere. 
Jeg ser absolutt lyst på fremtiden, 
sier Gulbrand Eng.

Kompetansebedrift i Ørje

forproduksjonen hos 
Norgesfôr Øst på Ørje er 
helautomatisk og styres 
fra datarommet. Tore 
Mehlum følger nøye 
med på flere dataskjer-
mer. Han han kontroll på 
de minste detaljer. 

– mange tror at dette 
er en butikk bare for 
bønder. men her er det 
åpent for alle. 

Grete bjerke forteller 
at butikken på mølla 
slett ikke bare er for 
bønder. – Mange tror at 
det bare er en butikk 
for landbruket, men her 
har vi varer som alle 
husholdninger har bruk 
for, sier hun.
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Det har blitt en årlig tradisjon 
at kulturvirksomheten i Marker 
kommune inviterer representanter 
fra styrene i lag og foreninger for å 
orientere om nyheter og saker som 
angår de frivillige. 

– Det er svært viktig for oss i 
Marker kommune å ha en gjensidig 
dialog med det frivillige organi-
sasjonslivet. På den måten kan vi 
være forberedt på de utfordringer 
som kommer, og vi kan orientere 
tilbake om nyheter, økonomiske 
tilskuddsordninger og planlagte 
aktiviteter, sier virksomhetsleder 
Else Marit Svendsen i Marker kom-
mune.

MOT
Kvelden startet med at MOT-ko-
ordinator Lars Johansson fortalte 
om MOT og utviklingen som har 
skjedd med dette prosjektet siste 
året, om aktiviteter og utvelgelse av 
Ungdommer Med Mot, og hva som 
ligger i det å være tilknyttet MOT.

– Særskilt gledelig er det at vi det 
siste året har fått fi re lag og foren-
inger i Marker som har blitt sam-
arbeidspartnere med MOT. Det er 
Marker Speidergruppe, Ungdoms-
gruppa Jeriko, Skigruppa i Ørje IL 
og Stjerna 4H, sa Lars Johansson. 

Kulturbudsjett
Else Marit Svendsen, virksomhets-
leder for Kultur og fritid i Marker 
kommune, redegjorde for kom-
munens kulturbudsjett for 2013 
og fortalte om prosedyrene for 
tildelingen av kulturstøtte. Hun 
minnet om hvilke vedlegg som 
må følge søknaden når den skal 
behandles.

Videre orienterte hun om for-
skjellige institusjoner hvor det er 
muligheter for å søke støtte.

– Ta gjerne kontakt med oss hvis 
dere trenger hjelp til å søke støtte. 
Vi kan i mange tilfeller hjelpe dere 
med utfylling og innhold i søkna-
der, sa Svendsen til interesserte 
tilhørere. 

frivilligsentralen
Daglig leder Freddy Hagen i 
Marker Frivilligsentral orienterte 
om driften og la særlig vekt på hva 
Frivilligsentralen kan bidra med til 
bygdas lag og foreninger.

– Frivilligsentralen er ikke noen 
konkurrent til de aktivitetene dere 
jobber med, men vi hjelper gjerne 
til med de utfordringer dere møter 
slik at dere kan fortsette og even-
tuelt utvide den fl otte jobben dere 
gjør, sa Freddy Hagen.

Videre tok han opp mulighetene 
deltagerne kan få, blant annet med 
hjelp til markedsføring, samt lån av 
lokaler fra Frivilligsentralen.

– Vi ønsker mest mulig liv og ak-
tivitet i våre lokaler, så velkommen 
til oss for et samarbeid, avsluttet 
Hagen.

bolyst
Prosjektleder Bjørnar Storeheier i 
Bolyst fortalte om en rekke aktivite-

33 personer fra 29 lag og foreninger i Marker 
møtte opp da Marker kommune 6. februar 
avholdt sitt årlige dialogmøte. Det skjedde i 
kommunestyresalen. 

Mange på dialogmøte

Litt sosialt ble det også tid til – i kom-
binasjon med en velsmakende suppe. 
(Foto: Bjørnar Storeheier)

MOT-koordinator Lars Johansson har en fi nger med i mye av det som skjer 
av ungdomsarbeid i Marker. Synge og spille kan han også. Her i tospann med 
audhild ruud fra ungdom Med Mot. (Foto: Bjørnar Storeheier)

ter som er igangsatt som et resultat 
av Bolyst-prosjektet.

– For oss i Bolyst er det viktig 
med deltagelse fra lag og foren-
inger, og her i Marker har vi stor 
entusiasme og deltagelse fra de 
frivillige, sier Storeheier.

En hyggelig og engasjerende 
kveld ble avsluttet med småprat 
rundt bordene, kombinert med en 
nydelig suppe som falt i god smak 
hos deltagerne på møtet.

representanter for lag og foreninger i Marker 
møtte opp i et stort antall da kommunens kultur-
etat inviterte til dialogmøte i kommunestyresalen. 
(Foto: Bjørnar Storeheier)
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Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Rømskog er ingen stor kommune. Folketal-
let har økt sakte, men sikkert de siste årene, 
men kommunen har likevel knapt sju hundre 
innbyggere, og gjennomsnittsalderen er høy. 
Det i seg selv er et tegn på at det er godt å bli 
gammel i kommunen. Eldresenteret ligger et 
stenkast fra kommunehuset. Innenfor en radius 
av et par hundre meter finnes den kommunale 
administrasjonen, kulturhuset, barnehagen, 
kafé, skole, bibliotek, eldresenter, omsorgsboli-
ger, idrettsbane, lekeplass og boligfelt. Bare for å 
nevne noe.

– Det er så fint her på eldresenteret. Vi bor 
midt i smørøyet. Og hver dag hører vi barna 
på skolen. Det er koselig, sier Dagny Høisveen, 
en av mange som benytter seg av de hyggelige 
tilbudene på senteret.

aktivitetsstua
Vi treffer de blide damene en vakker formiddag. 
Utenfor skinner sola, og snøen ligger kritthvit. I 
et par timer hver eneste torsdag samles damene 
rundt bordet. Det går i håndarbeid. Noen strik-
ker, noen syr. Noen trykker navn og figurer på 
gensere og andre tekstiler. Og Marit Dalheim er 
i det ekstra kreative hjørnet. Hun ruller avispa-
pir og dypper dem i stearin. Det blir utmerkede 
opptenningsbriketter av innsatsen. Disse og 
mye annet av hva damene lager er til salgs. Det 
gir kjærkomne kroner i kassa, noe mange får 
glede av.

– Vi starter klokka 10, sier Tordis Johannes-
sen.

– Men allerede klokka 11 må vi ha kaffe, 
gjerne med nogo attåt. Vafler, for eksempel. Og 

så jobber vi litt. Og ljuger. Vi ljuger mye her på 
aktivitetsstua, sier Tordis, som også forteller 
at det løses mange verdensproblemer rundt 
bordet.

flinke ansatte
– Dette er den harde kjernen. Vi har det hygge-
lig sammen. Ikke minst fordi vi har så flinke og 
snille ansatte her på senteret, sier Helga Wikeby. 
Hun har alle med seg når aktivitør Ann Kris-
tin Lorentzon får skryt. Selv er aktivitøren full 
av lovord for den positive stemningen de godt 
voksne damene legger for dagen.

– Vi gleder oss til hver eneste torsdag. Da 
kommer også folk innom. Ikke bare de som bor 
på senteret, men også andre. Noen fra omsorgs-
boligene. Andre er hjemmeboende pensjonister. 
Aktivitetsstua er et viktig sosialt treffsted, sier 
damene, de aller fleste av dem er «innfødte» 
rømsjinger.

– Det er bare damer her. Hvor er mannfol-
kene?

– De har sine samlinger på tirsdager. Vi 
bruker forresten også tirsdager til litt felles 
kaffedrikking. Og så har vi jo bingoen, da. En 
tirsdagskveld i måneden er det bingo. Det er noe 
vi virkelig er glad i, sier Tordis Johannessen.

Stikker innom
Solveig Holmedal bor ikke på senteret, men 
synes likevel det er hyggelig å stikke innom for 
en prat. Hun er ikke helt ukjent med Rømskog 
eldresenter. Nå er hun pensjonist, men i mange 
år var hun senterets kokk. Det har de eldste av 
beboerne langt fra glemt. Holmedal har fortsatt 
en høy stjerne på senteret.

– Det burde vært flere slike steder som dette 

rundt om i landet. Vi i Rømskog er heldige. 
Dessverre er det ikke alle eldre som er det, sier 
gjengen rundt bordet.

Det er noe harmonisk og trivelig over rømskog. Ta eldresenteret, for eksempel. 
Der er trivselsfaktoren meget høy. – Ja, det er flott å bo her i rømskog, sier et 
knippe godt voksne damer som treffes jevnlig på senteret.

– Flott å bo i Rømskog!
I aktivitetsstua på rømskog eldresenter er det godt å være. Denne gjengen møtes til aktivitet og hygge hver eneste torsdag. fra venstre Tordis Johannessen, Mari 
Haukvik, Dagny Høisveen, aktivitør ann Kristin Lorentzon, Solveig Holmedal, som stikker innom nå og da, ragna Moen, Helga Wikeby og Marit Dalheim.

Dagny Høisveen er glad i håndarbeid. I aktivitets-
stua strikker hun flotte ting til ulike anledninger.  
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Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

– Hvordan har det gått med den 
lokale konjakken?

– Det har gått bra, men vi har 
hatt våre utfordringer, sier Jaavall.

– Vino AS sa opp avtalen med 

oss i august i fj or. Da hadde vi solgt 
hele vårt første opplag på 1.200 
fl asker i løpet av to måneder. 

Jobben ble å lete etter ny samar-
beidspartner for import. Valget falt 
på Vinhuset NoFra, som vi nå har 
inngått samarbeidsavtale med. 

I juni i fjor ble Haldenkanalen Cognac lansert med brask 
og bram på Ørje. en av initiativtakerne i vennegjengen 
aursmarks edle Dråper er espen Jaavall.

Konjakk suksess med utfordringer

På bare to måneder ble hele førsteopplaget på 1.200 fl asker av Haldenkanalen Cognac solgt ut. Men så dukket det opp 
utfordringer. Nå er ting på plass, og entusiastene fra Marker er klare for sin første hele sommersesong.  

NY? GAMMEL? STYGG ELLER PEN? 

Prøv oss, da vel!

•  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

Ny produsent
Gjennom ny importør følger også 
ny produsent. Den som nå produ-
serer Haldenkanalen Cognac er 
Lise Baccara. 

– Haldenkanalen Cognac fi nnes 
nå på lager i Norge og er å regne 
som et spesialprodukt som må 
bestilles spesielt. Men fra mars 
måned vil Haldenkanalen Cognac 
igjen være hyllevare på de lokale 
utsalgsstedene, sier Espen Jaavall.

møte om bygge
skikk utsatt
Byggeskikkmøtet med Jørn Hilmar 
Fundingsrud fra Riksantikvaren er 
fl yttet til tirsdag 16. april. Opprin-
nelig skulle møtet vært holdt på 
Ørje Brug i neste uke. Tema for 
møtet er «Byggeskikk generelt og 
Ørje sentrum spesielt».

Arrangør er Marker kommune 
og Fotohistorisk Forum.

Aremark 
kirke angrepet 
av sopp
Aremark kirke er til dels hardt an-
grepet av sopp. Derfor har kirken 
vært stengt en stund. Nå håper 
aremarkingene at kirken snart kan 
tas i bruk igjen.

Kirken var knapt åpnet etter 
rehabilitering før den igjen ble 
stengt på grunn av soppangrep. 
Det er spesielt i tårnet og våpen-
huset at soppen har slått til. Nå er 
det sprøytet inn kjemikalier i håp 
om å ta knekken på soppen. Om 
dette arbeidet lykkes, kan kirken 
kanskje tas i bruk til påske. Kom-
munestyret har gitt klarsignal til 
å bruke tre millioner kroner for å 
få bukt med soppangrepet på den 
150 år gamle kirken.
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Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

De første årene etter at Furulund åpnet, var kafe-
en et naturlig samlingspunkt i bygda. Alle skulle 
dit, enten det var for å spise, drikke kaff e eller 
bare slå av en prat. «Alle» stakk innom kafeen, og 
dermed ble det også et naturlig sosialt treff sted.

Håper på nytt liv
De siste årene har ikke kafeen på Furulund vært 
like samlende. Det kan ha mange ulike årsaker. 
Etter at den forrige innehaveren ga seg i sep-
tember i fj or, valgte kommunen å satse på en 
omfattende rehabilitering av Furulund, inklu-
dert kafeen. Etter iherdig dugnadsinnsats og 
betydelige investeringer fremstår i dag Furulund 
Kafeteria som både gjennomført fresh, lys og 
delikat. Dermed har den nye innehaveren alle 
forutsetninger for å få sving på sakene. Og det 
ønsker Nizamettin Korkmaz å få til. Svensk-
tyrkeren har store ambisjoner på både egne og 
Furulunds vegne.

– Jeg vet at det vil ta tid, men vi skal jobbe 
jevnt og trutt for å få aremarkingene tilbake. 
Furulund skal være et hyggelig sted for alle. Må-
let er at folk i alle aldersgrupper stikker innom. 
Dermed vil aremarkingene alltid treff e kjente 
på kafeen. Vi skal ha godt utvalg, god mat, god 
service og hyggelige priser. I tillegg håper vi 
selvsagt at folk utenfra også kommer innom. 
Det er ganske stor trafi kk på hovedveien forbi 
Furulund. Vi må sørge for at folk stopper opp og 
tar seg en tur innom, sier Korkmaz.

Lang erfaring
Nizamettin Korkmaz er en stillfarende og 

særdeles hyggelig mann. Han er kurder fra det 
sørlige Tyrkia, men har bodd i Sverige i 25 år. 
Språket bærer naturlig nok preg av det.

Jeg bor i Töcksfors, der jeg i mange år drev 
Arams Restaurant på torget. Etter at jeg solgte 
Arams, drev jeg i seks år en leketøysbutikk i 
shoppingsenteret. Det gikk ikke, og da var veien 
kort tilbake til restaurantbransjen. Den siste 
tiden har jeg jobbet i Årjäng. Men det fristet å 
drive for seg selv igjen. Da Furulund ble ledig, 
valgte jeg å satse i Aremark. Nordmenn er både 
hyggelige og varme mennesker. Jeg har tro på at 
dette skal bli bra, sier han.

Korkmaz har bodd fl ere steder i Sverige i 
løpet av de 25 årene; Göteborg, Gävle, Charlot-
tenberg og nå altså Töcksfors.

– Jeg skal fortsatt bo i Töcksfors, men vi har 
leid huset ved siden av Furulund. På den måten 
kan jeg ha nærhet til kafeen når det trengs.

Pubkvelder
– Det har vært pubkvelder på Furulund tidli-
gere. Er det noe du kan tenke deg å begynne 
med?

– Ja, absolutt. Vi har søkt skjenkebevilling, 
men ikke fått svar ennå. Går det i orden, bør vi 
få til både pubkvelder og annet som aremar-
kingene vil ha. Blant annet satser vi på lengre 
åpningstider på fredager og lørdager. Levende 
musikk er alltid hyggelig, og jeg kan tenke meg 
ulike former for buff eter til spesielle anlednin-
ger.

– Det har vært ganske stille siden åpnin-
gen. Du mister ikke motet av den grunn?

– Nei, slett ikke. Det tar tid å innarbeide seg, 
og Aremark har lenge vært uten kafé. Nå håper 

jeg at folk kommer innom og blir fornøyde. 
Da vil Jungeltelegrafen hjelpe oss. Men vi må 
vise at vi duger. I et lite lokalsamfunn får man 
ikke mange sjansene. Misfornøyde kunder er 
det  verste som kan skje oss. Jeg håper også at 
eff ekten av idrettshallen når oss. Mange foreldre 
venter på barn som trener. Forhåpentligvis blir 
det en rutine at de møtes på kafeen mens de 
venter.

Kebab
– Som kurder har du vel et nært forhold 
til kebab, den nye folkeretten i Norge, ved 
siden av taco? Regner med at kebab står på 
Furulund-menyen?

– Joda, kebab har vi, i tillegg til annen spen-
nende mat. Norsk tradisjonskost og mye annet 
godt. Vi har noe for enhver smak, forsikrer 
Korkmaz.

– Jeg har med meg min gode venn Janne på 
kjøkkenet. Han er en gammel ringrev med årevis 
av erfaring som kokk på hoteller og restauranter 
i Sverige. Og han er egentlig norsk, så han vet 
hva nordmenn vil ha, sier Kokmaz.

– Janne. Høres ikke særlig norsk ut?
– Jeg heter egentlig Jan Erik Karlsen, er fra 

Skjærviken i Skjeberg. Men jeg har bodd i Sve-
rige i 40 år. Da blir du litt svensk, sier mannen 
som ikke en gang gjør forsøk på å opptre som 
A4.

– Jeg er kokk, musiker, driver med data, har 
eget platestudio og mener noe om det meste. Og 
jeg trives blant folk. Vi har en jobb å gjøre her 
i Aremark, men dette skal bli bra. Fine lokaler, 
hyggelige mennesker og god beliggenhet, sier 
Jan Erik «Janne» Karlsen.

Det begynner å bli en stund siden det sydet av liv på furulund. Men nå er dørene åpnet 
etter rehabiliteringen, og det betyr at allbrukshuset igjen skal bli aremarks storstue. 
Ikke minst viktig er det at kafeteriaen fremstår i ny drakt og med nye drivere.

Vil skape nytt liv på Furulund

Det meste er nytt i furulund Kafete-
ria i aremark. Nye er også innehaver 
Nizamettin Korkmaz og kokk Jan erik 
«Janne» Karlsen, en «artig skrue» som 
fort får frem det gode humøret hos 
gjestene.
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Øyvind Ottersen, tekst

Rømskog skole er for liten til å ha 
alle klassetrinn for seg. Annen- og 
tredje klasse går sammen. Og det er 
greit nok, for til sammen er de bare 
åtte elever.

De siste ukene har de deltatt i en 
aksjon som tar sikte på å samle inn 
brukte T-lys. Det vil si metallhyl-
steret som er igjen når stearinen er 
borte. Målet er å hjelpe miljøet og 
satse på gjenvinning.

Men i 2/3. klasse i Rømskog har 

de gjort enda mer ut av aksjonen. 
De har brukt T-lyshylsene i matte-
undervisningen. Med 7.232 brukte 
T-lys til disposisjon har elevene fått 
rikelig anledning til både å telle, 
regne, dele og summere. Blant 
annet har de funnet ut at antallet 
utgjør 903 per elev.

Aksjonen varte ut januar. De 
mange sekkene med T-lyskopper er 
sendt til gjenvinning, og Rømskog-
elevene har både bedret matte-
kunnskapene og hjulpet miljøet.

De åtte elevene i annen- og tredje klasse på 
rømskog skole har jobbet iherdig for å gjøre en 
god figur i den landsomfattende T-lys-aksjonen. 
Og resultatet er imponerende: 7.232

Samlet inn 
7.232 T-lys

Denne stolte gjengen fra annen- og tredje klasse i rømskog har samlet inn 
tusenvis av brukte T-lys. fra venstre adrian Lejon, Casper Dedorsson, Sondre 
Nerstad, Jonathan Helbostad, emma Jørgensen, Thea T. Skogheim, Mari Lorent-
zon og erik unneberg. (Foto: Øyvind Ottersen)

Også andre elever ved rømskog har samlet inn brukte T-lys. Her er det fjerde- 
og femteklassingene som gjør seg klare til å trampe metallhylsene flate. en mor-
som oppgave elevene gikk til med stor iver. (Foto: Jeanette M. Jansson)

Det mest spesielle ved å lese denne romanen, var 
at jeg kjente lyst til å begynne forfra, da jeg ende-
lig var ferdig med de 580 sidene. Det skjer ikke 
så ofte, men med denne boka var det som om jeg 
kunne merke at teksten gjemte mye mer enn det 
jeg hadde fått med meg i første runde.

Monstermenneske er Skomsvolds andre bok, 
og den handler om da hun skrev debutromanen 
’Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg’. At hun skriver 
en roman på nesten 600 sider om å skrive en ro-
man på drøye 100 sider, er fascinerende i seg selv. 
Men Monstermenneske handler ikke bare om å 
skrive, den handler aller mest om hvor mye styrke 
et menneske har, selv når det ligger og ikke orker 

å flytte på seg. Så lenge du ikke er død, beveger tankene seg al-
likevel, og det kan virke som om at hovedpersonen tenker så mye 
at det rett og slett ikke fins energi til kroppsbevegelser i tillegg.

De som har hørt om Monstermenneske vet kanskje at den 
handler om ME (kronisk utmattelsessyndrom). Men hvis du leser 
romanen for å lære om ME, tror jeg ikke du får forventningene 
innfridd, selv om hovedpersonen beskriver sin kamp med denne 
sykdommen.

Setningene i Monstermenneske er lange, det svirrer en rastløs 
energi i dem som får meg til å kjenne hvordan hovedpersonen 
har det: Masse sitringer innvendig, men ingen kraft til å reise 
seg opp av senga. Men jo, etter hvert reiser hun seg og hun begår 
store ting. Debuterer som forfatter, vinner litteraturpris, reiser 
rundt og presenterer boka si. Men likevel, under alt sammen, er 
hun fortsatt det samme sårbare mennesket som lå i senga og ikke 
orket å røre på seg.

Går det an å være for følsom for det vanlige livet?
Det kan kanskje høres ut som dette er en følelsesladet bok 

med masse triste avsnitt. Men det er det ikke. For selv i den 
største elendighet stråler teksten av selvironi og komikk, og jeg 
håper så inderlig at også menn vil lese den, om ikke annet så for å 
oppleve hvordan Skomsvold setter mennesket i perspektiv med 
naturvitenskapen som det bærende element. Tro meg, dere vil bli 
imponert.

Silvia Henriksdottir

bOKaNbefaLING

Går det an å være  
for følsom for  
det vanlige livet?
Monstermenneske, roman 
Kjersti annesdatter Skomsvold, 
forlaget Oktober 2012

pilk deg rik i marker
Avisa Grenseland hadde i januar en utførlig omtale av årets store fiskekonkur-
ranse i Marker. Vi nøyer oss nå med å minne store og små på at det hele foregår 
på Rødenessjøen søndag 24. februar og at hele familien er hjertelig velkom-
men til å delta. Rik kan du også bli, for arrangøren lokker altså med velvoksne 
pengepremier; 30.000 kroner til vinneren, ti tusen til annenplassen, fem tusen til 
tredjeplassen og en tusenlapp hver på de neste fem på resultatlisten. Og det er 
vekt som teller – høyest vekt gir høyest premiesum.

livsviktiG med GOde Adresser
Norsk Luftambulanse var for noen dager siden i Aremark. De karakteristiske gule 
helikoptrene sirklet over bygda. Noen ble skremt av det og trodde det var snakk 
om en alvorlig ulykke. Men det viste seg at luftambulansen var på øvelse. Et nytt 
system med GPS-koordinater skulle prøves ut. For i små kommuner som våre er 
mangelen på adresser et stort problem. Både ambulanse, politi, brannvesen og 
luftambulansen kjemper mot klokka om noe alvorlig skjer. Da er det viktig med 
gode adresser.

Målet er at alle i hele landet skal ha en gateadresse innen 2015. I Aremark 
jobbes det med å få til gode ordninger. Det vil påføre kommunen betydelige 
utgifter, men det er snakk om livsviktige minutter og sekunder. I kommuner som 
Aremark er det ofte diffuse adresser, og mange har samme navn.
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feBrUAr

tOrsdAG 21.

Ung aktiv vinterferie på UKH i 
Marker.

Aerobic i gymsalen i Rømskog kl. 20.

Bygdekinoen på Furulund i Aremark 
viser kl. 18 «Rive-Rolf 2D» og kl. 20 
«A Good Day to Die Hard».

Klubbkveld oppe og nede i Ørje kirke 
kl. 18.

fredAG 22.

Ung aktiv vinterferie på UKH i 
Marker.

lØrdAG 23.

Møte med Andreas Hegertun i 
Rømskog bedehus kl. 19.30. Sang 
av Frequency. Arrangør er Rømskog 
Misjonsforening.

Intimkonsert med Trygve Skaug på 
Bakergaarden i Ørje kl. 20

sØndAG 24.

Ørjes store fi skepris. Isfi skekon-
kurranse på Rødenessjøen. Store 
pengepremier. Arrangør er Marker 
Sportsfi skeklubb, Marker Speider-
gruppe, Marker Kjøre- og Rideklubb 
og Marker kommune.

Gudstjeneste i Ørje kirke kl. 11 – sog-
neprest Sven Giljebrekke.

Gudstjeneste i Rømskog kirke kl. 11 
– prest Dag Mysen.

Gudstjeneste i Aremark kl. 18 – sog-
neprest Sven Giljebrekke.
 
mAndAG 25.

Aremark Bygdekvinnelag inviterer 
til åpent møte på Furulund kl. 19. 
Tema: Dekke bord til konfi rmasjon 
og andre festlige anledninger. Ved 
Renée Stenbock Riis fra Tilbords i 
Halden.

Seniordans på Furulund i Aremark 
kl. 18.

tirsdAG 26.

Stemningen Turlag i Rømskog invite-
rer til månedens trim, naturopple-
velse og bygdekultur. Fremmøte ved 
kommunehuset kl. 18.30.

Barnegospel i Ørje kirke kl. 17.45–19.

Misjonsmøte i Aremark menighets-
hus kl. 19. Sokneprest Giljebrekke 
deltar.

Årsmøte i Rømskog KrF avholdes i 
kommunehuset kl. 19.
 

OnsdAG 27.

Seniordata på Frivilligsentralen i 
Marker kl. 13–15.

Nabotreff i peisestua i Ørje kirke 
kl. 11–13.

tOrsdAG 28.

Årsmøte i Rømskog Arbeiderparti 
avholdes i kommunehuset kl. 19.

Alpha-kurs på menighetshuset i 
Aremark kl. 19.

Aerobic i gymsalen i Rømskog kl. 20.

mArs

fredAG 1.

Fredagsklubben på Ungdommens 
Kulturhus i Marker har åpent fra 
kl. 19 til kl. 23.

lØrdAG 2.

Møte med Robert Lister i Rømskog 
bedehus kl. 19.30. Sang av Torill 
Dramstad. Arrangør er Rømskog 
misjonsforening.

sØndAG  3.

Familiefrokost på menighetshuset i 
Aremark kl. 10.30.

Gudstjeneste i Øymark kirke kl. 11. 
Sogneprest Øystein Sjølie.

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

Nattverdsmøte i Ørje Misjonsmenig-
het kl. 18. Astrid Arnfi ndsen Dagrød 
taler.

KRIK Rømskog arrangerer samling 
i gymsalen kl. 17–19. Hovedtema er 
innebandy. 

sØndAG 3.

Aremark JFF arrangerer åpent 
klubbmesterskap i isfi ske fra kl. 10. 
Sted: Skolleborgørvann.

mAndAG 4.

Småbarnstreff og babysang i Ørje 
kirke kl. 11–13.

Seniordans i Marker rådhus kl. 18.

Hyggeaften i Rømskog eldresenter 
kl. 18.30. For beboere, pensjonister 
og andre interesserte.

mAndAG 4.

Åpent temamøte på Furulund i Are-
mark kl. 19. «Ødelegger vi jordsmon-
net». Foredrag av Svein Erik Skøyen 
fra Fylkesmannens landbruksavde-
ling. Arrangør: Aremark Bondelag.

tirsdAG 5.

Barnegospel i Ørje kirke kl. 17.45–19.

OnsdAG 6.

Bygdekinoen i Marker rådhus viser 
kl. 18 «Karsten og Petra blir beste-
venner».

Nordre Rømskog jeger- og fi skerfo-
rening avholder årsmøte i kommu-
nehuset kl. 19.

Forfatterkveld med Øystein Wiik i 
Marker bibliotek.

tOrsdAG 7.

Alpha-kurs på menighetshuset i 
Aremark kl. 19.

«Rømskog got talent» - siste audi-
tion. Kommunehuset kl. 19. Finalen 
arrangeres 13. april.

Folkemøte i Marker rådhus om plan-
lagt vindkraftutbygging i Marker.

Aerobic i gymsalen i Rømskog kl. 20.

fredAG 8.

Aremark Bygdekvinnelag feirer 
sitt 75-års jubileum. Kl. 19.00 på 
Furulund.

Fredagsklubben på Ungdommens 
Kulturhus i Marker har åpent fra 
kl. 19 til kl. 23.

lØrdAG 9.

Alpha–kurs på menighetshuset i 
Aremark.

sØndAG 10.

Alpha-kurs på menighetshuset i 
Aremark.

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

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

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

Isfi ske Cup 3 arrangeres på Tjuv-
holmen kl. 11–14. Arrangør er Marker 
Sportsfi skeklubb.

Rømskog Pistolklubb og Rømskog 
Skytterlag arrangerer klubbmester-
skap i luftpistol- og rifl eskyting i 
Ungdomslokalet kl. 15–17.

mAndAG 11.

Seniordans på Furulund i Aremark 
kl. 18.

tirsdAG 12.

Barnegospel i Ørje kirke kl. 17.45–19.

Vårkonsert med kor og korps i Mar-
ker rådhus kl. 19.

OnsdAG 13.

Nabotreff i peisestua i Ørje kirke 
kl. 11–13.

Rømskog Idrettslag avholder års-
møte i kommunehuset kl. 19.

Nattverdmøte på menighetshuset i 
Aremark kl. 19.

Det skjer i Grenseland
21. FEBRUAR TIL 22. MARS

Seniordata på Frivilligsentralen i 
Marker kl. 13–15.

tOrsdAG 14.

Alpha-kurs på menighetshuset i 
Aremark kl. 19.

Bygdekinoen på Furulund i Aremark 
viser kl. 18 «Karsten og Petra blir 
bestevenner».

fredAG 15.

Fredagsklubben på Ungdommens 
Kulturhus i Marker har åpent fra 
kl. 19 til kl. 23.

lØrdAG 16.

Møte med Bjørnar Holmedahl i 
Rømskog bedehus kl. 19.30. Sang og 
musikk av John-Ivar Udnesseter og 
Kristin Lotterud. Arrangør er Røm-
skog misjonsforening.

sØndAG 17.

Skytestevne i fi gurjakt på Marker 
skytebane kl. 10–13. Arrangør er 
Marker JFF.

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

Marker Sportsfi skeklubb arrangerer 
klubbmesterskap i isfi ske. Det skjer 
på Skinnarbutjern fra kl. 11–15.

Ørje Misjonsmenighet arrange-
rer stort sangmøte kl. 17. Betania 
Musikkforening fra Skjeberg deltar. 
Pastor Odd Bekkholt taler.

mAndAG 18.

Småbarnstreff og babysang i Ørje 
kirke kl. 11–13.

Seniordans i Marker rådhus kl. 18.

Marker Speidergruppes basar av-
holdes i Marker rådhus kl. 18.

tirsdAG 19.

Barnegospel i Ørje kirke kl. 17.45–
19.

OnsdAG 20.

Elevforestilling i Marker rådhus 
kl. 18. Av og med niende trinn på 
Marker skole.

Misjonsmøte på menighetshuset i 
Aremark kl. 19.

tOrsdAG 21.

Elevforestilling i Marker rådhus 
kl. 18. Av og med niende trinn på 
Marker skole.

Klubbkveld oppe og nede i Ørje 
kirke kl. 18.

Alpha-kurs på menighetshuset i 
Aremark kl. 19.

fredAG 22.

Fredagsklubben på Ungdommens 
Kulturhus i Marker har åpent fra 
kl. 19 til kl. 23.
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Bygdekino 
Torsdag 21. februar kl. 18: «Rive Rolf» 
og kl. 20: «A good day to die hard».

 

furulund Café 
har åpnet igjen etter rehabiliteringen. Åpent hver 
dag:   Mandag–tirsdag kl. 11–19

onsdag–fredag kl. 11–20
lørdag og søndag kl. 12–20.

Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen!
Tlf. 69 19 93 90 
 Ved leie av lokaler på Furulund, send en e-post til 
furulund@aremark.kommune.no Priser og annen info 
ligger ute på aremark.kommune.no 

 

innskriving på  
Aremark skole
Tirsdag 5. mars kl. 17.30 er det innskriving av alle 
barn født i 2007. Alle møter i 6-års bygget.

Det hele vil vare ca. 2 timer. Velkommen!
 

Ordinært opptak til 
 Aremark barnehage
Søknadsfrist for ordinært opptak for barnehageåret 
2013–2014 er 1. mars 2013. 

Ved spørsmål kontakt virksomhetsleder barne-
hage Cathrine Gretland tlf. 922 39 923.

myrland ungdomsklubb
arrangerer tur til SUPERLAND i Sarpsborg mandag 
4. mars. Avreise fra Furulund kl. 16.00. Påmelding 
til klubbleder John Erik Strøm johnerik.strom@
aremark.kommune.no

LaN 2013
Fredag 15. mars kl. 20 arrangerer Myrland ung-
domsklubb Lan 2013 i Aremarkhallen. 

Påmelding til klubbleder John Erik Strøm: 
johnerik.strom@aremark.kommune.no 
 

Barne og ungdoms
teater i Aremark
Veslefrikk barne- og ungdomsteater har teaterskole 
hver mandag i gymsalen på Aremark skole. Tilbudet 
gjelder for barn og ungdom i alderen 6–16 år. Time-
ne består av teaterlek, improvisasjon, stemmebruk, 
bevegelse, skuespillerteknikk, konsentrasjonsøvel-
ser, trygghetsøvelser m.m.

Vi øver også til forestillingen «ALICE I EVEN-
TYRLAND» som vises for publikum mot slutten av 
semesteret. Vi starter opp 4. februar og har plass til 
fl ere små og store skuespillere! Har du lyst til å være 
med? Ring Monia Berger på tlf. 452 93 408 for mer 
informasjon og påmelding. www.veslefrikk.org 

 

vårmønstring 2013 
lørdag 20. april kl. 11 til 15. Vi trenger fl ere lag og 
foreninger og frivillige som kan hjelpe til denne 
dagen. Vi ønsker at alle som holder på med og/eller 
har interesse for motoriserte kjøretøy eller lignende 
stiller opp denne dagen; både som utstiller og/eller 
egen stand for sin bedrift. Ta kontakt med Rita på 
e-post rita.lindblad@aremark.kommune.no Følg ar-
rangementet på facebook

ledige stillinger
Det er behov for 
lærere og fagarbeidere på Aremark skole 
for skoleåret 2013/14.

Teknisk sjef. 100% fast stilling er ledig. 
Mer informasjon under ledige stillinger på aremark.
kommune.no

Aremark kommune minner om at hver enkelt 
aktør registrerer sitt arrangement, møte eller 
aktivitet på aktivitetskalenderen på kommu-
nens hjemmeside. Viktig at alle gjør dette, så 
vi har en mest mulig oppdatert informasjon om 
alt som skjer i kommunen. 

 

    
Sted: Aremark rådhus
E-post: frivilligsentral@aremark.kommune.no
www.aremark.kommune.no/frivilligsentralen

Hiphopkurs 
for barn og ungdom
Onsdag 27. februar starter hip-hop-/dansekurs for 
barn og ungdom i den gamle gymsalen på skolen.

aremark kommune

Rådhuset, 1798 Aremark
Rådhuset sentralbord: 69 19 96 00
E-post: post@aremark.kommune.no

Tlf. 98 21 21 82
Åpningstider:
Man. og ons., kl. 8.30–15.30, 
fred. kl. 8.30–12.00

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 fl este 
av regionens to tusen hytte-
eiere og deres gjester.

TA KONTAKT:
Epost: oyvind.ottersen@
grenselandmedia.no
Telefon: 468 24 777
Postadresse: Avisa Grenseland
Fosby, 1798 Aremark

Neste nummer kommer:
Torsdag 21. mars
Frist for annonsebestilling: 
Mandag 11. mars

Parti 1 (alder 9–13): kl. 18–19.
Parti 2 (alder 13+): kl. 19–20.
Pris: kr 300 for 8 ganger. Påmelding og betaling 

ved oppmøte.
Samarbeid mellom Aremark IF og Frivillig-

sentralen.
 

strikkekafé
Annenhver tirsdag kl. 18–21 i aktivitetsstua på Fos-
bykollen (inngang v/fysioterapeut) er det strikkekafé 
for alle hekle-/strikke- og håndarbeidsinteresserte 
i alle aldre. Kaffe og kake er det også. Velkommen! 
Oppstart tirsdag 22. januar.

Arrangeres i samarbeid med Aremark Bygdekvin-
nelag.

Kontaktperson: Åse Aasgaard, tlf. 975 16 769
 

Gågruppe
Hver mandag kl. 17.30 ved Furulund.

Tilbud til alle som ønsker å komme i bedre form, 
uansett utgangspunkt. Alle går i sitt tempo, og ingen 
blir gått ifra. Ha det sosialt og få frisk luft og mosjon 
på kjøpet. Husk klær og fottøy etter vær. Refl ekser 
deles ut til alle som deltar.

Kontaktperson: Gunnar Ulsrød, tlf. 901 70 211
 

strikkeklubben
Hver tirsdag kl. 11–13, i aktivitetsstua på Fosbykollen 
(inngang ved fysioterapeut). Er du glad i håndarbeid, 
hobbyaktiviteter eller bare å slå av en prat, så er du 
hjertelig velkommen. Det er utlodning, morsomme 
konkurranser, servering av kaffe og kjeks m.m.

Kontaktperson: Grethe Aarbu, tlf. 916 31 896 og 
Frivilligsentralen, tlf. 98 21 21 82

 

seniortrim
Hver tirsdag kl. 14–15 i idrettshallen (evt. ute hvis 
været er pent)

Trim med instruktør for damer og menn i alderen 
55+. Har DU lyst til å være med? Møt opp i idretts-
hallen eller ta kontakt.

Kontaktperson: Inger Lise Gløboden, tlf. 952 41 
199 og Frivilligsentralen, tlf. 98 21 21 82

 

Bingo
Hver onsdag kl. 11–13 spilles det bingo i aktivitets-
tua på Fosbykollen (inngang ved fysioterapeut). Kr 
25 pr. brett inkluderer kaffe og vafl er og en trivelig 
pratestund. Alle hjertelig velkomne! 

Kontaktperson: Mary Anne Gløboden, Frivilligsen-
tralen, tlf. 98 21 21 82

internasjonal 
kvinnegruppe
Ca. annenhver måned samles kvinner fra ulike land 
og Aremark til treff for å bli bedre kjent med hver-
andre, og kultur, språk, mat m.m. Arr. i samarbeid 
med Aremark bygdekvinnelag.

Kontaktperson: Mary Anne Gløboden, Frivilligsen-
tralen, tlf. 98 21 21 82.

lyst på livet
Informasjonsmøte om Lyst på livet for pensjonister, 
5. mars i Folkets hus i Halden kl. 12.00-14.00.

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

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

kommunale møter
Torsdag 07.03.  Møte i utvalg for Utvikling, Planutvalg 

og Oppom kl. 19.00
Mandag 18.03.  Møte i Adm.utvalget/formannskapet 

kl. 19.00.

en mer meningsfull fritid? 
Bli støttekontakt!
Vi trenger å komme i kontakt med positive, trygge 
og imøtekommende personer som kan tenke seg å 
være støttekontakt?

Vi har nå behov for en støttekontakt til en ung 
mann på 26 år som har behov for litt bistand for å 
oppleve en aktiv og meningsfull fritid. Hensikten er 
å gjøre noe sammen. Eksempelvis naturopplevelser, 
spille spill, gå turer, dra på kino. Denne mannen liker 
å høre på musikk, danse, spille spill, se på TV.
Et oppdrag for deg? 

Henvendelse: Åshild Ringsbu, ass helse- og 
omsorgsleder på tlf 98267627 eller epost ashild.
ringsbu@romskog.kommune.no

Midt i vinterkulden må vi tenke sommer, for den kom-
mer. Driften av bygdetunet må fungere, og vi trenger 
en koordinator som står for utleie, koordinerer akti-
vitetene, forteller besøkende om Rømskog, vasker, 
rydder, og ikke minst er behjelpelig ovenfor lag og 
foreninger, som har hovedansvaret for utsalget. 

Koordinator må være tilstede på de store arran-
gementene, og være tilgjengelig på telefon og kunne 
tilkalles på kort varsel hele sommeren.

Vi søker en person som er serviceinnstilt, lett å 
samarbeide med og som liker å jobbe med mennes-
ker. Stillingen kan eventuelt deles av to personer.

Avlønning som ufaglært assistent med 10 års 
ansiennitet, som utgjør en årslønn på kr. 328.800,-. 

Søknad med CV sendes Rømskog kommune, 
postmottak@romskog.kommune.no innen 15. mars 
2013. 

Spørsmål kan rettes til kulturleder 
Elizabeth Wirsching, 47 62 37 44, 
elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no

kommunale møter 
26.02. Plan og miljøutvalget 
26.02. Oppvekst og omsorgsutvalget 
28.02. Formannskapet.
Møtested: Rådhuset kl. 18.30. 

 

Barnehageopptak 
2013–2014

Det kan nå søkes om opptak i barnehagene for bar-
nehageåret 2013/2014.

Informasjon om barnehagene samt søknadsskje-
ma kan fås i barnehagene, helsestasjon, på servi-
cetorget i Marker rådhus og på Marker kommunes 
hjemmeside.

Søknad sendes på elektronisk skjema på 
www.marker.kommune.no

Søknadsfrist: 1. mars 2013. 

ledige stillinger 
Lærerstillinger ved Marker skole 
– Søknadsfrist: 15. mars 

Spesialpedagog 
– Søknadsfrist 1. mars 

Diverse ledige stillinger – seksjon omsorg
– Søknadsfrist 15. mars 2013 
1.   Ferievikarer Marker Bo- og servicesenter (MBSS) 

og hjemmesykepleie
2.  Helgestillinger og vikarer MBSS og hjemmesyke-

pleien 
3.  Ferie- og tilkallingsvikarer – hjemmehjelp

Fullstendig utlysningstekst og elektronisk 
 søknadssskjema for stillingene fi nner du på 
www.marker.kommune.no 

Høringsmøte 
– endring av minsteareal på rådyr i Marker

Marker viltnemnd foreslår endring av minsteareal på 
rådyr fra 500 daa til 400 daa. Iht. forvl. Kap.VII «Om 
forskrifter» holdes åpent høringsmøte onsdag den 
20.02.13 kl. 18.00 i Marker rådhus. 

Innspill sendes innen 22.02.13 til 
Marker kommune, Plan og miljø
Pb.114, 1871 Ørje 
eller e-post: post@marker.kommune.no

Vedr. innrapportering av 

fellingsrapport på rådyr
for 2012

Marker kommune vil opplyse om fristen for innle-
vering av fellingsrapport for rådyr. Rapporten skal 
innleveres innen 10 dager etter jakttidens slutt 
23. desember.

kommuneplan for kultur
bygg og fysisk aktivitet i 
marker

I henhold til plan- og miljøutvalgets vedtak den 
22.01.13 skal kommuneplanen for kulturbygg og 
fysisk aktivitet rulleres. I henhold til plan-og byg-
ningslovens § 11–12 kunngjøres herved varsel om 
oppstart av planarbeidet. Planen omfatter kultur-
bygg, anlegg og områder for idrett og friluftsliv. 
Innspill sendes innen 2. april 2013 til 

Marker kommune, Plan og miljø, 
Pb.114, 1871 Ørje 
eller e-post: post@marker.kommune.no

kulturmidler 2013 
Lag og foreninger i Marker kan søke om støtte til 
drift. Søknadsfrist 15. mars

Søknadsskjema fi nnes på 
www.marker.kommune.no 

Kriterier for å søke: Lag/forening må ha base i Mar-
ker og være registrert på kommunens hjemmesider.

Dette skal følge søknaden enten elektronisk eller 
på papir:

Årsberetning, medlemsoversikt, revidert regn-
skap og budsjett.

marker folkebad
Har åpent for kvinner på tirsdager, menn på tors-
dager og for alle på lørdager.

leksehjelp
Leksehjelp for fl yktninger hver onsdag kl. 17 på 
Frivilligsentralen i Marker. Ikke i ferier.

Ledig sommerjobb 3. juni til 23. august

100 % koordinatorstilling 
på «kørren»

demensomsorgen 
i rømskog
Vi har satt i gang et dagaktivitetstilbud til hjemme-
boende eldre med økende behov for bistand. Dette 
dagaktivitetstilbudet skal bidra til å skape menings-
fulle opplevelser og en aktiv hverdag for den enkelt 
bruker, slik at de som ønsker det kan bo hjemme 
lenger.

Hver mandag fra kl 10–13 samles vi på arbeids-
stua på eldresenteret og innholdet for dagen vil 
være:

• samtaler om det som opptar oss.
• enkle aktiviteter sammen, eventuelt lett trim.
•  et måltid som vi tilbereder og koser oss med i 

fellesskap.
•  På sommertid tar vi dagsturer til kjente steder 

som Kurøen, Trosterud og Hagasund, med kaffe 
og noe attåt!

Tilbudet koster 50 kr pr. gang, skyss og måltid in-
kludert. Ta kontakt med ass. helse- og omsorgsleder 
Åshild Ringsbu på tlf. 98267627 for mer informa-
sjon.

ledig lærerstilling ved 
rømskog skole
Følgende lærerstilling er ledig ved Rømskog skole 
fra 01.08.13: 

100 % årsvikariat
Utlysingen gjelder også for eventuelt andre 

lærerstillinger som vil kunne bli ledige frem til sko-
lestart i august 2013.

For fullstendig annonsetekst vises det til kom-
munens hjemmeside www.romskog.kommune.no, 
søknadsfrist er 8. mars 2013.

konsert med 
Geirr lystrup
Konsert med visesanger Geirr Lysstrup fredag 19. 
april på Furulund.
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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: 
oyvind.ottersen@
grenselandmedia.no











Øyvind Ottersen, tekst OG fOtO

Skulerud ligger sør i Aurskog-Høland kom-
mune, i Akershus fylke. Således er det utenfor 
Avisa Grenselands nedslagsfelt. Men det kan 
meget vel bli en endring på det. Haldenkanalen 
går tvers igjennom Grenseland. Men kanalen 
starter ikke ved Kroksund, og den ender ikke ved 
Stensbrua. Både søndre del av Aurskog-Høland 
og deler av Halden sokner til Haldenkanalen. 
I den forbindelse har vi flørtet litt med folk i 
Skulerud-Hemnes-området.

– Dette har vi ventet lenge på. Vi vil gjerne 
være med i det gode selskap nedover langs kana-
len, sier Leif Bråthen, en av ildsjelene på Skule-
rud. Han og kameratene vil så gjerne bli en del 
av fellesskapet langs Haldenvassdraget. For de 
er alle gamle nok til å huske hvilken betydning 
kanalen og livet på den har hatt for utviklingen 
av hele regionen.

– Vi hører til i Grenseland, selv om det er 
en usynlig, menneskeskapt fylkesgrense nedi 
skauen her, sier Bråthen.

eget museum
Folk på Skulerud er stolte av historien. Derfor 
var det også folkefest og reneste 17. mai-stem-
ning i fjor da nyrestaurerte DS «Turisten» tok 
turen helt til Skulerud brygge.

– Det er så masse historie knyttet til både 
«Turisten», kanalen og alt som har skjedd i vass-
draget. Derfor fant vi ut at vi skulle samle gjen-
stander, gamle bilder og annet av historisk verdi 
for å lage et lite museum. Vi åpnet i fjor, men 
jobber hele tiden med utvidelser og forbedrin-
ger. Målet er at alle som er glad i kanalen kan ta 
seg en tur til Skulerud for å se, føle og kanskje 
lære litt, sier Kristian Simonsen, en annen av 
kanalens venner og ihuga Skulerud-patriot.

– I museet har vi mange gamle, flotte bilder. 
Vi har ekte vare i form av kjettinger, lensebunter, 
wire og mye annet knyttet til tømmerfløtingen. 
Vi har gammelt skogsredskap som blinkeøkser, 
sager og annet utstyr som var viktig i skogen i 
gamle dager. Morsomt for oss som husker det, 
og lærerikt for den yngre garde. Denne delen 
av vår historie er det viktig å ta vare på, og det 

hadde vært ekstra hyggelig om folk sørfra kunne 
ta seg en tur til Skulerud. Vi er en del av deres 
historie også, sier kameratgjengen fra Skulerud.

«Tertitten»
Skulerud var i sin tid endestasjon på Urskog–
Hølandsbanen, den smalsporete jernbanen hvor 
«Tertitten» var både viktig og populær. Skulerud 
var også den nordligste gjestehavnen i Halden-
kanalen.

Jernbanesporene, som «Tertitten» benyttet, 
er for lengst borte. Men minnene lever videre, 
og det jobbes i kulissene for å få «Tertitten» 
tilbake. I det minste på en del av strekningen 
fra Sørumsand, via Bjørkelangen til Skulerud. 
Kanskje kan man en gang i fremtiden få liv i den 
gamle rundreisen der folk dro fra Oslo med tog 
til Skulerud, dampbåt på kanalen ned til Halden 
og tog tilbake til Oslo – eller motsatt vei.

– Ja, vi lever i håpet. Det hadde vært frykte-
lig moro om «Tertitten» igjen kunne få møte 
«Turisten» på Skulerud brygge.

Noen kilometer fra Markers nordlige grense ligger det gamle knutepunktet Skulerud. 
Det er her Haldenkanalen starter, og det var her DS «Turisten» i sin tid møtte 
«Tertitten». Nå er det stille på Skulerud, men minnene lever fortsatt. Og innbyggerne 
har et sterkt ønske om å bli innlemmet i det gode selskap i Grenseland.

Ildsjeler laget museum
et eget lite museum er bygget i den gamle isbingen på Skulerud brygge, mye takket være Skulerud Vel og disse fire ildsjelene. fra venstre Leif bråthen, Kristian 
Simonsen, arve Dahl og Johan Petter Simonsen.


