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«Alt som durer» var på plass 
i Aremark sentrum under 
Vårmønstringen 2013. arrange-
mentet ble en formidabel 
suksess, og publikum strømmet 
til. Side 5

deiliG med
PÅskeluNsJ

Også i år fi kk både unge og 
gamle deilig påskelunsj, servert 
av fl inke elever og lærere ved 
Aremark skole. Her fra SFO der 
småskolen koste seg. Side 20

elevsuksess 
i mARkeR

Hvert år jobber niende klasse 
ved Marker skole intenst med et 
kulturprosjekt. i år trakk elev-
ene to fulle hus i rådhuset med 
sin versjon av «The Sound of 
Music». Side 14 og 15

motoR i
ARemARk

Thea Dahlum Nilsen (19) imponerte alle da hun 
sang «A moment like this» foran et fullsatt 
kulturhus i Rømskog. Den allsidige jenta gikk helt 
til topps i «Rømskog Got Talent», et arrangement 
som viste til fulle hva som bor i det lille lokal-
samfunnet nord i Grenseland. Side 12 og 13

en fantastisk 
kveld i Rømskog

Vår-
marked 

i Ørje
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Lykkelig som liten
Avisa Grenseland er ikke noe politisk 

organ, men én politisk sak har vi siden 
starten i 2006 engasjert oss i: Kampen for 
å beholde Aremark, Marker og Rømskog 
som selvstendige kommuner. Vi har ingen 
statistikk å vise til, og det finnes sikkert 
folk i Grenseland som kan tenke seg større 
kommunale enheter. Men i det store og hele 
er vi sikre på at de aller fleste innbyggerne 
fortsatt ønsker å være «lykkelig som liten».

Til høsten er det stortingsvalg. Valgresul-
tatet vil ha betydning for spørsmålet om 

kommunesammenslutninger. Det er ingen 
hemmelighet at det på borgerlig side er en 
stor iver etter færre kommuner i Norge. 
Høyre-leder Erna Solberg, som meget vel 
kan bli vår neste statsminister, har de siste 
årene ligget lavt i terrenget i forhold til dette 
spørsmålet. Men som kommunalminister 
foreslo hun i sin tid at ingen kommuner 
med færre enn fem tusen innbyggere hadde 
livets rett. Nå har hennes mulige regjerings-
partner Fremskrittspartiet slipt knivene. 
For noen uker siden lanserte partiet en plan; 
småkommuner med færre enn tre tusen 
innbyggere skal sultefores slik at de «frivil-
lig» slår seg sammen med en større nabo. 

Fremskrittspartiet ønsker å ta en milliard 
kroner fra 164 av de minste kommunene. 

Aremark og Rømskog er blant disse. Denne 
milliarden skal fordeles på bykommunene. 
Det er selvsagt musikk i ørene på byer som 

sliter økonomisk, og det gjør de fleste. FrP 
vet, spesielt i et valgår, at støyen fra de små 
blir overdøvet av jubelen fra de store. FrP ser 
med dette utspillet for seg en enda kortere 
vei til regjeringskontorene, for det er neppe 
på bygdene FrP henter brorparten av sine 
stemmer. 

Alle kommuner er avhengige av statlige 
overføringer. De små kommunene har 

ingen mulighet til å klare seg uten. Det vet 
rikspolitikerne. Men spørsmålet er hva en 
eventuell gevinst vil bli. Regnestykkene går 
gjerne på innsparinger i forhold til kommu-
nal administrasjon og en viss samkjøring og 
sentralisering innenfor skole og helse. Men 
det er lenge mellom hver gang regnestykke-
ne også inneholder de tallene som er fordel-
aktige for de små. Utgiftene til sosialhjelp er 
relativt sett mindre i små kommuner. Der 
er det også langt færre problemer knyttet til 
for eksempel rus og kriminalitet. Dette er 
størrelser det er mulig å tallfeste. Sosial triv-
sel eller mistrivsel er det verre å sette en pris 
på. Folk i små kommuner trives generelt sett 
godt. De har nære relasjoner til hverandre. 
De har nærhet til det lokale maktapparatet, 
og de har en patriotisme som ofte får impo-
nerende ting til å skje.

Nettopp det siste skal vi vie litt opp-
merksomhet til slutt. I løpet av de siste 

ukene har vi besøkt lokale massemønstrin-
ger i hver av våre tre kommuner. I Marker 

samlet 9. klasse to stappfulle hus til musika-
len «Sound of Music». Det som ble levert fra 
ungdommene var strålende. I Rømskog var 
kulturhuset fylt til randen for å bivåne fire 
timer med «Rømskog Got Talent» en lørdag 
kveld. Fantastisk! I Aremark var sentrum 
stappfull av folk da vårmønstringen ble ar-
rangert for andre året på rad. Dette er bare 
noe, men det er eksempler på hva som skjer 
når kreative mennesker i et trygt og godt lo-
kalsamfunn bestemmer seg for å vise hva de 
kan. Det finnes nok av eksempler på at krea-
tivt pågangsmot minsker eller forsvinner 
når stolte lokalsamfunn plutselig får status 
som grisgrent utkantstrøk i en storkom-
mune som har mer enn nok av utfordringer 
i eget sentrum.

Mange mennesker, spesielt ungdom, 
sier at de ikke er interessert i politikk. 

Det er feil. Alle er interessert i politikk, for 
politikk påvirker alt vi er interessert i, hver 
eneste dag. Og her i Grenseland skal vi vite 
at det som skjer i rikspolitikken har direkte 
innvirkning på våre liv i årene fremover. 
Derfor er det også viktig at vi samarbeider 
godt over kommunegrensene. Så godt at vi 
også i de kommende år kan få lov til å nyte 
både kulturelle og andre goder skapt i våre 
egne lokalsamfunn. Med eget kommune-
navn og egen nedarvet identitet. Det skjer 
masse spennende i Aremark, Marker og 
Rømskog. Og det er slik vi vil ha det.

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 30. mai  
 (sommerutgaven)
Torsdag 27. juni
(Ingen utgivelse juli)
Torsdag 29. august

Torsdag 26. september 
Torsdag 24. oktober
Torsdag 28. november.
Torsdag 12. 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

Grafisk design: Byline AS

Besøksadresse:  

avisa Grenseland

Fosby, 1798 aremark

Telefon: 468 24 777

E-post: oyvind.ottersen@grenselandmedia.no

Trykk: Edda Trykk

Forsidefoto: Øyvind Ottersen

Statens Vegvesen skal legge ny asfalt på til-
sammen 85 kilometer riks- og fylkesvei i perio-
den fra mai til september. Totalkostnad blir 90 
millioner kroner, hvorav femti går til fylkesveier. 
i Grenseland er det denne gang Rømskog som får 
glede av investeringene. Ti kilometer av fylkesvei 
21, fra akershus grense og sørover, skal få ny as-
falt. Dessuten skal et område ved Rømskog skole 
asfalteres. Aremark og Marker er ikke tilgodesett 
med asfaltmidler i år. 

Ny AsfAlt i RømskoG

2  AvisA GrenselAnd • mAi 2013



“Jeg trenger 
et nytt hjem”

 

Vurderer du å bli fosterhjem?
Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 14. mai
kl. 18.00. Sted: Sundløkkaveien 73, Sarpsborg
Tlf. 466 16 900 - www.fosterhjem.no/sarpsborg

Inneh. Harald Westgaard
1870 Ørje – tlf. 69 81 41 06 mob. 909 14 160 

Transport
hvis
ønskelig

Subus, singel, pukk og maskinkult

StøpegruS
Mure-/puSSeSand
KabelgruS

HaveSingel-natur
FyllStein
FyllMaSSe

øyviNd otteRseN, tekst oG foto

Grensemessa er et samarbeid mellom Rømskog, 
Aremark og Marker. Tema for årets messe er 
næring, opplevelse og bosetting. Lørdag 8. juni 
blir den store publikumsdagen, med aktiviteter 
for store og små – fra morgen til kveld.

Den aller første Grensemessa ble arrangert i 
Markerhallen våren 2007. Det ble en braksuk-
sess. Likevel gikk det fire år før neste messe ble 
arrangert, i den da nybygde Aremarkhallen. Den 
gang strømmet også folk til, og mange sa at det 
ikke måtte gå fire år til neste messe. Rømskog 
burde stå for tur i 2013. Og slik er det blitt.

– Vi gleder oss og håper at riktig mange tar 
turen til Rømskog. Grensemessa er en flott 
anledning for lokalt næringsliv i Grenseland til 
å vise seg frem. Dessuten er det alltid en attrak-
sjon for store og små publikummere å komme 
til en messe der det skjer masse spennende, sier 
messegeneral Jan Birger Holth.

Utendørs i juni
De to foregående messene har vært tidlig på vå-
ren. Men Rømskog har ingen idrettshall. Derfor 
blir årets messe i begynnelsen av juni. Da er det 
godt håp om flott sommervær på vakre Kurøen, 
eller Kørren, som de sier på de kanter.

– Det er klart vi vil ha fint vær, men messe blir 
det uansett. Vi har både bygninger og store telt, 
så utstillere og publikum bør ikke frykte været. 
Men det er naturligvis ekstra hyggelig om sola 
skinner, sier Holth.

Jan Birger Holth er selv en stor nærings-
drivende. Holth Skogsdrift er med sine atten 
ansatte Østfolds største firma innen skogavvirk-
ning.

– Vi skal selvsagt være med på messa. Det 
bør alle lokale næringsdrivende være. Ikke først 
og fremst for å selge, men for å gjøre seg og sine 
produkter bedre kjent. Det gjelder å vise seg 
frem, sier han.

– Smart med én dag
Gulbrand Eng på Ørje er også en betydelig lokal 
næringsdrivende. Han er med i den lokale han-
delsstandsforeningen og driver med flere ulike 
næringer. Blant annet Norgesfor Øst og Bygge-
riet, som begge skal delta på messa i Rømskog.

– Ja, jeg vil oppfordre alle næringsdrivende i 
Marker til å melde seg på. At det denne gang er 
komprimert til én utstillingsdag, er svært posi-
tivt. Det gjør det lettere for næringsdrivende. Det 
er tross alt ressurskrevende å være på en messe, 
spesielt hvis den går over en hel helg. Nå blir det 
en lørdag, og det er perfekt. Det blir en intensiv-
messe med masse folk. Da kan folk vise seg frem, 
knytte kontakter og gjerne selge produkter, selv 
om salg ikke nødvendigvis er det viktigste for alle 
akkurat på messedagen. Et poeng er det selvsagt 
også at lokale næringsdrivende kan bruke messa 
til å orientere seg i det lokale landskapet. Vi har 
mange små og mellomstore bedrifter. Ikke alle vet 
om hverandre, spesielt ikke over kommunegren-
sene, sier Gulbrand Eng.

– Kjempemorsomt
Peter Dagrød er nyvalgt leder i Aremark Næ-
ringsforum. Han synes Grensemessa er et kjem-
pefint tiltak.

– Ja, det er veldig morsomt med en slik messe. 
Den gir lokale bedrifter en fin anledning til å 
profilere seg. De kan vise seg frem og får samti-

dig en ypperlig mulighet til å knytte kontakter. 
Vi har mange spennende bedrifter, men det er 
det ikke alle som vet, sier Dagrød. Han oppfor-
drer alle bedrifter i Aremark til å melde seg på til 
Grensemessa.

– Og jeg håper at mange aremarkinger tar 
turen til Rømskog også som publikummere, sier 
han.

Seminar
Fredag 7. juni er det et eget næringslivsseminar 
på det flotte spa-hotellet i Rømskog. Der blir det 
blant annet foredrag av tidligere toppidrettssjef 
Bjørge Stensbøl.

– Vi har 95 plasser. Her gjelder «førstemann 
til mølla», sier messegeneral Holth.

– Hvordan er forresten livet som grensemes-
segeneral?

– Veldig morsomt og spennende. Jeg er 
overveldet over det engasjementet som finnes i 
de tre kommunene. Ordførere og mange andre 
i både Aremark og Marker har stått helhjertet 
på, i tillegg til våre egne folk i Rømskog. Og jeg 
må bare få nevne Bjørnar Storeheier i Bolyst. 
Det er fantastisk å ha en slik mann å støtte seg 
til. Han er rett og slett et rivjern, sier Jan Birger 
Holth, som håper at riktig mange melder seg på 
til Grensemessa.

– Her skal vi vise vårt store mangfold i Gren-
seland, sier han.

Hold av 7. og 8. juni. Da arran-
geres Grensemessa 2013 – den 
tredje i rekken av næringslivs-
messer i lokal regi. Nytt i år er 
at messen holdes i Rømskog, 
i naturskjønne omgivelser på 
Kurøen.

Alle veier fører til Rømskog

Messegeneral Jan Birger Holth (t.v.) og næringslivsleder Gulbrand Eng i Marker oppfordrer alle næringsdri-
vende i aremark, Marker og Rømskog til å delta på Grensemessa i juni.

mAi 2013 • AvisA GrenselAnd  3



Noen ganger er det ålreit 
å snakke med banken
Nettbank har overtatt svært mange av de oppgavene 
man før måtte dra til banken for å få ordnet. Og de 
fl este synes nok det er både greit og lettvint å sitte 
hjemme i stua og ordne med bankkontoen sin.
Men av og til kan det være mest praktisk å snakke 
direkte med noen i banken, enten på telefon eller 
ansikt til ansikt. Da er det fi nt å ha et bankkontor i 
egen kommune.

Velkommen innom!

AREMARK • MARKER • RØMSKOG • MOSS • RAKKESTAD

En bank det går an
å snakke med!

  TELEFON 69 81 04 00
EPOST@MARKER-SPAREBANK.NO

www.facebook.com/
markersparebank

www.marker-sparebank.no

15. mai–30. august:
Man.–fre.  9.00–15.30

1. september–15. mai:
Man.–fre. kl. 9.00–16.00

Man. og tor. 
kl. 9.00–15.30

15. mai–30. august:
Man.–fre. kl. 9.00–15.30
Tirsdager og onsdager 
kun etter timeavtale

1. september–14. mai:
Man.–fre. kl. 9.00–16.00
Tirsdager og onsdager 
kun etter timeavtale

Aremark

Ørje

Rømskog

JITA FLYTEBRYGGE
– lav vekt og enkel montering 

Nyt sommeren
– på egen brygge

•   Finsk kvalitetsprodukt, som 
er støpt i vedlikeholdsfri UV-
bestandig plast.

•   Modulene er på 240 x 120 cm 
og veier kun 60 kg.  Bæreevne 
500 kg pr. modul.

•   Grunnpakken består av tre 
moduler med badestige og 
sammenkoblingsbeslag.

•   Kan enkelt utvides etter  eget 
ønske og behov.

•   Det er også mulig å montere 
motor på brygga.

PER JOSTEIN RUSTAD, 1890 RAKKESTAD
Mob. 906 83 704. E-post: info@rufuz.no

www.egenbrygge.no
Den franske fotografen J-Louis Martinetti stiller ut i 

GALLERI BRUGET I ØRJE
 

Utstillingen vises 
lørdag 4. og 11. mai, og søndag 5. og 12. mai 

kl. 12–18

Info: Tlf. 928 99 604  |  www.martinetti.fr

Kom og prøv brygga på Tangen ved Strømsfoss.                                                                                         
Salg og demonstrasjon lørdag 18. mai kl. 11- 15.
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øyviNd otteRseN, tekst oG foto

Blant hundrevis, kanskje tusenvis i sentrum 
av Aremark denne dagen, fant vi kultursjef og 
pådriver Rita Lindblad. Med kamera i hånden 
dokumenterte hun stort og smått (just for det 
record).

– Fornøyd med dagen?
– Veldig! Sa Rita Lindblad med et smil så stort 

at munnvikene nesten møttes i nakken.

Flott utstilling
Et bærende element i Vårmønstringen i Are-
mark er utstillingen av kjøretøyer. Ikke bare bi-
ler, men rett og slett alt som durer. Her var biler 
av ny og gammel årgang, motorsykler, mopeder, 

ulike varianter til bruk i bilsport, og ikke minst 
lastebiler og busser. Noe for en hver smak, med 
andre ord. I fj or var den delen av travbanen som 
grenser til hovedveien fylt opp av kjøretøyer. I år 
gikk utstillingen helt rundt. I tillegg var plassen 
ved Fosby skole stappfull av ATV-er, brannbiler, 
datasimultatorer og andre stands.

Publikummerne stemte frem de kjøretøyene 
de likte best, og fl otte premier ble utstillingsvin-
nerne til del. Dette er publikums dom:

1. Tom Vidar Solberg, Aremark
2. Ellen Vestby, Aremark
3. Leif Christian Wang, Trøgstad

Ny butikk
Vårmønstringen i fj or ble til i anledning åpnin-

gen av bygdas nye bensinstasjon. I år var det du-
ket for nok en nyåpning, en ny butikk i under-
etasjen hos Joker. For lokalsamfunnet Aremarks 
del er det bare å håpe at hver vårmønstring i 
årene fremover også vil innbefatte nyåpning av 
en butikk eller virksomhet. Det lover godt for 
bygdas fremtid.

Vårmønstringen i aremark er kommet for å bli! i fjor var 
opp slutningen meget god. i år var den formidabel. i fl ott vårvær 
var sentrum full av folk, og aktivitetene falt tydeligvis i smak. 
Og ekstra grunn til å smile: Tom Vidar Solberg som hadde dagens 
fl otteste kjøretøy.

Kjempesuksess i Aremark 

Tre stolte vinnere av Vårmønstring 
2013 i aremark. Fra venstre Tom Vidar 
Solberg (førsteplass). Ellen Vestby 
(annenplass) og Leif Christian Wang 
(tredjeplass). Foto: Gunnar Ulsrød

Hele travbanen i Aremark sentrum var stappfull av motoriserte kjøretøyer 
i alle varianter.

Utenfor Fosby skole fi kk aTV-entusiastene masse fl ott å se på.

i et provisorisk telt kunne store og små kose seg 
med fresk kjøring på avanserte datamaskiner. 
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øyviNd otteRseN, tekst oG foto

I Aremark er det tradisjon for å 
holde Åpen Gård. Arrangementene 
byr på spennende opplevelser for 
både barn og voksne. Det er dessu-
ten en fi n anledning for det lokale 
bondelaget og samarbeidende lag 
og foreninger til å vise seg frem.

De siste årene har Åpen Gård 
vært arrangert på Vestre Bøen i 
Kvisler og på Hallesby i Østkroken. 
I år er det Aspestrand, mellom Are-
mark sentrum og Bjørkebekk, som 
blir sentrum for arrangementet. En 
velvillig gårdeier Tore Aksel Vold-
berg har gjort det mulig. Mange ser 
nok frem til å bli bedre kjent med 
den fl otte gården mange har lagt 
merke til langs Bjørkebekkveien.

øyviNd otteRseN, tekst oG foto

Anne Grete Stabekk er leder i Aremark 
Bondelag. Hun ledet standen foran Jokerbu-
tikken, hvor det ble delt ut brosjyrer og gitt 
generell informasjon om hvorfor det er viktig 
å produsere mat i Norge. Stabekk sørget 
også for at de fremmøtte bondevennene 
fi kk diplom, T-skjorter og en stor takk for sin 
innsats. De fl este bondevennene hadde møtt 

Mange aktiviteter
– Vi håper selvsagt på mange 
besøkende til dette arrangementet, 
sier Anne Grete Stabekk, leder i 
Aremark Bondelag.

– For å gjøre det hele ekstra 
attraktivt har vi fått med fl ere 
andre aktører. Bygdekvinnelaget 
skal blant annet vise hvordan man 
kinner smør. Det blir natursti, og 
Skogeierlaget lover en spennende 
aktivitetsløype. Danseglade kan 
dessuten glede seg til oppvisning 
i swingdans, og Rolf Olav Dagrød 
lover et «forrykende» show. Are-
mark Bygdeungdomslag skal bidra 
til to tevlinger for de tre ungdoms-

frem, selv om noen måtte melde avbud 
på grunn av ulike gjøremål. Men alt fra 
kjøpmenn, elektrikere, sjåfører, bankmann 
og dyrlege til massør var på plass.

– Dette er et ledd i en større, nasjonal 
kampanje. Alle lokale bondelag er oppfor-
dret til å fi nne ti bondevenner. Det har vi 
gjort, og det er folk som virkelig gjør en 
stor innsats for lokale bønder, sier Anne 
Grete Stabekk.

skoletrinnene i Aremark. Her er det 
forhåndspåmelding, sier Stabekk, 
som legger til at dagen også vil by 
på både mat-tevling og kunnskaps-
tevling med premier til deltakerne.

– Og det blir ulike utstillinger 
med næringsdrivende som har 
tilknytning til landbruket, sier hun.

Gråtass og mye mer
Thomas Gleng i bondelaget er spe-
sielt opptatt av gamle landbruks-
maskiner.

– Vi skal få til en morsom utstil-
ling med mange gamle landbruks-
maskiner. Det blir traktorer og mye 
annet med nostalgisk preg. Her har 

vi et godt samarbeid med historie-
laget, sier han.

Anders Brynildsen er gårds-
bestyrer på Aspestrand. Han fortel-
ler at publikum skal få rikelig med 
anledning til å se både gården og 
dyrene.  Det er bare å glede seg til å 
treff e griser, hester, høner, kaniner, 
sauer og enda noen til.

– Og barna får hoppe i høyet?
– Det hører til på en gård, og 

det må vi få til, sier Brynildsen, 
som gleder seg til å vise frem både 
gården, dyrene og mye av det som 
gjør det spennende å jobbe i land-
bruket.

Hold av søndag 2. juni. 
Da inviterer Aremark 
Bondelag til Åpen 
Gård på aspestrand. 
Det blir aktiviteter for 
både store og små. Og 
selvfølgelig blir det 
rikelig anledning til å se 
nærmere på Tore Aksel 
Voldbergs fl otte gård 
ved Aspern.

Aremark Bondelag har mange venner 
og samarbeidspartnere. Disse sørger 
for å holde hjulene i gang og bidra til at 
bondens produkter kommer ut til forbru-
kerne. i begynnelsen av april fi kk disse 
bondevennene en velfortjent påskjøn-
nelse.

Åpen Gård på Aspestrand

Påskjønnelse til bondevenner

Aremark Bondelag stilte mannsterkt opp 
for å hedre sine bondevenner. Fra venstre 
Thomas Gleng (med alfred Fossum Gleng 
på armen), Rolf Olav Dagrød, Torgeir 
Ulsrød, anne Grete Stabekk, anders 
Brynildsen, Svein Bergstrøm, Unn Merete 
Lie Jæger, Tor Arild Holth, Jarle Ørsleie, 
Steinar Østensvig, Bjørn Haugeby, Elin 
Sørlie Buer (med barna Sigrid og Johanna), 
Marit Jæger og Knut Jørgen Grimsrud. De 
tre bondevennene ordfører Geir aarbu, 
kjøpmann Arne Holth og melkebilkjører 
Göran Karlsson var ikke til stede under 
utdelingen.   

Rolf Olav Dagrød (fra venstre), Thomas 
Gleng, anders Brynildsen og anne Grete 
Stabekk ønsker alle hjertelig velkom-
men til Åpen Gård på fl otte aspestrand 
søndag 2. juni.
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øyviNd otteRseN, tekst oG foto

Dagens unge er langt modigere enn 
hva foreldregenerasjonen i sin tid 
var. Det ser vi på de mange talent-
konkurransene som finner sted 
for tiden. Og vi så det da Aremark 
arrangerte sin kvalifisering til Hal-
denTalentet.

Foran et nesten fullsatt Furulund 
var et knippe ungdomsskoleelever i 

aksjon for å finne ut hvem som skal 
representere Aremark i semifinalen 
i den populære sangtalentkonkur-
ransen. Et dommerpanel bestem-
mer hvilke to som går videre for 
å konkurrere med de to beste 
ved Haldens tre ungdomsskoler; 
Rødsberg, Strupe og Risum. Valget 
falt på Maria Nordgaard og Camilla 
Glimsdal. I tillegg skal tre av de 
unge konferansierene fra Furulund 
få delta videre. En reserve ble også 
tatt ut. Det er Solveig Østensvig.

Stor stemning
Arrangementet på Furulund bød 
på stor stemning og mange fine 
opplevelser. Konkurransen ar-
rangeres av Halden Arbeiderblad, 
og talentgeneral Thorkil Lindskog 
ledet det hele som han har gjort 
det siden starten i 2004. Og driftige 
FAU sørget for mat og drikke og et 
prikkfritt arrangement. At ordfører 

Maria Nordgaard og 
Camilla Glimsdal skal 
representere Aremark 
i den populære 
ungdomsskolekonkur-
ransen HaldenTalentet. 
Semifinalen avvikles på 
Haldendagen 8. juni.

Modige og flinke ungdommer

Stor stemning og nesten fullsatt storsal på Furulund da Aremark arrangerte sin 
kvalifisering til HaldenTalentet.

Geir Aarbu var på plass for å dele 
ut blomster til vinnerne, viser at 
Aremark setter pris på sine flinke 
ungdommer.

Semifinalen i HaldenTalentet 
avvikles på en scene ved Halden 

Storsenter lørdag 8. juni. Da har 
allerede semifinalistene sunget 
under 17. mai-diskoteket i Tiste-
dalshallen. Finalen i HaldenTalen-
tet arrangeres i Haldens storstue 
Brygga Kultursal 13. juni.

Denne modige og 
flinke gjengen utgjorde 
deltakerne i Aremarks 
kvalifisering til Halden-
Talentet. Fra venstre 
Maria Nordgaard, Elin 
Bergstrøm, Solveig Øst-
ensvig, Andreas Strøm-
berg Olsen, Annika 
Berg, Camilla Glimsdal, 
Jessica Veiulfsen, Mia 
Buer og Tobias Bjørnt-
vedt. Talentgeneral 
Thorkil Lindskog med 
mikrofon og aremark-
ordfører Geir aarbu helt 
til høyre.

Vi trenger lopper til  
Lions’ loppemarked på Ørje  

lørdag 15. juni
Ring 

69 81 10 31/69 81 16 85 eller 909 17 639

Vi henter!

Lions’ 
loppemarked

All inntekt går til humanitære formål
Lions Club Aremark                     Lions Club Marker
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øyviNd otteRseN, tekst oG foto

Jørn Hilmar Fundingsrud job-
ber hos Riksantikvaren. Han er 
seniorrådgiver, sivilarkitekt/lektor 
og agronom. Han er fra Eidsberg 
og fetter av ikke ukjente kanalsel-
skapsdirektør Steinar Fundingsrud.

– Fundingsrud, og heretter snak-
ker vi om arkitekt Fundingsrud, 
hadde gjort hjemmeleksen sin. 
Sammen med Marker Fotoklubb 
og representanter for kommunen 
hadde han trålet Ørje sentrum, 
fotografert, studert, synset og kom-
mentert. Resultatet ble et foredrag 
ledsaget av morsomme bilder og 
mange kommentarer. Fundings-
rud hadde en lett og ledig stil, var 
i høyeste grad ydmyk og sugde til 
seg kunnskap fra publikum som 
var svært så villig til både å stille 
spørsmål og komme med utfyllen-
de kommentarer. Det satt mange 
huseiere i salen, og de kunne gi 
utfyllende opplysninger.

Ørje – en perle
Fundingsrid tok for seg ulike epo-
ker innen byggeskikk, og han viste 

gode eksempler fra Ørje. Han tok 
frem og dvelte ved både detaljer, 
store bygninger og hus, men også 
uthus og garasjer. Han fant mye 
å glede seg over i bygninger som 
andre i beste fall vil kalle ei rønne.

– Ørje er en perle. Dere har byg-
ningsmiljøer og detaljer som ingen 
andre. Ørje er på mange måter 
både by og landsbygd på én gang. 
Jeg vil oppfordre dere til å ta vare på 
disse unike miljøene. Behold Ørje 
som en grønn, trivelig landsby. Ikke 
fjern gamle uthus for å bli som alle 
andre. Og for all del; ingen høyhus 
på Ørje! Dere skal være stolte av det 
dere har. Tenk helhet, ikke millio-
ner og milliarder, var et av mange 
budskap fra Riksantikvarens mann.

interessant
Byggeskikkmøtet på Ørje Brug var 
meget interessant, og det var da 
heller ikke en ledig stol å oppdrive. 
Men påfallende, og litt synd, er det 
at så få unge mennesker finner et 
slikt tema interessant. Det er tross 
alt de unge som skal ta vare på den 
bygningsmessige arven og bringe 
den videre.

Jørn Hilmar Fundingsrud gikk 
igjennom bygningshistorien.

– Frem til cirka 1850 bygde man 
slik far og bestefar hadde gjort. Så 
kom impulser utenfra, via jernbane 
og trafikk på kanalen. Idealene ble 
endret, og hus ble bygget annerle-
des, sa Fundingsrud.

Han fortalte også om empire-
stilen (1800-1870) og nevnte Lund 
gård i Marker som et flott eksem-
pel. Sveitserstilen (1860-1930) har 
også mange eksempler i Ørje. Noen 
hvor bare litt står igjen etter mer 
eller mindre vellykkede ombyggin-
ger. Som et eksempel på vellykket 
rehabilitering trakk Fundingsrud 
frem Lies Hotell, som i dag er en 
fryd for øyet. Også Bakergaarden 
fikk mye skryt, ikke minst for sine 
flotte detaljer.

– Det finnes mange flotte op-
pussingsobjekter i Ørje. Både hus, 
detaljer og hele miljøer. Og jeg 
må få skryte av rådhuset. Et flott 
eksempel på dansk arkitektur i 
Norge, sa Fundingsrud, som også 
var innom nyklassisismen (1910-
1935) og modernismen (funkis).

De fikk mange aha-opplevelser og mye skryt, og de gikk hjem med økt 
selvbilde og et smil om munnen. Vi snakker om de mange som fant veien 
til Ørje Brug for å høre Jørn Hilmar Fundingsruds foredrag om bygge-
skikk i Ørje.

– Ørje er et 
nydelig sted!

En strålende opplagt og tydelig inspirert Jørn Hilmar Fundingsrud holdt en stor forsamling i ånde i et par timer da 
han nylig holdt foredrag om byggeskikk i Ørje. Riksantikvarens mann var full av lovord for det han beskrev som en 
grønn, trivelig landsby med unike kvaliteter.

En rapport fra Statens 
vegvesen region 
øst viser at tallet på 
trafikkulykker der folk 
over 75 år er involvert 
vil øke i årene som 
kommer. Antall eldre 
øker, og det vil føre til 
flere ulykker dersom 
det ikke settes inn 
effektive mottiltak.

øyviNd otteRseN, tekst

Morgendagens eldre vil være mer 
mobile enn tidligere. Trafikanter 
over 75 år er dobbelt så ofte ut-
satt for alvorlige ulykker i trafik-
ken som aldersgruppen 35-64 år. 
Når ulykker med eldre først skjer, 
får den ofte et mer alvorlig utfall 
enn med yngre trafikanter, fordi 
eldre tåler mindre.

Nedsatt evne
– Med flere eldre på veiene blir 
det enda viktigere å se på tiltak 
som gjør eldre mindre utsatte for 
ulykker i trafikken, sier avde-
lingsdirektør Roar Midtbø Jensen 
i Statens vegvesen Østfold.

– Eldre er ofte selv skyld i 
ulykken. Hvorfor gjør eldre feil i 
trafikken?

– Eldre skiller seg fra an-
dre utsatte grupper ved at de 
kjører pent. Likevel gjør de feil. 
Det skyldes dårligere fysikk og 
nedsatt evne til å oppfatte situa-
sjoner i trafikken raskt nok, sier 
Midtbø Jensen.

Typiske alvorlige eldreulyk-
ker skjer i fotgjengerfelt. I flere 
ulykker blir eldre påkjørt av 
andre eldre. De tror de blir sett, 
ser bilen for sent og bruker ofte 
ikke refleks.

– Hvis eldre fotgjengere blir 
like flinke som skolebarn til å 
bruke refleks, vil vi unngå mange 
fotgjengerulykker, sier Midtbø 
Jensen.

Gjøre seg synlig
– Hva kan de eldre gjøre selv?

– Eldre bilførere bør vurdere 
å kjøpe biler som er enklere og 
mer oversiktlige å kjøre. Moderne 
biler har også flere sikkerhets-
systemer som hjelper føreren i 
trafikken. Vi arrangerer også 65+, 
et eget oppfriskningskurs for 
eldre bilførere. Eldre fotgjengere 
må bli flinkere til å være synlige 
i trafikken. Det er en fordel å 
bruke fargerike klær og refleks 
og ikke stole på at bilførerne ser 
dem når de skal ut i fotgjenger-
felt, sier Seim.

eldre er 
ekstra utsatt 
i trafikken
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øyviNd otteRseN, tekst

Det skjer mye i Marker og Ørje. Driftige folk i 
mange ulike miljøer sørger for at både stedet 
og kommunen er trivelig å bo i. Vårmarkedet er 
ett av mange positive tiltak som ikke bare skal 
trekke egne innbyggere ut av sofakroken, men 
også, forhåpentligvis, få mange besøkende 
til å avlegge Ørje et besøk. Ikke minst håper 
markingene på at deres venner i Rømskog og 
Aremark skal ta seg en tur for å se hva som 
fi nnes av både aktiviteter og ikke minst gode 
tilbud i butikkene.

Salgsboder og tilbud
Et vårmarked betyr at en lang vinter er over og 
at lysere og varmere tider venter. Det betyr også 
at mye skal forberedes og mye skal det ryddes 
opp i. Til det trengs kanskje utstyr. Da er det 
fi nt at den lokale handelsstanden har lovet å 
sette opp salgsboder på fortauet og i hoved-
gata. Dessuten blir det ekstra gode tilbud i for-
retningene. Og dem begynner det å bli mange 
av i Ørje. Her kan du i løpet av få minutter 
skaff e deg alt fra luksussjokolade til kjøleskap, 
sykkel, joggesko, maling, klær og en matbit. 
Og tar du noen ekstra meter til, kan du få både 
forsikring, lån, dyrefor, spabehandling, bensin, 
pynteartikler og avtale om en treningstime el-
ler to. Bare for å nevne noe.

Moro for små og store
Mellom alt det spennende næringslivet har å 
by på, blir det moro for hele familien. Denne 
lørdagen blir det kjøring med hest og kjerre, 
ponnyridning, lotteri, musikk av Slusebrass 
og elevkonsert på Bakergaarden. Og alle barn 
inviteres til å så sin egen solsikke I Gros hage. 
På Ørje Brug blir det åpning av kunstutstil-
lingen «A Play With Toycars» av Jean-Louis 
Martinetti. I seg selv en stor attraksjon. En 
attraksjon blir også åpningen av en utsiktsplass 
ved Uttersrudgården og Kreativitekets lan-
sering av Ørjes nye bysykler. Og har du store 
begivenheter på gang utover våren, kan du i 
Bakergaarden denne dagen få gode tips til dek-
king av festbord.

Flinke jenter
I anledning Vårmarkedet blir Storgata stengt 
for biltrafi kk fra Lies Hotell til Mosbæk. Det 
blir selve hjertet i Vårmarkedet, men hele 
sentrum vil bære preg av arrangementet. Ikke 
minst takket være de fl inke tredje- og fj er-
deklassejentene fra SFO. De har klippet ut 
blomster fra kataloger, laminert dem og hengt 
opp i trærne i sentrum. Alt for å gjøre det trive-
lig i forbindelse med markedet. Ideen kom fra 
handelsstandsforeningen, og jentene gikk til 
oppgaven med liv og lyst.

Et sikkert vårtegn på våre kanter er Vårmarkedet i Ørje sentrum. 
Årets  arrangement fi nner sted lørdag 4. mai, og både handelsstanden og lokale lag 
og foreninger vil gjøre sitt ypperste for å skape ekstra god stemning denne dagen. 
Og seks unge jenter fra SFO har allerede vært i sving for å pynte opp i sentrum.

Ørje klar for

Disse jentene fra SFO ved Marker skole har gjort en 
fl ott innsats for å gjøre Ørje sentrum pent og pyntet 
til Vårmarkedet lørdag 4. mai. Under kyndig oppsyn 
av lærer/leder Marianne Simensen (t.v.) er jentene 
Julie, Vilde, Malin, Maria, Jenny og Malin i full gang 
med å henge opp blomster foran Lies Hotell.
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Lave priser. Alltid.

Brød
Coop. 5 varianter. Løvebrøl, 
Tysk Bondebrød, Odelsbrød, 
Grislet Kneip og Jegerbrød

BrødBrødBrødK
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Plukk & miks 
blant det store utvalget!

Samvirkelaget
Bruktbutikk
Skolegata 1, 1870 Ørje

Tirs., tors. og fre. 11–16. Lør. 11–14

•  Salg av klær til barn, ungdom, dame og herre.
•  Stort utvalg av glass- og pyntegjenstander.
•   Vi har masse � otte glass, kopper og skåler, tal-

lerkener osv.  •  Salg av kaffe og vaffel.

Samvirkelaget Bruktbutikk – et samarbeid mellom virk-
somhetene Kultur og fritid, Familie og helse og Marker 
Frivilligsentral.

Velkommen til en hyggelig handel!

Ba
ke

rg
aa
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en
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af

é

STORGATA 14, 1870 ØRJE. 
WWW.BAKERGAARDEN.NO

Vi holder åpent
Mandag til lørdag kl. 10–16
• 1. mai kl. 12–16
• Kristi himmelfartsdag (8. mai) kl. 10–16
• 17. mai kl. 10–16

Velkommen

til det lille ekstra

Gavekort
90 40 
25 15

Illustrasjonsfoto

STORT
PALLESALG SKO

på alle hårbehandlinger 
og tatovering

fra 20. april til 20. mai

Velkommen 
for timeavtale!

Trekanten 3, 2870 Ørje (ved Rema 1000) 

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!
Storgt. 55, 1870 Ørje

Tlf. 69 81 01 80
www.gjensidige-marker.no

•  FORSIKRING
•  BANK-PENSJON

Program
Marked med salgs boder, 
kjøring med hest og kjerre, 
ponnyridning, konserter, 
lansering by sykler, utstilling, 
lotteri med mer.

Kl. 11–15: Vårmarked i Storgata
Salgsboder hvor man bl.a. får kjøpt 
egg, tomatplanter, hjembakst, 
håndarbeid, hundeklær, lampe-
skjermer og kort.

Østfold Rase� ærfeklubb har med 
seg høner og arrangerer egglotteri!

Kl. 11: Slusebrass skaper stemning 
i Storgata.

Kl. 12: Vårkonsert med elever fra 
Kulturskolen. Bakergaarden.

Kl. 13: Utstillingsåpning. 
«A PLAY WITH TOYCARS» av Jean-
Louis Martinetti. Galleriet, Ørje Brug

Hei, alle barn!
Kom til Gros Hage
og så din egen solsikke. 
Gratis.

ØRJE: Telefon 69 81 49 40
SLORAFOSS: Telefon 63 85 46 60
TRØGSTAD: Telefon 69 82 43 00

ØST

BESØK VÅRE BUTIKKER:

 Vi selger alt 
i hageutstyr, 

hundefôr, kattefôr 
og driftsmidler til 

landbruket

DIN LOKALE FRISØR 
OG TATTOO STUDIO

Tlf. 912 78 459
NILSEN SPORT OG ELEKTRISK AS
Storgata 13, 1870  ØRJE
Tlf  69 81 11 44 
Email: post@nilsen.g-sport.no



AREMARK • MARKER • RØMSKOG
MOSS • RAKKESTAD

  TELEFON 69 81 04 00
www.marker-sparebank.no

Ta kontakt!

Sparing
Lån
Forsikring

www.marker-sparebank.no

epost@marker-sparebank.no O. MOSBÆK & CO
Storgt. 36, 1870 Ørje. Telefon 69 81 10 40

Eva Spa 
og Velværesalong

• gavekort

TELEFON 69 81 10 56. STORGATA 37, MURGÅRDEN, ØRJE
HAGE - GAVER - GARN - INTERIØR

25%
på alle 

FRØ

STORT
SALGSBORD:

30 - 70%

Storgata 51 1870 ØRJE tlf 930 29 223

GJØCO 
TERRASSEBEIS

Maling, interiørartikler, sølvsmykker. 
Stort utvalg av fl otte og spennende gaver.

www.facebook.com/
markersparebank

Softis  20,-
Wienerpølse 
i brød eller lompe  10,-
Poleringsvask  199,-
Tilbudene gjelder hele lørdag 4. mai!

2013STATOIL
KOPPEN

Kun lokk  149,-199,-

BEST I TEST

3 liter

Maling, interiørartikler, sølvsmykker. 

3 liter
389,-

Alle varer fra Mille Moi: 
Torsdag til lørdag

 -30 % Sparing

Forsikring

•  FOTPLEIEBEHANDLING
•  HUDPLEIE
•  MASSJE
•  SPA

LIES HOTELL, ØRJE
TLF.  97 63 15 77

STATOIL ØRJE
Telefon 94 17 40 35

orje@fsc.no  |  Skolegata 3  | 1870 Ørje
www.fsc.no  |  924 61 736  |  69 81 15 50

Lysere dager 
Lettere til sinns

TRENING 
ER TRIVSEL

Ørje

   
SOLSTRAND

En perle ved Øymarksjøen
Overnatting, restaurant, kurs og konferanse. Tlf. 69 81 21 37Telefon  69 81 21 37 - www.solstrand-terrasse.no

Overnatting - Selskapslokaler
Kurs og konferanse

Restaurant - Pizza - Catering
17. mai serverer vi middag 

fra kl. 12.00 til kl. 17.00

Velkommen!

Storgt. 47, Ørje. Tlf. 45 06 17 90
AVD. ØRJE

Åpningstider:
Mandag–fredag 10–17
Torsdag 10–18. Lørdag 10–14
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Christoffer Tørnby Eriksen fremførte «Fix You». Aurora Ademaj sang «Livet i meg». Kristina Bergquist sang «Always». Andreas Ottosson sang «Hard to Stay Awake».

Tonje Jørgensen sang «Please don’t say you love me».

Gjermund Nilsen ikledde seg mange roller.

Gunn Marit Gjemble var ikke til å kjenne igjen, men prestasjonen var strålende.Terje Fossli Pedersen spilte «Tiny Elephant».

Jan Kristian Bergquist i aksjon.

ingrid Høgne sang «Min venn». Elise Ramberg (t.v.) og Emilie Høgne sang «Baby».

Åpningsshowet var forrykende. Korslagvinnerne viste at de fortsatt kan.

Vetle Fossli Gjervan, ida Kvist Ødegaard og Josefine Bringsværd Breinnes danset.
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øyviNd otteRseN, tekst oG foto

Med sangen «A moment like this» 
sjarmerte Thea Dahlum Nilsen 
både juryen og publikum i senk. 
Og resultatet ble heder og ære og 
ikke minst en sjekk på fem tusen 
kroner. Thea er åpenbart et multi-
talent. Avisa Grenseland har tid-
ligere fortalt at hun spiller fotball 
for Lillestrøms kvinnelag, som for 
tiden er Norges beste. Thea vant 
foran Carina på ti og Vegard på 16. 
Carina sang «Hallo Morsan», mens 
Vegard trikset imponerende en fot-

ball, akkompagnert av den heavy 
låten «Eye of the Tiger». Resten av 
deltakerne imponerte hver på sitt 
vis, men kom altså ikke gjennom 
nåløyet denne gang.

Ville gi tilbake
Rømskog vant Det Store Korslaget 
i Østfold i 2011, og det ble bestemt 
at premien skulle brukes til å 
skape aktivitet i hjemkommunen. 
Øystein Heggedal, Gunn Marit 
Gjemble, Gjermund Nilsen og 
resten av korgjengen har stått på 
for å få Rømskog Got Talent i havn. 

Audition er avholdt, det er spilt inn 
korte og særdeles festlige filmsnut-
ter. Unge og gamle har bidratt med 
humoristiske innslag. Profesjonelle 
musikere ble hyret inn. Alle som 
var til stede på finalekvelden fikk 
oppleve verdien av å ha et band 
som Fame Factory fra TV3 som 
backingmusikere. Og i tillegg 
var det lys, lyd, røyk, prosjektor 
og servering i underetasjen. Alt 
gjennomtenkt og vel gjennomført. 
En helaften av beste merke. Rett 
og slett. Og konferansier Sigbjørn 
Riiser skal ha mye av æren.

En happening
Rømskog Got Talent viste i sin fulle 
bredde hvilke kvaliteter Rømskog 
har, både blant unge talenter og 
voksne administratorer. At halve 
bygda stilte opp og storkoste seg 
viste også hvilken kraft et lite byg-
desamfunn har. Kultursjef Eliza-
beth Wirsching sa det rett ut fra 
scenen: Det er neppe siste gang vi 
har et slikt arrangement i Rømskog. 
Vi tør påstå at alle i Rømskog håper 
at kultursjefen snakker sant. For 
dette frister til gjentakelse.

Thea Dahlum Nilsen (19) vant Rømskog Got Talent foran bortimot tre hundre 
imponerte tilskuere i Kulturhuset. Men Thea var slett ikke kveldens eneste 
talent, og arrangementet var mildt sagt fantastisk. Nok en gang har lille 
Rømskog vist at det ikke er noe i veien med verken talent, vilje eller evne.

Rømskogs største talenter
Superfinalistene i Rømskog Got Talent etter at vinneren var kåret. Fra venstre Thea Dahlum Nilsen, som vant med «a Moment Like This», 
fotballtrikseren Vegard Gjelsnesvangen og Carina Tørnby, som sang «Hallo Morsan».
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avisa Grenseland sprer ikke om seg med 
terningkast, men vi gjør ett unntak; niende-
klassingene ved Marker skole får like godt 
terningkast sju for sitt imponerende arbeid 
med musikalen «Sound of Music».

Imponerende ungdommer
Det ligger mye kreativ tankegang bak plakaten som skulle lokke 
publikum til forestillingene. 

øyviNd otteRseN, tekst oG foto

Lørdag 8. juni er det messedag med stands på Kurøen bygdetun. Her inviteres 
lokalt næringsliv og lag og foreninger til å stille ut og vise seg fram. Bli med og vis 
alle innbyggere og andre mangfoldet og mulighetene innen næring, opplevelse og 
bosetting. 

Dette vil være en salgs- og presentasjonsmesse, og mulighetene er svært gode for å 
vise dine produkter og tjenester for et stort publikum. Messen er åpen fra 11–17.

Det blir også frimarked og familieaktiviteter. Stubbefolket kommer.
Vi ønsker ditt firma eller lag/forening velkommen til Grensemessa 2013!

Pris pr. stand kr 1 000,- for næringsdrivende. Gratis for lag og foreninger.

Kontaktperson og påmelding: 
Kari Pettersen, kari.pettersen@romskog.kommune.no. Telefon 922 35 756

NæriNgoppLeveLsebosettiNg

Fredag 7. juni inviterer Grensemessa næringslivet til inspirasjonsforedrag på 
Rømskog SPA & Resort med tidligere toppidrettssjef bjørge stensbøl:

11.00 Enkel servering
11.30 Regionalpark Haldenkanalen
12.30 Pause
12.45  Foredrag med Bjørge Stensbøl
15.00 Lunsjservering 
16.00 Avslutning

16.00 Spa og velvære for de som ønsker
20.00  Kulturkræsj på Kurøen bygdetun med lokale band: 

Jens A. Kleiven, Ødemark, A Blue Remark
Gratis transport mellom hotellet og Kurøen.

Pakke 1
Foredrag med servering og tilgang til spa mellom 16.00 og 20.00. Pris kroner 550,-

Pakke 2
Foredrag med servering og tilgang til spa + overnatting m/frokost
Pris pr. person i enkeltrom kroner 1390,-
Pris pr. person i dobbeltrom kroner 1190,-

Påmelding  på epost til: Kari Pettersen: kari.pettersen@romskog.kommune.no 
Telefon 922 35 756

Vis deg fram!

Bli inspirert!
Følg med på Facebook:
Bolyst i Grenseland

Denne gjengen sørget for å bygge den originale prosjektorløsningen som 
utgjorde scenografien. Elevene er fra venstre Sander Bjørnerås, Marius 
Mehlum, Simen Ødegaard, Christian Heyerdahl, Martin Tveit, Jens Henrik 
Rustbakken Martinsen, Henrik Hauge og Kasper Foyn Sandli. Lærerne er 
Karianne Brandsrud og Tor Harald Rørvik.
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To kvelder i mars måned ble storsalen i Marker 
rådhus fylt til randen av både familie, venner, 
medelever og andre skuelystne. Ingen gikk 
skuffet hjem. Ingen. Det niendeklassingene 
presterte var rett og slett fantastisk. Og da snak-
ker vi ikke bare om skuespillere og sangere. Vi 
snakker om alle. De som laget scenografien, 
sørget for det geniale og originale prosjektor-
opplegget. De som kjørte lyd og lys. De som 
sørget for sceneskift i en fei. Og de som sørget 
for at publikummerne fikk det de ønsket av tørt 
og vått. Kort og godt en helaften som tok pusten 
fra alle. For 14-15-år gamle amatører skal rett og 
slett ikke makte å lage en så flott forestilling. 
Men i Marker får de det til.

Marker – en kulturskole
Vi tør nesten påstå at Marker skole er en kul-
turskole i seg selv. For i ni år har skolen hatt 
et eget niendeklasseprosjekt, og mange elever 
begynner allerede i tredje-fjerde klasse å glede 
seg. Gjennom årene har elevene laget teaterfo-
restillinger, revyer og film. Alt sammen av høy 
kvalitet. I år var det «Sound of Music», musika-
len som Julie Andrews gjorde udødelig gjennom 
filmversjonen som tok verden med storm på 
1960-tallet. Et ambisiøst prosjekt som elever og 
lærere løste med glans.

– Det er 52 elever i niende klasse på Marker 
skole. Samtlige har deltatt i dette prosjektet, sier 

Ruth Vaaler Thorvaldsen, lærer og prosjektle-
der. Hun er mektig stolt over elevenes innsats, 
bidraget fra innleid regissør Lars Johansson og 
andre i UKM-miljøet, foreldrene og ikke minst 
skolen og kommunen som bruker tid og ressur-
ser på disse årlige prosjektene.

– Mange skoler sender elevene på en dags-
tur til et kulturarrangement. Så er de pen-
gene brukt og skolen har god samvittighet. 
Hvorfor gjør ikke dere det på samme måte?

– Vi har valgt å gjøre det på vår måte. Vi har 
en lokal kulturplan, og elevene får mye igjen for 
dette. Skolens oppgave er å forberede elevene 
på voksenlivet. Et prosjekt som dette gir elevene 
mange opplevelser og utfordringer som de se-
nere vil ha stor nytte av. Men det innebærer stor 
innsats fra elever, lærere, assistenter og foreldre. 
I fire uker jobber vi på halv tid med forberedel-
sene. Da blir det kanskje litt mindre matte og 
engelsk, men jeg tror at de aller fleste mener at 
det er verd innsatsen, sier Thorvaldsen.

Vi har lært mye
Et kort besøk i en av klassene etter at forestil-
lingene var i boks bekreftet det vi ante; her er 
elever som er stolte av det de har fått til. De for-
teller om opplevelsene, forberedelsene og ikke 
minst mestringen.

– Jeg gjorde noe jeg aldri hadde trodd jeg 
skulle ha mot til å gjøre, sier Bendik Labråten.

– Og det var?
– Jeg spilte nonne!
Iselin Bye legger til: – Jeg var også nonne. 

Hadde aldri forestilt meg selv som nonne.
– Var det verd all jobbingen, forberedelsene, 

stresset, forventningene og nervøsiteten?
– Absolutt, sier elevene, mer eller mindre i 

kor. Dessuten har vi tjent litt penger til Polen-
turen neste år.

Audition
Før arbeidet kom skikkelig i gang, ble det 
avholdt ordentlig audition. «Sound of Music» 
krever gode sangkrefter. Gjennom en skikkelig 
audition ble elevene plukket ut til de ulike rol-
lene, basert på hva de selv hadde ønsket seg. Og 
de som ikke ville på scenen, hadde nok av andre 
oppgaver å velge mellom.

– Jeg er sikker på at elevene vokser på å være 
med på et slikt prosjekt. De gjør ting de selv 
ikke tror de kan klare. Og elevene blir enda mer 
sammensveiset. Dessuten tror jeg at dette vil 
gi ungdommene gode og varige minner som de 
vil ta med seg inn i voksenlivet. For Marker er 
det viktig at ungdommen føler at de har hatt 
en positiv oppvekst. Det vil ha betydning for 
de valg de gjør senere i livet, sier Ruth Vaaler 
Thorvaldsen.

Imponerende ungdommer
Vel blåst! Elevene i niende klasse ved Marker skole kan puste ut og nyte vårsola etter en hektisk måned med forberedelser til den store «Sound of Music»-forestil-
lingen som ble en kjempesuksess.

Elevene i niende klasse ved Marker skole leverte en imponerende tolkning av musikalen «The Sound of Music».
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Brian Kind Andresen hopper på ski

tekst: CeliNe mAlNes BeRG, 

6. klAsse

Langedrag er en stor naturpark i 
Buskerud. Naturparken ligger 1000 
m.o.h. med utsikt over vann og fj ell 
mellom Hallingdal og Numedal. 
Byggingen av gården startet i 1978. 
Sammen med familien ønsket Eva 
og Edvin K. Thorson å oppfylle sin 
drøm om en gård der besøkende 
kan få unike opplevelser med nær-
het til dyr og natur. Det er rundt 
300 dyr fordelt på 20 forskjellige 
arter. Disse dyrene får du kanskje 
stelle med, kose med, se fantastiske 
ting de kan gjøre og kanskje ta en 
tur med…

tekst: JACoB temPle oG 

mAGNus JøRGeNseN, 6. klAsse

De som lagde Langedrag, lagde den 
på grunn av at folk skulle komme 
nært på dyr og lære litt om dyrene. 
Det som er spesielt med Langedrag 
er alle de ville dyrene, for eksempel 
ulv, gaupe, fj ellrev (ekstremt søte 
dyr) og reinsdyr. 

En morgen kom en stor purke 
kalt Emma-gris løpene forbi 
vinduene våre. Da begynte Håkon 
å synge en sang som var veldig 
morsom, den er slik; Feite Emma er 
du det en kaller gris, pass deg ellers 
blåser du bort med en fi s. 

En dag jeg (Jacob) var ferdig 
med å gå en skitur, gikk jeg uten-
for gaupeinngjerdingen opp mot 
gården til Langedrag. Jeg var veldig 
sliten og ukonsentrert, og plutselig 
kom en gaupe ut fra gjemmestedet 
sitt under ett tre. Den hoppet rett 
mot meg og inn i strømgjerdet. Jeg 
skvatt litt, men ikke så mye. Etterpå 
gikk den sakte oppover ved siden av 
meg innenfor gjerdet.

tekst: AleXANdeR JeNseN, 7. klAsse

Jeg og mange andre fra Rømskog 
gikk den lengste skituren opp i fj el-
let. Man kunne velge tre ulike skitu-
rer, en kort, en middels og den lange. 
Det var ikke slitsomt, for han som 
var med oss gikk så sakte. Vi stoppet 
oppi fj ellet og spiste. Bendik, som 
var fra den andre skolen, vart veldig 

kald og måtte tilbake med snøsku-
ter. Og da gikk vi andre også tilbake 
for det vart for dårlig vær der oppe 
i fj ellet. Det var en nedoverbakke, 
og jeg fi kk den ene skien foran den 
andre og gikk på rett trynet. Vi gikk 
videre hjemover og fi kk spise etter 
skituren. Det var godt å få litt mat i 
seg etter en lang dag.

Fjellreven matet vi med ost 
og kjøtt. Vi hadde osten i hånda, 
og fj ellreven tok den så fort den 
kunne. Jeg var litt nervøs for at han 
skulle bite meg, så jeg tok på meg 
hanskene mine. Det var sju gauper 
der som vi matet med kjøtt.

Det jeg hadde gledet meg mest 
til var ulvene. Vi så at Tuva gikk in 
til de tamme ulvene. Hun gikk rett 
til dem og snakket med dem. Hun 
skulle mate dem, og hvis hun blun-
ket en gang, hoppet ulvene opp til 
henne og tok all maten.  

tekst: kRistiNA BeRGQuist oG 

hAAkoN h. helBostAd, 6. klAsse

På torsdag skulle vi se på de sosiali-
serte ulvene. Tuva Thorson, som le-

der Langedrag i dag, er spesialist på 
å prate med ulver. Det var hun som 
gikk inn til ulvene når vi skulle få 
se på dem. Det er bare hun som får 
lov til å gå inn, fordi hun kjenner 
dem fra de var små. Da hun gikk 
inn, oppførte hun seg som en av de 
sosialiserte ulvene. Det var veldig 
spesielt å se på. Da hun skulle mate 
dem, viste hun først tennene og 
knurret for å vise at hun er sjefen 
over maten og at de ikke kunne 
ta. Men plutselig blunket hun, og 
da hoppet de tre ulvene opp for å 
ta maten, men de rørte ikke Tuva. 
Det var veldig bra reaksjon, og det 
var veldig gøy og se på. Men hos de 
ville ulvene var det ikke trygt å gå 
inn for å mate. Det er fordi de er 
skye, og da kan de gå på og skade 
folk. Så de kasta maten fra utsikt-
kanten over til de ville ulvene.

Etter at vi hadde sett på de sosia-
liserte ulvene, gikk vi den lengste 
skituren på hele uka vi var der. Det 
var ti-tolv minusgrader og en del 
vind. Det var så kaldt at det var en 
gutt fra Disen skole som rett og 
slett så ut som en istapp. Han måtte 
hentes med snøscooter og bli kjørt 

Elevene på sjette og sjuende 
trinn ved Rømskog skole har 
besøkt Langedrag. Det var 
en minnerik og ikke minst 
lærerik opplevelse for barna. 
Før avreise fi kk elevene i 
«oppdrag» av avisa Grenseland 
å dele sine inntrykk med våre 
lesere. Her er noen smakebiter 
av hva de fl inke rømskogbarna 
kom hjem med. 

Langedrag - en opplevelse som setter spor …
Brian Kind Andresen hopper på skiWilliam Norheim Bergquist skal hoppe på ski

Annie Lejon i hinderløype

Jacob Skogstad Temple og geit

Annie Lejon og Vilma Nilsen grer en hest
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tilbake til Langedrag. Han ble så 
kald fordi han ikke hadde nok klær 
på seg, men det gikk heldigvis bra 
med han.

tekst: soPhiA ARNeseN, 6. klAsse

Før jeg reiste til Langedrag, var jeg 
redd for ulv og at de skulle angripe 
meg og andre. Men jeg lærte at de 
er mere redd mennesker en det vi 
er for dem. Så hvis de ser et men-
neske så løper de vekk. Så nå er jeg 
ikke så redd lenger fordi jeg vet at 
de løper sin vei. Jeg trodde også 
reinsdyr kom til å stange hvis vi 
gikk inn til dem, men det gjorde 
de ikke. Da vi gikk inn, sto de helt 
stille og spiste.

Jeg har intervjua fem elever fra 
Rømskog skole. Jeg spurte dem om 
de noen gang ville dra tilbake til 
Langedrag og hvorfor? To elever 
svarte ja fordi du kan kose med dyr. 
En elev svarte ja fordi det er søte 
gutter der, og to gutter svarte kan-
skje fordi du ikke kan spille på PC.

tekst: WilliAm NoRheim BeRGQuist, 

7. klAsse 

Før vi dro til Langedrag, trodde jeg 
ulver var veldig farlige. Men etter 
å ha sett dem så mange ganger, og 
etter at ulveeksperten Tuva hadde 
fortalt om dem, synes jeg ikke de 
er så skumle likevel. Jeg trodde de 
angrep veldig ofte og at de var vel-
dig aggressive, men jeg lærte at de 
er mer redd for oss en vi er for dem. 
Det er nesten ingen tilfeller som ulv 
angriper, det er bare når de har un-
ger og føler seg truet, eller hvis de 
har levd med mennesker ofte. Men 
du må ikke løpe av sted hvis du ser 
en ulv. Da kan du vekke jegerin-
stinktet dens. Du skal helst gå sakte 
baklengs langt fra den. Hvis det er 
sosialiserte ulver, kan det hende de 
ikke er redde for mennesker, så det 
er veldig farlig å gå inn til sosiali-
serte ulver. Da må du være bestemt 
og ikke blunke, ellers ser de at du er 
usikker. Så nå har jeg skjønt at ulver 
trenger ikke å være så farlige, bare 
du er forsiktig.

Langedrag - en opplevelse som setter spor …
tekst: hÅkoN dAlheim sANd,

6. klAsse

Første dagen visste vi ikke noen 
ting om de andre. Den andre 
skolen kom fra Oslo og het Disen. 
Hver kveld hadde vi en samling i 
peisestua for å bli bedre kjent med 
hverandre. Det var mange mor-
somme leker, og den siste kvelden 
så vi på en fi lm om Svea (Elg). Vi 
koste også med geitekillingen, 
stelte geitene, stelte hestene, var på 
ridetur, gikk på ski og gjorde rett 
og slett veldig mye gøy. Jeg syns det 
var gøy på Langedrag og anbefaler 
andre å dra dit.

tekst: mAliN ulRikseN, 6. klAsse

Voltige var en av aktivitetene på 
Langedrag. Jeg hadde aldri hørt om 
voltige før.

Voltige er lek på hesteryggen. 
Der gjorde man ting mens hesten 
travet og skrittet. Det var min og 
Magnus sin tur til å gå inn og ha 
voltige. Hesten jeg valgte het Ravn. 
Han var en veldig pen fj ording. 

Hesten sto rolig mens jeg skulle 
opp, men da vi begynte å trave, 
klarte jeg ikke å holde fast. Jeg 
hang og slang på siden.

Heldigvis hjalp en som jobbet 
der meg opp på hesten. Da begynte 
vi å trave igjen. Vi skulle klemme 
rumpen til hesten og klø han på 
ørene. Til slutt så skulle vi hoppe av 
hesten mens den travet. Også var 
det ridning. Jeg satt først på Ravn. 
Magnus og Sophia leide hesten. 
Det var veldig gøy å ri, og jeg hadde 
veldig lyst til å ha med Ravn hjem. 
Men det går jo ikke å ha en hest i 
bussen. Vi red en runde hver på 
gården. Hesten foran meg gikk ut 
av stien og ut i snøen. Da fulgte 
Ravn og hesten bak oss etter. Det 
var veldig komisk. Etter ridningen 
skulle vi strigle og børste hestene. 
Det var veldig gøy, og vi lo veldig da 
hestene heiset halen. Langedrag er 
et supert sted. Håper du som aldri 
har vært der vil dra dit, og de som 
har vært der at de vil dra tilbake.

Langedrag - en opplevelse som setter spor …
Johannes Bergquist og geit

Alexander Jensen gravd ned i snøenOle Jørgen Bergquist og Ingrid Lorentzon 

med reinsdyr

Annie Lejon og Vilma Nilsen grer en hest

Ida Marie Johansen, Solveig Strand og 
Malin Ullriksen på skitur

Ida Marie Johansen, Solveig Strand og 

Jacob Skogstad Temple og Haakon Hauger Helbostad på kjøkkenet
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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!

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

God rente på 
Høyrentekonto
3,35 %
Få mer ut av sparepengene

Gjensidige 
Bank

INNSKUDD 

fra kr 100.000

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

Rømskog: . og . onsdag .–.
Ørje:  Hverdager –

Fra . mai til . aug.: Hverdager –.

Skadevakt  timer:    03100

øyviNd otteRseN, tekst oG foto

De eldre, enten de bor på Fosbykollen 
eller i egen bolig, gleder seg naturlig 

nok til arrangementet. Ikke bare får de 
servert deilige snitter med alt de kan 
tenke seg av godt pålegg. De får også 
treffe hverandre i hyggelig lag. Og ikke 

minst får de se og oppleve at dagens 
ungdom både er fl ott, hyggelig og ikke 
minst opptatt av service. Det er en 
fryd å se ungdommene servere. De vet 

ikke hvor godt de skal gjøre det for 
den eldre generasjon. Og responsen 
er da også meget god. Glade ansikter 
og godt voksne mennesker som nyter 
maten som elevene har lagt hele sin 
ære og sjel i.

Årets påskelunsj på Fosbykollen 
ble like vellykket som tidligere års ar-
rangement. Takket være entusiastiske 
elever, en ivrig lærer i Nora Bønøgård, 
en velvillig Marker Sparebank og et 
alltid like godt samarbeid med Mary 
Anne Gløboden i Frivilligsentralen, ble 
det påske i Aremark i år også.

Den siste uken før påske inviteres hvert år Aremarks eldre garde til 
deilig påskelunsj på Fosbykollen. Det er niendeklasse på Aremark skole 
som står for både matlaging og servering.

Hyggelig påsketradisjon
Aremarks eldre garde kunne også i år kose seg med masse god mat, laget og servert av bygdas 
niendeklassinger.

Elevene gjorde en strålende innsats med oppvartingen.
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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

– Jeg har fartet 
mye rundt i 
Grenseland, sær-
lig Aremark, som 
er min nærmeste 
nabo. Med så 
mye vann som 

dere har, bør det være et godt mar-
ked for fl ytebrygger, sier Rustad.

Nå har han fått tillatelse av 
Aremark kommune til å holde 
en demonstrasjon på Tangen i 
Strømsfoss lørdag 18. mai.

– Jeg håper at riktig mange tar 
seg en tur. Det er spennende saker, 
sier Rustad, som denne dagen skal 
vise frem tre brygger.

– Den ene blir lagt ut som en 
ordinær badebrygge, bestående av 

Per Jostein Rustad 
på Filtvedt gård i 
Rakkestad er en kreativ 
kar. Blant mange 
spennende gjøremål 
har han den siste tiden 
satset på salg av fl yte-
brygger.

Satser på fl ytebrygger

tre elementer. De to andre blir sam-
menkoblet og brukt som en fl åte/
pram, og vi setter på en liten motor 
så vi kan putre litt rundt i området, 
sier han.

– Brygga er lett å håndtere med 
håndkraft. Hvert element veier kun 

seksti kilo. Man kan koble sammen 
så mange elementer man vil og lage 
fl åte eller pram og sette på motor. 
Da blir det en fl ytende grillplass, en 
fi skeplass eller ei lita hytte, en hus-
båt med andre ord. Man kan til og 
med frakte mindre kjøretøy og ma-

terialer. Bærekraften per element 
er 500 kilo. Men i utgangspunktet 
er jo dette en badebrygge eller en 
landstedsbrygge for mindre båter, 
kanoer og kajakker, sier Rustad.

Per Jostein Rustad i Rakkestad har 
mange jern i ilden. Nå lanserer han en 
fl ytebrygge som han skal demonstrere 
i Strømsfoss 18. mai. Foto: Privat
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FERDIGBETONG
MONA BETONG A/S

«triv’lig og rask levering»
Tlf. 69 89 44 90 FAKS 69 89 48 92

FERDIGBETONG
MONA BETONG A/S

«triv’lig og rask levering»
Tlf. 69 89 44 90 FAKS 69 89 48 92

Gårdsplass- og oppkjørselsingel
Subbus Singel Pukk Fyllmasse
Levering prosjekt
Transport

Hans Braarud 40 21 49 56 Ørje

I AREMARK, søndAg 2. junI Kl. 12–17  
hos familien Voldberg på Aspestrand søndre

Opplev gården med dyr, lokal kultur og mat
Mange aktiviteter for hele familien

Merkes fra Aremark sentrum riksvei 21

Arr.: Aremark Bondelag i samarbeid med Bygdekvinnelaget,  
Skogeierlaget, Historielaget og Bygdeungdomslaget

øyviNd otteRseN, tekst oG foto

I to dager før påske ble det invitert 
til lunsj. Stedet var lokalene til SFO, 
og det var de største av de små som 
sammen med de ansatte på SFO hadde 
sørget for å stelle i stand mat og dekke 
bord. Da vi var innom, var det elevene 
i fjerdeklasse som hadde gjort alt klart 
til deres fadderbarn i førsteklasse 
skulle komme. Og sammen tok de 

for seg av god mat, godt pålegg og 
selvsagt kokt egg. Stemningen var 
upåklagelig. Ekstra morsomt var det 
å se at fjerdeklassingene tok sin fad-
deroppgave på høyeste alvor. De små 
ble vartet opp og hjulpet etter alle 
kunstens regler.

En fin tradisjon som innleder 
påsken på en ekstra hyggelig måte i 
Aremark.

Et flott langbord dekket med den deiligste lunsj 
fikk småskoleelevene på Aremark skole i ekstra 
god påskestemning.

Påskelunsj for 
fadderbarna

Elever i småskolen i Aremark koste seg med påskelunsj, og maten smakte 
fortreffelig.

Nye ReGleR foR huNd
Fra 1. mai må alle hunder ha eget pass, med 
veterinærattest på gjennomført ormekur, før de 
får komme tilbake til Norge etter et utenlands-
besøk. For oss i grensenære strøk kan dette by 
på mange utfordringer. Heretter er det altså ikke 
godt nok med egenerklæring. Har du ikke papi-
rene i orden, blir hunden avvist på grensen.

Søndag 12. mai blir det sanggudstjeneste på Nordre Fort utenfor Ørje. Det er 
ikke ofte at det er samarbeid over grensen når det gjelder gudstjenester, men nå 
kommer Runar Patriksson og en sanggruppe fra Tõcksfors menighet på besøk. 
Markers eget kor MarkCanto vil også være med.

– Sven Giljebrekke holder gudstjenesten, og Grete Brustad Nilsen vil innled-
ningsvis gi en kort orientering om Fortet. Etter gudstjenesten inviteres alle til 
kirkekaffe og kirkesaft, sier Ranveig Brandsrud Henning i Ørje menighetsråd.

– Vi håper på såpass fint vær at mange våger seg ut. Blir det helt krise angå-
ende været, må vi ty til Ørje kirke, men vi er optimister og satser friskt på en 
flott sanggudstjeneste ute i Guds frie natur, sier hun.

Sanggudstjeneste 
på Nordre Fort
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løRdAG 4.

Vårmarked i Ørje sentrum kl. 11–15. 
Salgsboder og massevis av aktivite-
ter. Arrangør: Ørje Handelsstands-
forening.

Vårkonsert med elever fra Kultur-
skolen i Marker. Bakergaarden kl. 12.

Utstillingsåpning i galleriet på Ørje 
Brug kl. 13. «A Play with Toycars» av 
Jean-Louis Martinetti.

møte med Gunnar Brudeli i Rømskog 
bedehus kl. 19.30. Arrangør: Røm-
skog misjonsforening.

mANdAG 6.

Seniordans for Marker og Aremark 
på Furulund kl. 18.

Hyggeaften på Rømskog eldresenter 
kl. 18.30.

tiRsdAG 7.

Tirsdagsklubben i Marker Historielag 
møtes i Marker Bo- og Servicesenter 
kl. 10.30. Tema: Blomster i vinduet.

oNsdAG 8.

Bygdekinoen i Marker rådhus viser 
«Pelle Politibil på Sporet» kl. 18 og 
«Iron Man 3» kl. 20.

løRdAG 11.

Veslefrikk barneteater i Aremark 
viser forestillingen «Alice i Eventyr-
land» i gamle gymsal kl. 15 og kl. 17. 

søNdAG 12.

Elgstevne i Aremark Skytepark. 
Påmelding kl. 10–13.

Sanggudstjeneste på Nordre Fort 
ved Ørje kl. 11.

mANdAG 13.

Seniordans for Marker og Aremark i 
Marker rådhus kl. 18.

tiRsdAG 14.

rømskog il arrangerer o-løp på 
Bergset kl. 18.

fRedAG 17.

Lokale arrangementer i forbindelse 
med feiringen av nasjonaldagen.

løRdAG 18.

Demonstrasjon av fl ytebrygger på 
Tangen i Strømsfoss kl. 11–15.

mANdAG 20.

møte med michael Järlestrand i 
Rømskog bedehus. Arrangør: Røm-
skog misjonsforening.

oNsdAG 22.

Åpent møte om Aremark Bygde-
ungdomslags fremtid. Peisestua på 
Furulund kl. 19.

tiRsdAG 21.

Tirsdagsklubben i Marker Historielag 
møtes i Marker Bo- og Servicesenter 
kl. 10.30. Tema: Vi skal på tur, men 
hvor?

løRdAG 25.

Aremark Bygdekvinnelag arrange-
rer staudesalg ved Fosby skole kl. 
11–14.

Det skjer 
i Grenseland

2. MAI TIL 31. MAI

øyviNd otteRseN, tekst oG foto

– Vi arrangerer et åpent møte i 
peisestua på Furulund onsdag 22. 
mai. Da skal vi se på dagens situa-
sjon, hvilke muligheter som fi nnes 
og hva konsekvensene blir om vi 
ikke klarer å få blåst liv i bygdeung-
domslaget igjen, sier Tale Vestby, 
en av seks jenter som i dag utgjør 
styret i Aremark BU.

Mange muligheter
Bygdeungdomslaget har gjennom 
årene vært en viktig bærebjelke for 
ungdom på landsbygda. Aremark 
er intet unntak. Gjennom årene har 
mange unge engasjert seg, og det er 
bedrevet en rekke ulike aktiviteter. 
Men samfunnet forandrer seg, byg-
deungdommen blir mer mobile og 

Det brenner et blått 
lys for 100-åringen 
aremark Bygde-
ungdomslag. i den 
forbindelse inviteres 
ungdom, foreldre og 
andre interesserte til 
et møte på Furulund. 
Aremark BU har god 
økonomi, men ingen 
aktivitet. Der ligger 
utfordringen.

Hvor går Aremark BU?

urbane, og det er åpenbart ikke like 
stas å delta på tevlinger med temaer 
som maskinmelking, motorsag og 
andre typiske bygdesysler.

– Men et bygdeungdomslag gjør 
så mye mer enn det. Vi er med på 
å forme lokalsamfunnet og gjøre 
det attraktivt også for ungdom. 
Gjennom aktiv innsats i BU kan de 
unge legge opp til aktiviteter som 
dansekvelder, medlemskvelder, 
temakvelder, ulike tevlinger og 
selvfølgelig mye annet ungdom er 
opptatt av. Det handler om å skape 
noe for de unge i Aremark, sier Tale 
Vestby.

God økonomi
I tillegg til manglende aktivitet og 
et nedleggingsspøkelse hengende 
over hodet, er det også et annet 
viktig moment som bekymrer Tale 

Vestby og de andre i BU-styret. 
Aremark Bygdeungdomslag har 
god økonomi. Både penger på 
fond og fl ere titalls tusen kroner 
i frie midler.

– Det høres rart ut å være 
bekymret over god økonomi, 
men det har seg slik at reglene i 
Norges Bygdeungdomslag sier 
at et lag uten aktivitet i fem år 
må gi fra seg sine økonomiske 
midler til NBU. Vi synes det vil 
være synd om penger Aremark 
BU har tilegnet seg gjennom 
årene skal forsvinne ut av bygda. 
Vi vil heller at disse pengene skal 
komme ungdommen i Aremark 
til gode. Men da må vi ta noen 
grep. Noen må melde seg til 
tjeneste og sørge for at det blir 
blåst liv i laget igjen. Vi som nå 
sitter i styret, har gjort det lenge, 

og vi er blitt mer unge voksne enn 
ungdommer. Nye krefter må ta 
over, sier Tale Vestby.

Kom på møtet!
Tale Vestby har en klar melding 
til alle aremarkinger – unge som 
gamle: Kom på møtet 22. mai. Det 
handler om mer enn bare BU. Det 
handler om bygdas fremtid og 
hva vi kan og bør gjøre for ung-
dommen. Og hva ungdommen 
kan gjøre for seg selv. Vi vil ha en 
diskusjon rundt temaet. Vi trenger 
innspill, og vi må rett og slett stake 
ut kursen videre for Aremark BU. 
Eller kanskje vi kan fi nne andre 
former for ungdomsaktivitet. Med 
ressurser i bakhånd bør det være 
gode muligheter for å få noe til. 
Men da må fl ere engasjere seg, sier 
Tale Vestby.

Tale Vestby og resten av styret i Aremark 
Bygdeungdomslag er bekymret for lagets 
fremtid. – Vi har økonomiske ressurser, 
men ingen aktivitet. Nå inviterer vi til 
møte for å stake ut kursen og forhåpent-
ligvis sikre lagets fremtid, sier hun.

Aremark Historielag arrangerer vårtur 
til Svenskebråtane og Enighetsrøyset. 
Fremmøte ved Mosviken kl. 10.

DameEtagen synger på Family Sports 
Club, Ørje kl. 20.

Tekna Halden arrangerer familiedag på 
Bøensæter i Aremark. Arrangementet 
er i første rekke for medlemmene og 
deres venner og familie. Tema for da-
gen: «Naturens mangfold i sentrum».

mANdAG 27.

Marker Fotoklubb arrangerer åpen 
fotoklubb kl. 18.

tiRsdAG 28.

Stemningen Turlag i Rømskog inviterer 
til månedens tur med trim, naturopp-
levelser og bygdekultur. Fremmøte 
kommunehuset kl. 18.30.

oNsdAG 29.

Bygdekinoen i Marker rådhus viser 
«Fast and Furious 6» kl. 20.

toRsdAG 30.

Pensjonisttreff på kafeen i Rømskog 
kl. 11.

Kulturskolen i Marker holder konsert i 
rådhuset kl. 18.

mAi 2013 • AvisA GrenselAnd  21



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

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 30. mai
Frist for annonsebestilling: 
Mandag 13. mai

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

Postadresse: Rømskog kommune, 1950 Rømskog
Telefon: 69 85 91 77 

Epost: postmottak@romskog.kommune.no
www.romskog.kommune.no

Rømskog kommune

 17. mai i Rømskog
 Program for dagen

07.00  Vi møtes på Klinten, korpset spiller
10.00   Familiegudstjeneste

Barnegospel synger
11.00  Barnetog fra Eidet
12.00  Matpause med leker ved kommunehuset
13.30   Tale for dagen og underholdning

Premieutdeling og trekning
15.00  Slutt

 Salg av kaffe, vafl er, pølser, is, brus m.m. 
Ta med stoler og bord.
vel møtt til feiring av dagen!
                                                  17. mai-komiteen

folkehelse
Rømskog kommune som arbeidsgiver er utfordret av 
Normeka til å få med så mange medarbeidere som 
mulig til Unionsmarathon lørdag 6. juli 2013 og/eller 
Skøytedagen på Setskog kommende vinter.

Vi tar utfordringen og oppfordrer våre medarbei-
dere til å begynne å trene og melde seg på, arbeids-
giver betaler påmeldingsavgiften.

Navnet vårt er «Team Rømskog».
Kommunen utfordrer nå andre arbeidsgivere til å 

gjøre det samme for sine arbeidstakere!

Rømskogpakka til 
innbygger nr. 700!
Rømskog nærmer seg innbygger nummer 700. Ved 
årskiftet var det 691 rømsjinger. Kommunen og 
Bolyst ønsker å gjøre litt stas på den innbyggeren 
som blir Rømskogs innbygger nr. 700, og vi har satt 
sammen ei hyggelig og opplevelsesrik Rømskog-
pakke. 

Den heldige vil få Rømskog-opplevelser for 5000 
kroner og ikke minst ordføreren med som guide.

Vinneren vil kunne hygge seg med
•  1 overnatting for to m/frokost på Rømskog SPA & 

Resort
•  1 overnatting for to personer i Haukenestårnet 

DNT hytte
• middag for to på Nordsteinby Kro og camping
• lunch for to Hos Aileens
• rømmegrøt m/spekemat for to på Kurøen
• 1 dagsleie av kano fra Rømskog kanoutleie
• 1 guidet tur med ordføreren
• 1 kunstverk av Arne Lindaas inntil kr 800
• dagsleie av to sykler fra hotellet.

 
Det blir spennende å se om vi runder 700 i år, eller 
om vi må vente litt til, sier ordfører Kari Pettersen, 
som legger til at vi kanskje tilpasser innholdet i 
Rømskogpakka noe, om det skulle bli en nyfødt som 
blir rømsjing nummer 700.

Grensemessa på kørren
Det blir to dager fylt med mange arrangement og ak-
tiviteter. Programmet er ikke helt ferdig, men dette 
er det vi kan friste med så langt.

Fredag 7. juni
Inspirasjonsforedrag for næringslivet med tidli-
gere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl på Rømskog 
SPA & Resort. «Kulturkræsj» med lokale band. Jens 
Andreas Kleiven (Rømskog), Ødemark (tidligere Dixie 
Freaks) (Marker), Blue Remark (Aremark).

Lørdag 8. juni
Grensemesse med stands (lag og foreninger, lokalt 
næringsliv …). Informasjon er sendt ut til næringsliv, 
lag og foreninger. Frimarked. Familieaktiviteter.

Fest på kvelden med Vassendgutane! Oppvarmere 
er bandet Fett Nok fra Aurskog/Høland.

Kontaktperson og leder for Grensemessa er:
Jan Birger Holth
48136416
post@holth-skogsdrift.no

koordinatorstilling 
på ’kørren’
– stilling som godt kan deles mellom to!

Driften av bygdetunet må fungere og vi trenger 
en koordinator som tar ansvaret for å styre aktivi-
tetene, leieavtaler og ikke minst være behjelpelig 
ovenfor lag og foreninger, som har hovedansvaret 
for utsalget. Det følger instruks med stillingen.

Koordinator må være tilgjengelig på telefon til 
enhver tid sommeren igjennom og kunne tilkalles på 
kort varsel. Det fordres nå at koordinator må være 
tilstede på avtalte tider i helgene under større arran-
gementer. Koordinator må også påregne noe vask.

Vi søker en person som er serviceinnstilt, god på 
samarbeid og liker å jobbe med mennesker. Stillin-
gen kan eventuelt deles mellom to personer.

Stillingen er 100 prosent stilling i tiden 3. juni 
til 23. august. Avlønning som ufaglært assistent 
med 10 års ansiennitet, som utgjør en årslønn på 
kr 313.000,-. 

Søknad sendes kulturkontoret innen 13. mai  
2013. 

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

 turorientering
 Fra 1. mai er det klart for nye turer i Røm-
skogs skoger. 30 poster henger nå ute frem 
til 1. oktober. Poser med kart, informasjon og 
kontrollkort fås kjøpt på Joker Rømskog (kr. 
100,-), der fås også ekstra kontrollkort kjøpt 
(kr. 20,-).
  Turorienteringspostene tas når en vil og i 
eget tempo, rekkefølgen de tas i spiller heller 
ingen rolle. På hver post er det også et spørs-
mål om og fra naturen. Gavekort på kr. 500,- 
trekkes blant de med fl est rette svar. Turori-
entering er en fi n aktivitet for hele familien 
på både fi nværs- og gråværsdager.
Lykke til med postj akten!

Rømskog IL, Ski- og O-gruppa
Arrangør: RØMSKOG IL
Sted: Rømskogs skoger

 

kommunale møter
07.05.  Formannskapsmøte, kl. 18.30
21.05.  Kommunestyremøte, kl. 18.00
22.05.  Oppvekst og omsorgsutvalget, kl. 18.30 
22.05.  Plan- og miljøutvalget, kl. 18.30
23.05.  Formannskapsmøte, kl. 18.30
 

sommertid
Kontorene i rådhuset har åpningstid fra 07.30 
– 15.00 i tidsrommet 2. mai – 26. august, mandag-
fredag.

mottak av landbruks-
plast 
på Ørje 21.–31. mai

Det blir mottak av l andbruksplast på Sletta 
industriområde ved avkjøringen til Syversen 
Snekkeri i uke 21 og 22. Plasten kan leveres i fi re 
ulike hovedfraksjoner som legges i hver sin haug: 
1. Ytter- og innersekk fra kunstgjødsel og såkorn. 
2. Rundballefolie/-plast. 3. Rundballenett/-garn. 4. 
Hardplast/kanner (må være tomme). Følg merkin-
gen på stedet!
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Rådhuset, 1798 Aremark
Rådhuset sentralbord: 69 19 96 00

E-post: post@aremark.kommune.no
www.aremark.kommune.no

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

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

Aremark kommune

DameEtagen 
til Ørje
Lørdag 25. mai får Ørje storfi nt 
besøk. I Family Sports Clubs loka-
ler i Ørjesenteret blir det konsert 
med DameEtagen, et vokalen-
semble med tretten damer fra 
hele Østlandet. Musikalsk leder er 
Siri Christensen fra Kongsberg.

Ensemblet ble etablert i 2007, 
og medlemmene er erfarne voka-
lister/solister. Blant dem Hanne 
Beathe Wiig fra Ørje, som tar med 
seg DameEtagen til hjemtraktene 
for aller første gang.

DameEtagen har opptrådt både 
på NRK og TV2, samt på Elve-
festivalen i Drammen, Kongs-
berg Jazzfestival og Notodden 
Bluesfestival. 25. mai kommer 
damene til Ørje.

lyst til å lære 
å danse swing?
Aremark BU arrangerer swingkurs for nybegynnere 
og dere som vil friske opp litt.
•  Fredag 26.04 kl. 17.30-20.00, Storsalen på Furu-

lund
•  søndag 28.04 kl. 14.00-16.30, Gamle gymsalen
•  Torsdag 02.05 kl. 18.00-20.00, Storsalen på 

Furulund
Det blir enkel bevertning 26.04 og 02.05!

Pris
•  De som blir medlemmer i Aremark BU får kurset 

gratis
•  200,- per par for de som allerede er medlemmer
•  400,- per par for ikke-medlemmer

Nedre aldersgrense 8. klasse. 
Kontakt: siljekrjohansen@gmail.com 

kommunale møter
  7. mai: Formannskapsmøte og Adm.utvalg
23. mai: Utvalgsmøter
30. mai:  Formannskapsmøte og Adm.utvalg. Råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne

Barneteater
Veslefrikk barneteater i Aremark spiller teaterfore-
stillingen Alice i Eventyrland. Passer for barn og 
voksne i alle aldre. Spilles lørdag 11. mai kl. 15.00 
og kl. 17.00

Billetter: Voksen 150 kr / barn 100 kr. 
Sted: Gymsalen ved skolen.
Forhåndsbestilling på tlf 452 93 408 samt selges 

ved inngang. www.veslefrikk.org

elgstevne
Aremark Skytterpark 12. mai. Påmelding 10–13. 
Godkjenning av 30 treningsskudd. Sted: Aremark 
Skytterpark

tur til svenskebråtane 
og enighetsrøyset
Lørdag 25. mai. Varighet cirka 3 timer. Ta med mat 
og kaffe. Fremmøte Mossviken kl. 10. Arrangør er 
Historielaget. 

Kontaktperson: Øivind Strand, telefon 971 54 893

felles planstrategi
Felles planstrategi for Marker, Rømskog og 
Aremark
Plan og utviklingsutvalget i Aremark kommune ved-
tok i møte 28.02.2013 følgende: Felles planstrategi 
for Aremark Marker og Rømskog 2012–2016 vedtas.

Felles planstrategi for Marker, Rømskog og Are-
mark ligger ute til offentlig ettersyn med frist 5. mai 
2013.

infoperm
Informasjonspermen for Aremark er nå oppdatert 
for 2013. Den ligger bl.a. hos Joker, Best, frisøren, 
på rådhuset, Møllerens Hus, Furulund Kafeteria m.fl . 
Den kan også lastes ned som pdf på kommunens 
hjemmeside.

17. mai
Programmet for feiringen av nasjonaldagen i 
 Aremark vil følge samme lest som tidligere år.

 

fosby sentrum
vedTATT reviderT PlAnPrOGrAm FOr KOm-
mUnedelPlAn FOsBY senTrUm 2014–2026 OG 
deTAlJreGUlerinG FOsBY senTrUm i

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 04.04.2013 
vedtatt planprogram for kommunedelplan og detalj-
regulering for Fosby sentrum, jf. plan- og bygnings-
loven §§ 4-1, 11-3 og 12-9. 

Planprogrammet legger grunnlag for utarbeidelse 
av kommunedelplan for Fosby sentrum 2014–2026, 
og detaljregulering for Fosby sentrum I. Planpro-
grammet beskriver framdrift og medvirkning i 
planarbeidet.

Kommunedelplanens hoveddokumenter blir:
Kommunedelplan samfunnsdel
Kommunedelplan arealdel
Konsekvensutredning

Detaljreguleringens hoveddokumenter blir:
Planbeskrivelse
Plankart 
Planbestemmelser

Se nettsak om oppstart av planarbeid kommunedel-
plan Fosby sentrum 2014–2026 og detaljregulering 
Fosby sentrum I for mer informasjon. 

Planprogrammet ligger til offentlig ettersyn i 
rådhusets ekspedisjon med frist for eventuelle ut-
talelser 7. mai.

www.aremark.kommune.no

DameEtagen baserer sitt re-
pertoar på vokale arrangementer 
bestående av tre hovedstemmer, 
to «krydderstemmer» og solister.  
Låtene er spenstige og tette, klang-
fulle og tøffe.

DameEtagen har sterke solister 
som alle viser sin egenart og tolk-
ning av låter de har et forhold til.

Egne favoritter
Repertoaret består av damenes 
egne favoritter, arrangert og 
tilpasset denne spesielle sammen-
setningen av stemmer. DameEta-
gen er inspirert av pop, soul, jazz, 
blues og gospel. Med seg på piano 
har ensemblet Lasse Gulbrandsen. 
Han er en av landets beste groov-
epianister og matcher DameEta-
gens alle sjangere. Gulbrandsen 
har blant annet vært pianist for 
den verdenskjente gospelstjernen 
Andraé Crouch.
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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 
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Etter noen måneder med forbere-
delser og omgjøringer, åpnet den 
nye butikken med brask og bram 
under vårmønstringen 20. april. 
Ordfører Geir Aarbu syntes begi-
venheten var så stor for bygda at 
han gladelig sa ja til å klippe snoren, 
og det hele artet seg nesten som en 
nasjonal bruåpning på Vestlandet.

– Det var massevis av folk innom. 
Åpningen ble en kjempesuksess, 
og det har vært bra med folk innom 
også etterpå, sier Lihagen.

Minimarked
Den nye butikken har inngang fra 
Joker og holder til på 280 kva-
dratmeter nyoppussede lokaler i 
underetasjen. Bak disken står Anni 
Svendsby, og hun kan friste med et 
utall av spennende varer.

Bjørn Vidar Lihagen har gode 
kontakter etter mange år i bransjen.

– Vareutvalget er bredt og variert. 
På et lite sted som Aremark er det 
mye man må reise langt for å få tak 
i. Ideen med denne butikken er at vi 
skal være langt mer selvhjulpet i så 
måte, sier han.

Bare for å nevne noe av utvalget; 
verktøy, kjøkken- og husholdnings-
artikler, en stor lampeavdeling, du-
ker og håndklær, pyntegjenstander, 
fi skeutstyr og utstyr til hagearbeid. 
Og mye mer.

– Dette er starten. Vareutvalget 
vil sikkert både endres og utvides 
etter hvert som vi ser behovet, sier 
Lihagen, som er svært godt fornøyd 
med responsen fra både aremarkin-
gene og andre kunder i løpet av de 
månedene han og fruen har drevet 
den fl otte butikken i Aremark 
sentrum.

Det er slett ikke hver dag Aremark får en ny butikk. Men driftige Bjørn Vidar Lihagen 
og Marit Jæger satser friskt etter at de tok over matbutikken Joker ved nyttår.

Ny butikk i Aremark

Ordfører Geir aarbu klippet snoren, stramt holdt av rådmann Jon Fredrik Olsen 
og kultursjef Rita Lindblad. innehaverfamilien Jæger/Lihagen følger fornøyd 
med. Foto: Gunnar Ulsrød

innehaverne Marit Jæger og Bjørn Vidar 
Lihagen er strålende fornøyd med åpnin-
gen av den nye butikken i Aremark. Her 
sammen med butikkmedarbeider Anni 
Svendsby (t.v.). Foto: Øyvind Ottersen


