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Liten gutt på stor traktor. Mange
barn og voksne fikk gode opplevelser da Åpen Gård ble arrangert på Aspestrand i Aremark
tidlig i juni.
Side 6 og 7

fLOtt MEssE

Grensemessa 2013 i Rømskog
ble akkurat så flott og trivelig
som man kunne håpe på. Ragnhild Nesset på Anonby gård var
en av utstillerne.
Side 12 og 13

fLOtt JUBiLEUMsfEst

Selveste NRK-kjendis og
DaCapo-sangfugl Vidar Lønn
Arnesen var på plass da Marker
Bo- og Servicesenter feiret sine
første ti år.
Side 15

fra Ørje til sydhavsparadiset

Linn Charlotte Klund fra Marker og
hennes tyske kjæreste Paul Lübbe
skal reise verden rundt i denne 34 fots
seilbåten. Turen starter i september og
vil vare i tre til fire år. – Vi gleder oss noe
helt vanvittig, sier de to.
Side 4
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Aremark

Marker

Rømskog

Innbyggere: 1.425
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Geir Aarbu (Sp)

Innbyggere: 3.587
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Stein Erik Lauvås (A)

Innbyggere: 691
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Kari Pettersen (KrF)

LEDER

Grensemessa 2013
D

en tredje Grensemessa er historie. Nå
er det tid for evaluering. Arrangementet i Rømskog fant sted i vakkert sommervær på idylliske Kurøen. Flott ramme, fine
utstillinger og god underholdning. Slett
ikke verst oppmøte heller, men det var
plass til mange flere. Både i utstillingshallene og utenfor. Hvorfor det ble slik må
arrangørene finne ut av når det hele skal
oppsummeres.

D

rensemessa så dagens lys på våren 2007.
Da strømmet folk til Markerhallen en
lørdag og en søndag i april. Mange utstillere
og mye folk. Så gikk det fire år. Da hadde
Aremark fått en stor og flott idrettshall.
En lørdag og en søndag i april 2011 var det
meget godt besøk i Aremarkhallen. Andre
helg i juni i år inviterte Rømskog til Grensemesse på Kurøen. Selv om det ble et flott
arrangement, fikk ikke Rømskog samme
publikumssuksess som forgjengerne. Det
kan være mange årsaker til det.

et som også slo oss under årets Grensemesse var at litt for mange næringsdrivende ikke fant bryet verd å delta. Det er
synd, for Grensemessa er et flott tiltak der
lokale aktører kan vise seg frem og knytte
kontakter. Riktig nok var over femti utstillere på plass, og det er bra i lille Rømskog.
Og de aller fleste utstillingene var fine og
forseggjorte. Bedrifter, lag og foreninger
hadde gjort en solid jobb i så måte. Men vi
savnet likevel mange. Fra Aremark kom en
håndfull utstillere. Hvor var resten? Marker er Grenselands lokomotiv. Herfra var
det, mildt sagt, alt for få deltakere. De som
kom gjorde en flott jobb, men hvor var alle
de andre? Rømskog var naturlig nok godt
representert, men det skulle da vel også bare
mangle.

I

G

G

mangel av en stor innendørsarena valgte
Rømskog å legge årets Grensemesse til
juni. Med mye utendørs aktivitet er fint vær
viktig, og i juni er sjansen stor for at værgudene spiller på lag. Det gjorde de til gagns.
Men kanskje var det etterlengtede finværet
litt for fint? Kanskje valgte mange å bedrive
andre sysler når solen endelig viser seg fra

Avisa Grenseland kommer ut hver
måned også i høst. Her er utgivelsene resten av året:
Torsdag 29. august
Torsdag 26. september
Torsdag 24. oktober
Torsdag 28. november.
Torsdag 12. desember

renseland-samarbeidet har ført mye
positivt med seg. Aremark, Marker
og Rømskog har kommet hverandre nær,
og på både politisk, byråkratisk og privat
plan samarbeides det godt. Mye kan gjøres
bedre, men de tre kommunene har tatt viktige skritt i riktig retning. Grenseland er på
mange måter blitt en stor familie. Derfor er

NVE sier fortsatt nei
til vindpark i Aremark

Avisa Grenseland

•
•
•
•
•

sin beste side. Kanskje er april en bedre
messemåned for folk flest, en måned da
vinteren er på hell og sommeren ennå ikke
har ankommet.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) står fast på
sin avgjørelse om å nekte konsesjon til Kjølen Vindkraft i
Vestfjella i Aremark. NVE mener at vindmøller i Vestfjella
blir et altfor stort naturinngrep og finner ingen grunn til
å revurdere sin argumentasjon for å nekte bygging av 54
vindmøller i skogsområdet i Aremark.
Det er levert i alt seks klager på avslaget. Klagene
kommer fra Aremark Næringsforum, Forhandlingsutvalget for grunneierne, grunneiere i planområdet, et felles
brev fra barnefamilier og unge i Aremark, Havass Skog
SA og konsesjonssøkeren selv, Kjølen Vindpark A/S.
Etter at NVE har avvist klagene, går saken videre til
olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

det litt rart at ikke flere næringsdrivende og
aktive i lag og foreninger finner det interessant å vise seg frem. Hjemmemarkedet er
ikke nødvendigvis stort, men det er likevel
viktig. Og det er ut av hjemmemarkedet
Jungeltelegrafen får sin næring. Derfor er
det viktig å være med når ildsjeler legger
forholdene til rette. Slik Rømskog gjorde
denne gang.

G

rensemessa 2013 var uten tvil vellykket, men det kunne vært enda bedre.
Hvorfor man ikke fikk maksimalt ut av
arrangementet, får bli en del av evalueringen. Kunne noe vært gjort annerledes?
Og i tilfelle hva? Selv er vi av den oppfatning at et arrangement som Grensemessa
bør ha sin egen messeavis. Det hadde de
to foregående Grensemessene. I år valgte
man det bort. Store arrangementer som
Markens Grøde i Rakkestad og Mat- og
Trebåtfestivalen i Halden, for å nevne et
par, har alltid hatt egen festivalavis. Det
samme har Elgfestivalen i alle år. Unntatt
i fjor, og da gikk besøkstallet ned. Det kan
være tilfeldig, men det kan også ha hatt
betydning. Vårt råd til Rømskog og andre
arrangører er å ta evalueringsarbeidet på
alvor. Både det positive og det negative må
frem. Det er eneste måte å utvikle seg på.
For om to år er det Grensemesse igjen, og
da bør «alle» være med.

Natteravner i Ørje
Det skal igjen blåses liv i natteravnene på Ørje.
En ny organisering er på gang. Nå er det Ungdommens Kulturhus som skal sørge for at det
vil være voksne i gul vest på plass i sentrum på
fredagskveldene.
– Vi håper å komme i gang i løpet av sommeren,
men i hvert fall for fullt fra høsten av, sier UKHsjef Lars Johansson.

Dyregraver i Rømskog
Det er registret mange dyregraver i Rømskog.
50–60 slike graver fra 1500-tallet finnes ved
Sagtjern. De kan nås via den merkede stien
Stemningen.

Avisa Grenseland er et felles organ for
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VINN EN iPad!
Hvorfor er DU glad i Aremark? Hva er det du setter
pris på og som gjør at du
trives i bygda di?

Ja!

Aremark Høyre inviterer til
idékonkurranse. Skriv en setning
eller to: «Jeg er glad i Aremark
fordi …».
Send ditt bidrag til aremark@
hoyreforening.no eller til Ole
Svendsby, Haug, 1798 Aremark.
Svarfrist er 10. august. Vinneren
annonseres i augustutgaven av
AG.
Alle som sender inn, er med i
trekningen av en iPad.

Vi trenger nye ideer
og bedre løsninger

Et levende lokalsamfunn som vårt er avhengig av folk
med initiativ og skapertrang. De må få muligheter til å
utvikle gode ideer og skape den utviklingen vi alle er
avhengig av. Derfor er Høyre et JA-parti – fordi vi er
glad i Aremark.

BLI MEDLEM, DA VEL!
Vi i Høyre ønsker å ha med deg som vil påvirke bygda og
landet du bor i. Endring skjer når vi er ﬂere sammen! Si din
mening, vi lytter! Besøk Aremark Høyre på Facebook eller
send mail til aremark@hoyreforening.no
Slå gjerne av en prat med oss på
facebook.com/aremarkhøyre
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Jules Vernes romanfigur Phileas Fogg brukte bare åtti dager på å reise jorda rundt.
Linn Charlotte Klund fra Marker og hennes tyske kjæreste Paul Lübbe starter sin jordomseiling i
september. Først om tre–fire år er de hjemme igjen. – Vi gleder oss vanvittig, sier de to 27-åringene.

Linn Charlotte Klund fra Marker og kjæresten Paul Lübbe fra Wismar i Tyskland
skal reise jorden rundt i denne seilbåten.
Turen starter i september og vil vare i
tre-fire år. – Vi gleder oss noe helt vanvittig, sier de to.

Jorda rundt på fire år
ØyViND OttERsEN, tEkst OG fOtO

Det er tirsdag morgen en vakker junidag. I idylliske Olseng Marina på Ullerøy er det aktivitet i
kun én båt. Det er en 34 fots seilbåt av typen Hero
101. Bygget på Hurum, med en totalvekt på fire
tonn. Ombord sitter to unge mennesker som smiler fra øre til øre. De gleder seg til den forestående
jordomseilingen. Det synes helt inn på land.
– Jorda rundt i denne farkosten? Vet dere
egentlig hva dere begir dere ut på?
– Ja, vi har forberedt oss godt, og vi er begge
fortrolige med sjøen, sier tyske Paul fra Wismar.
En blid og sjarmerende gutt som etter bare noen
få år i Norge behersker kjærestens morsmål
imponerende godt.
– Jeg er vokst opp ved sjøen, og min far har
vært fisker i mange år, sier Paul. Linn Charlotte
har sin sjøerfaring fra foreldrenes feriested på
Karlsøy, noen stenkast fra der seilbåten de siste
ukene har vært klargjort for den store turen.
Gode forberedelser

Paul og Linn Charlotte ble kjærester i 2011. Paul
hadde lenge planlagt en fremtid i Norge, og da
han fikk seg sommerjobb hos Linn Charlottes
mor på Solstrand Terrasse i Ørje, var veien kort
til å bli kjæreste med «datteren i huset». Nesten
tilfeldig ble de enige om at en jordomseiling ville
vært tingen. Siden har begge jobbet målbevisst
for både å finansiere turen og forberede det rent
praktiske. Det er ingen spøk å tilbringe tre-fire
år i en seilbåt.
– Nei, det er ingen spøk. Det er mange utfor-

dringer og farer. Og vi har hørt historier om par
som har gått hverandre på nervene. Vi har tenkt
igjennom så mye som mulig, forberedt oss godt
og ikke minst snakket inngående med mange
som har vært på tilsvarende jordomseilinger.
Ikke minst en kjent tysk jordomseiler som har
hjulpet oss mye, sier Paul.
– Ja, vi har med stormseil, nødraketter, redningsflåte, satellitt-telefon og enda mye mer. Vi
tar våre forholdsregler, legger Linn Charlotte til.
– Hva er det verste som kan skje?
– At båten synker, svarer Paul kjapt.
Avreise i september

Det store eventyret starter i september. Første
avskjedsfest skjer på brygga i Ullerøy. Derfra
settes kursen for Wismar i Tyskland for nok en
avskjedsfest. Det blir neppe et tørt øye å se noen
av stedene. Og når klemmer og lykkeønskninger og moralprekener og enda mye mer er vel
overlevert, starter alvoret. Da settes kursen mot
den store verden.
– Først seiler vi gjennom Den engelske kanal
og videre sørover. Vi må komme raskt av sted,
for Biscayabukta på høsten kan være tøff. Det
gjelder å komme seg til Kanariøyene så fort som
mulig, sier Paul.
– Så bærer det mot vest, sier Linn Charlotte.
Hun blir drømmende i blikket bare hun tenker
på første store mål; Karibien.
– Men det er en aldri så liten strekning
før dere kommer dit. Mange timer i åpen
sjø – storm, hai, uforutsette problemer, ja,
kanskje til og med krangling?

– Alt kan skje, men vi har tenkt igjennom
det meste. Kan ikke ta sorgene på forskudd, sier
hun. Paul er hjertens enig.
Panamakanalen

Hvor lenge de to blir på De karibiske øyer vet de
ikke selv. Mye av turen skal tas på sparket, og
opplevelsene og improviseringen underveis er
en del av opplevelsen. Derfor vet de heller ikke
når de kommer hjem.
– Etter Karibien seiler vi gjennom Panamakanalen. Så blir det enten Galapagos eller Hawaii.
Og store deler av Polynesia og Sydhavet. Deretter skal vi til både New Zealand og Australia, sier
de to og fortsetter:
– Turen videre går til Madagaskar. Vi styrer
unna piratutsatte steder lenger nord. Vi runder
sørspissen av Afrika ved Cape Town og setter
kursen nord-vestover mot Karibien igjen. Tror
det er både best og tryggest, sier Paul.
– Den siste etappen går fra Karibien, via Azorene og hjem til Tyskland og Norge, sier Linn
Charlotte, som har studert sosialantropologi
og regner med å få god nytte av kunnskapene
underveis.
Rapporter i AG

Linn Charlotte Klund er godt kjent med Avisa
Grenseland. Derfor vil hun mer enn gjerne dele
av sine og Pauls opplevelser på den store turen.
Jevnlig i månedene (og årene) fremover vil de to
sende rapporter og bilder fra sine opplevelser.
Her i Grenseland skal vi få førstehånds kjennskap til hva de to opplever ute i den store verden.
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Hva Skjer-i kulturlivet?
Lei av at du ikke får
med deg alt som
skjer av kultur i egen
kommune eller i resten
av Grenseland? Kanskje
ikke så rart, for det
skal godt gjøres å holde
oversikten. Men nå gjør
kommunene noe med
saken. En helt ny app til
mobilen er klar til bruk.
ØyViND OttERsEN, tEkst OG fOtO

Magne Westlie og hans firma Appresso.no står for utviklingen av
app-en. Westlie har jobbet mange
år i Oslo, men med aner i distriktet
fant han for kort tid siden ut at han
ville bo i Marker, et sted han har
mange gode barndomsminner fra.
Noe han tidlig oppdaget var at det
skjer veldig mye, men at det ikke
alltid er så lett å holde oversikten.
Derfor ville han bidra med sitt for
at kommunene i Grenseland skal
være blant de første til å ta i bruk
ny teknologi og nye medier for å
gjøre ting lettere for både arrangører og forbrukere av lokal kultur.
Positivt mottatt

– Kommunen tok meg imot med
åpne armer, og vi startet raskt med
å jobbe oss frem til en god løsning.
Den er ennå ikke ferdig utviklet,
men vi har kommet så langt at
vi gjerne vil fortelle om den, sier
Magne Westlie. Sammen med
kommunalsjef Vidar Østenby og
Bolyst-general Bjørnar Storeheier
håper Westlie at den nye app-en vil
gi Grenselands kultur- og foreningsliv det løftet de trenger og
fortjener.
– Alle som jobber med noe tror
at folk flest vet hva som skjer. Men
sånn er det jo ikke. Derfor vil denne

Magne Westlie er en etablert programmerer som har bosatt seg i Marker. Han
oppdaget fort at han gikk glipp av for
mange kulturarrangementer. Det ble
starten på arbeidet med en app som nå
er klar for bruk. – Håper at riktig mange,
både brukere og arrangører, får glede av
app-en, sier han.

tjenesten forhåpentligvis få stor
betydning, sier Østenby, som sier
at man først og fremst satser på
Grenseland. Deretter kan det bli
snakk om å utvide til også å ta med
seg Regionalpark Haldenkanalen.
– Vi må begynne et sted. Slik
samfunnet utvikler seg, er dette
veien å gå. Og det er morsomt at vi
kan være blant de første til å ta et
slikt hjelpemiddel i bruk, sier han.

Slik kan det se ut
på mobilen når du
bruker den helt nye
app-en for kulturlivet i Grenseland.

Egen side

App-en legger opp til at hver arrangør får sin side. De oppdaterer
og informerer. Så kan folk søke
på arrangementer, datoer, steder,
sjangere. Ja, nesten hva som helst.
Da er det lett å holde seg orientert,
og arrangørene får forhåpentligvis
bedre besøk på sine arrangementer. Det vil inspirere til ytterligere
innsats, og så blir kulturlivet lokalt

“Jeg trenger
et nytt hjem”

Vurderer du å bli fosterhjem?
Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 20. august
kl. 18.00. Sted: Sundløkkaveien 73, Sarpsborg
Tlf. 466 16 900 - www.fosterhjem.no/sarpsborg

enda bedre. En vinn-vinn situasjon,
sier Magne Westlie, som håper at
app-en faller i smak og at alle blir
fornøyde.

Ønsker du å se nærmere på hva
dette går ut på? Sjekk denne linken
til Skjer-i: http://skjer-i.no

Subus, singel, pukk og maskinkult
StøpegruS
Mure-/puSSeSand
KabelgruS
HaveSingel-natur
FyllStein
FyllMaSSe

Transport
hvis
ønskelig

Inneh. Harald Westgaard
1870 Ørje – tlf. 69 81 41 06 mob. 909 14 160
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En stor, grønn john Deere traktor er
noe av det råeste man kan ha på en
gård. Ansiktsuttrykket til denne unge
karen sier det meste.

Åpen Gård trakk mange til
Til tross for både
truende skyer og ett
og annet skybrudd
var det imponerende
mange som fant veien
til Aspestrand for å
delta på Åpen Gård
tidlig i juni. Aremark
Bondelag trakk i
trådene, men fikk god
hjelp av flere andre lag
og foreninger.
ØyViND OttERsEN, tEkst OG fOtO

Aspestrand er en flott gård ved
Aspern i Aremark. Tore Aksel Voldberg og hans familie driver gården,
og både store og små fra fjern og
nær ville mer enn gjerne se på både
gården, utstyret og ikke minst
dyrene.
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Ole Svendsby er ikke vond å be når det gjelder kjøring med Gråtass. Hele dagen
fraktet han glade barn rundt omkring på Aspestrand.

Det hører med å hoppe i høyet når man er på en bondegård.

Unge dansere fra Aremark sørget for danseoppvisning.

Aspestrand
– Vi er kjempefornøyd med oppslutningen. Her er det masse folk
og mye liv og røre, sa Anne Grete
Stabekk, leder i Aremark Bondelag.
Sammen med representanter for
ulike lag og foreninger, samt en god
del utstillere, sørget hun for at folk
fikk en fin dag på gården.
– Litt av hensikten med å arrangere Åpen Gård er å fortelle folk
om landbruket, mulighetene og
utfordringene. Det skjer mye på en
gård, og vi vil gjerne gi folk bedre
forståelse for bondens liv og virke,
sier Stabekk.
Mye for barna

Aspestrand er en stor og flott gård.
Rikelig med plass, flott beliggenhet i forhold til både skog, vei og
Haldenvassdraget. I den ene av de
store driftsbygningene er det storfe,
og disse fikk flittig besøk. Særlig
barna fant det grådig spennende
både å snakke med og klappe på de
store dyrene. Utenfor var det både
fugl, sau og gris. Mange benyttet
anledningen til en ridetur, og de al-

ler yngste fant stor glede i å hoppe i
høyet. De yngste syntes også det var
riktig spennende å sette seg i førersetet på en av de store landbruksmaskinene. En John Deere traktor,
for eksempel. Og midt mellom alle
aktivitetene kjørte Ole Svendsby
non stop en gråtass med henger.
Denne var hele tiden stappfull ev
henrykte unger.
Man blir sulten av å ha det morsomt. Derfor passet det utmerket
med flere matboder. Fra rykende
griller og plater ble det servert pølser, hamburgere, sveler, rømmegrøt
og enda mer til.
Åpen Gård er en fin anledning
for hele familien til å kose seg i
flotte omgivelser. At lag og foreninger dessuten for vist seg frem på
en god måte, gjør arrangementet
både vellykket og nyttig. Og ekstra
morsomt var det å se at mange av
publikummerne kom fra Aremarks
nabokommuner. Vi registrerte
både markinger og haldensere
bland de besøkende.

Spennende med dyr. Og på bondegårder er det alltid dyr. Åpen Gård kunne
by på høner, griser, sauer, hester og storfe.

Anne Grete Stabekk er leder i Aremark Bondelag. Hun var godt fornøyd
med arrangementet og besøket.
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Familiemoro ved kanalen
Kanallekene i Ørje er
på noen få år blitt en
populær tradisjon for
egne innbyggere og
de mange sommergjestene i Grenseland.
Årets leker finner sted
i og ved slusene lørdag
3. august.
ØyViND OttERsEN, tEkst OG fOtO

Fra klokka 10 til langt utpå ettermiddagen kan folk kose seg med
all verdens aktiviteter. De heldigste
kan dessuten reise hjem med velfylt lommebok. For «Ordførerens
fløtærlotto» frister med en førstepremie på hele tjue tusen kroner.
Samarbeid

Kanallekene i Ørje er et samarbeid
mellom kommunen og noen lokale
lag og foreninger. Marker Sportsfiskeklubb er en aktiv forening som
steller i stand fiskekonkurranse for
store og små. Og fløtærlottoen krever salgsinnsats på forhånd. Det er
en lukrativ geskjeft, og den jobben
går på rundgang. I år er det juniorlaget i Ørje IL som har påtatt seg
oppgaven. Selger de alle loddene,
blir det 25.000 kroner rett i kassa,
en kjærkommen ekstrainntekt
for et lag som satser hardt, i nært
samarbeid med Mysen IF.
Mye moro

Hva har de så i vente, de som finner
veien til sluseområdet denne første
lørdagen i august? Jo, aller først er
det fiskekonkurranse på Høvleritomta. Spesielt abboren har liten
grunn til å glede seg, for her blir det
garantert dratt opp mye fisk.
Frister det mer med rebusløype,
er det bare å kaste seg ut i den.

Det nærmer seg Kanallekene i Ørje, og denne for anledningen avslappede gjengen hevder hardnakket at de har full kontroll. Fra venstre jan Andersen i Marker Sportsfiskeklubb, «soccer-mom» og tidligere fotballspiller Lena Engen, stjernespillerne Eirik Henningsmoen og Abdi Hassan fra Ørje iLs juniorlag, med uKHs Vegard Slevigen mellom seg. Og helt til
høyre Marker kommunes kulturelle rivjern Else Marit Svendsen.

Kanalmuseet arrangerer, og løypa
går rundt på brugsområdet.
Dampbåtmiljøet på Ørje er
imponerende. På rekke og rad
ligger veteranbåtene. Under årets
Kanalleker er det D/S «Hans» som
skal ta seg av turene med passasjerer. Stiftelsen Engebret Soot står for
denne populære aktiviteten.
De aller minste er selvsagt ikke
glemt under et slikt familiearrangement. Det blir massevis av sluseleker og aktiviteter for de små og de
mellomstore. Blant annet såkalte
«funballs», store baller som gjør at
folk kan gå på vannet.

Lørdag i slusene er Ørjes store
sommerkultursatsing. Hver eneste
lørdag blir det gratis underholdning i slusene. Det gjelder også under Kanallekene. Da er det Gitarvennene som sørger for musikken.
Fløtærlotto

Mot slutten av dagen er det duket
for hovedattraksjonen; «Ordførerens fløtærlotto». I dagene forut for
Kanallekene selger juniorspillerne
i Ørje IL loddsedler, 250 i alt. Hver
seddel koster et par hundrelapper
og henviser til en stokk. De 250
stokkene slippes ned slusene, og

den stokken som kommer først
til målet gjør eieren av loddseddelen med identisk nummer ekstra
glad. For har du riktig loddseddel,
vanker det 20.000 kroner i premie.
Men også et par andre kan vente
seg en hyggelig premie, for blant
alle deltakerne trekkes det to lodd
som hver gir 2.500 kroner.
Interessen for fløtærlottoen er
stor, og kampen om stokkene/
loddene er stor. Det er neppe noen
klok taktikk å vente til selve dagen
med å sikre seg en stokk. All tidligere erfaring tilsier at forhåndskjøp
er det sikreste.

GRANLI RØR AS

Gårdsplass- og oppkjørselsingel
Subbus Singel Pukk Fyllmasse
Levering prosjekt
Transport
Hans Braarud 40 21 49 56 Ørje

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
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Barn og voksne i Grimsby
barnehage storkoste seg i det
flotte været under årets store
begivenhet – Grimsby Games.

Full fart i Grimsby Games
innsatsen var minst like imponerende som i store idrettskonkurranser på
TV, og gleden over å få premie kan måle seg med en medaljeutdeling i OL.
ØyViND OttERsEN, tEkst OG fOtO

Grimsby Games er årets store
begivenhet for barna i Grimsby
barnehage i Rødenes. Der er det for
tiden 56 barn, men ikke alle var til
stede da årets store begivenhet ble
arrangert i strålende sommervær.
42 barn og 15 voksne løp, hoppet,
balanserte og spratt rundt.

Aktivitetsdag

Grimsby Games arrangeres i juni
hvert år. Det er en aktivitetsdag
for alle barna i barnehagen. I år
var det potetløp, 60-meter, fotball,
kast med liten ball, balansering og
trehjulssykkelritt.
– Vi arrangerer Grimsby Games
fordi alle barna skal få en felles
opplevelse og få brukt kroppen sin

på forskjellige aktiviteter, sier Tove
Skubberud Wang. Hun er virksomhetsleder ved Grimsby barnehage.
Det passer også godt inn med en
slik aktivitetsdag ettersom vi har
fokus på «antall, rom og form». Vi
har fått snakket om og vist lengde;
kort og lang, fort og sakte, en gang
og mange ganger, og vi gikk rundt i
en sirkel og løp langs en linje.

Friidrett i Ørje
Markermesterskapet i
friidrett ble gjennomført
lørdag 22. juni. Rundt 30
deltakere fra 4 til 13 år
deltok, og alle gjorde en
ﬂott innsats på friidrettsbanen på Bommen. Klubb
og ledere vil rette en stor
takk til alle utøverne og til
alle som hjalp til slik at det
ble et vellykket arrangement.
På programmet sto
60 meter for alle klasser,
høyde G/J 7–10 år, høyde
G/J 11–14 år, kule G/J 11 år
og eldre, lengde G/J 7–10
år, spyd G/J 11 år og eldre,
lengde G/J 11 år og eldre
og til slutt 800 meter for
alle klasser.
Samtlige deltakere gjorde en stor innsats under Markermesterskapet i friidrett.

Pølsefest

Etter at den idrettslige aktiviteten
var gjennomført, ble det én kake i
premie til alle barna. Deretter sto
pølsefest på programmet, og det
var naturligvis stor stas. Den varme
sommerdagen ble avsluttet på best
mulig vis da hageslangen kom
frem.

-Hvite,
profilerte innerdører
-Rørleggerog elektrikerarbeider

kontakt
for en uforpliktende
husprat.
-Ta
Luft
vann varmeanlegg
med vannbåren gulvvarme
koblet til bereder
Prosjektering, arkitekttegninger, byggesøknad, bankgaranti og forsikringer
kontakt for en uforpliktende husprat.
erTa
inkludert

HØGELOFT
HØGELOFT
HØGELOFT
HØGELOFT
HØGELOFT
HØGELOFT
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Hovedplan

Hovedplan
Bitihorn

Plan 2. etasje

kr 2.609.000,-

Smeden

-Hvit profilert ytterdør m/glass
-Malt eller lakkert listverk
-Balansert
ventilasjon
sentralstøvsuger
Ta kontakt for
en uforpliktende
husprat iog
våre
nye flotte lokaler!
-Rørleggerog elektrikerarbeider
HØGELOFT:
kr. 2.757.000,-

Ny
Ny

Plan 2. etasje
kr 2.615.000,- Høgstolen

REALISER
HUSDRØMMEN!
greNseMesseN
2011

IDéHUSI FORHANDLER
greNselaNd!
IDéHUSIdéhusforhaNdler
FRA
2002!
NY
HUSKATALOG!
Realiser
FORHANDLER
BRA:
BYA:
Lengde:
Bredde:

210,8 m2
125,6 m2
13 m
11,8 m

Ta kontakt for en uforpliktende husprat.
IdéhusforhaNdler

Realiser
husdrømmen!
Realiser
Realiser
husdrømmen!
Realiser
husdrømmen!
husdrømmen!
REALISER
HUSDRØMMEN!
Realiser
husdrømmen!
Dette er bl.a. inkludert i leveransen:

I greNselaNd!
FRAHUSDRØMMEN!
2002!
REALISER
Dette er bl.a. inkludert i leveransen:

Vi
har blant
annetinkludert
følgende inkludert
i leveranse –
Dette
er bl.a.
i leveransen:
-Grunnet
utvendig
kledning
Dette
er bl.a.
inkludert
i leveransen:
kr 3.027.000,Hogna
kr 4.205.000,Høgtind
-«malingsklart
Zanda
taksteinmed mur»

kr 2.203.000,-

•--Hvite
Zanda
taksten
vinduer
og vindusdører
Isolasjon
i innervegger
-Grunnet
utvendig
kledning
• Isolasjon
i innervegger
forhaNdler
aV
--Flislagt
Sparklet
ogbad
malt (vegger
gips, hvit mdf
ellerrØroshyTTa
lakkert panel i himling
og panel
gulv)
er
bl.a.
inkludert
i leveransen:
•Dette
Sparklet
og
malt
gips,
hvitvindusdører
mdf-panel
eller lakkert panel i himling
-Hvite
vinduer
og
- Sparkling og maling av vegger inne eller malte mdf plater
•Dette
Malt ytterdør,
standard
hvit
er
bl.a.
inkludert
i
leveransen:
gulv
i inkludert
hall
ogog
vaskerom
--Flislagt
Malt ytterdør,
standard
hvit
utvendig
kledning
-Flislagt
bad
gulv)
Dette
er
bl.a.
i leveransen:
•-Grunnet
Hvitmalte
vinduer
og(vegger
balkongdører
Hvitmalte
vinduer
og balkongdører
Zanda
takstein
•--Vegghengt
Hvite,
profi
lerte
innvendige
dører,
alternativt lakkerte furu fyllingsdører
toalett
-Hvite
vinduer
og
vindusdører
Hvite
profilerte
innvendige
dører,
alternativt
lakkerte furu fyllingsdører
-Flislagt
gulv
i
hall
og
vaskerom
Isolasjon
i
innervegger
-Grunnet
utvendig
kledning
• Hvitmalt trapp m/ lakkerte trinn i ask
Hvitmalt
trapp
m/
lakkerte
trinn
i ask eller lakkert panel i himling
Sparklet
og
malt
gips,
hvit mdf
panel
dusjhjørne
•--Showerama
Malt
eller
lakkert
listverk
-Flislagt
bad
(vegger
og
gulv)
-Vegghengt
toalett
-Hvite
vinduer
og
vindusdører
Malt eller
lakkert
listverk
Sparkling
og maling
av vegger
inne eller malte mdf plater
•- Grunnet
utvendig
kledning
fra
Sigdal
Grunnet
utvendig
kledning
-Flislagt
gulv
i(vegger
hallhvitogog
vaskerom
Malt
ytterdør,
standard
•--Baderomsinnredning
Sentralstøvsuger
-Showerama
dusjhjørne
-Flislagt
bad
gulv)
Sentralstøvsuger
Hvitmalte
vinduer og balkongdører
•--Kjøkkeninnredning
Balansert
ventilasjonsanlegg
m/ varmegjenvinner
og trykkvakt
fra
Sigdal
-Vegghengt
toalett
Balansert
ventilasjonsanlegg
varmegjenvinner
-Baderomsinnredning
fra
Sigdallakkerte
Hvite profilerte
innvendige
dører,
alternativt
furu vaskekum,
fyllingsdører
-Flislagt
gulv
i hall
ogm/
vaskerom
•- Rørlegger
m/
materiell
og utstyr
som
dusjhjørne,
innredning,
vannutkaskr 3.376.000,Skauthø
kr
2.494.000,Fonnfjell
kr 3.304.000,Rørlegger
m/ materiell
ogvaskemaskin/oppvaskmaskin
utstyr
som
dusjhjørne,
innredning,
vaskeskum,
vannutkaster,
--Showerama
Hvitmalt
trapp
m/
lakkerte
trinn
i ask
ter,
kjøkkenkum,
opplegg
og bunnledning
under
huset
-Eikeparkett
idusjhjørne
stue,
kjøkken
og soverom
-Kjøkkeninnredning
fra
Sigdal
-Vegghengt
toalett
kjøkkenkum,opplegg
vaskemaskin/
oppvaskmaskin
og bunnledning
Malt
ellerm/
lakkert
listverk
•- Elektriker
materiell
og utstyr som
ferdig koblet sikringsskap
og under
jordinghuset
-Hvitmalt
trapp
med
lakk.
trinn
i
ask.
frasom
Sigdal
Elektriker
m/materiell
utstyr
ferdig
koblet sikringskap og jording
Grunnet
utvendig
•--Baderomsinnredning
Brannvarslingsanlegg
ogog
slokkeutstyr
-Eikeparkett
ikledning
stue,
kjøkken
og soverom
-Showerama
dusjhjørne
Blikkenslagerm/
m/materiell
materiell
utstyr
Sentralstøvsuger
•--Hvite,
Blikkenslager
ogog
utstyr
profilerte
innerdører
-Kjøkkeninnredning
fra
Sigdal
Tømrerarbeider
•- Tømrerarbeider
-Hvitmalt
trapp med lakk.
trinn i ask.
Balansert
ventilasjonsanlegg
m/
-Baderomsinnredning
fravarmegjenvinner
Sigdal
•--Hvit
Sigdalkjøkken
m/
stål
hvitehvarer
Straikjøkken
Komfor
takhøyt
med
hvitevarer
Rørlegger
m/ materiell
og utstyr
somstål
dusjhjørne,
innredning, vaskeskum, vannutkaster,
profilert
m/glass
-Eikeparkett
i ytterdør
stue,
kjøkken
og
soverom
-Hvite,
profilerte
innerdører
-Kjøkkeninnredning
fra
Sigdal
•- Flislagt
gulv),
islagtoppvaskmaskin
gulv
ogog
fliser
påpå
gulv
i huset
vaskerom,
Flislagtbad
bad(vegger
(veggerog
og
gulv),flflislagt
gulvi vindfang/hall
i vindfang/
fliser
gulv
i vaskerom,
kjøkkenkum,opplegg
vaskemaskin/
oghall
bunnledning
under
eller
lakkert
-Hvitmalt
trapp
med
lakk.
trinn
isoverom
ask. sikringskap og jording
bod
og
rom
bod
ogteknisk
teknisk
romi ytterdør
--Malt
Elektriker
m/materiell
oglistverk
utstyr
som
ferdig
koblet
-Hvit
profilert
m/glass
-Eikeparkett
stue,
kjøkken
og
•- Eikeparkett
påpåalle
gulv,
belegg,
flutstyr
isflis
eller
tokomponent
maling,
valgfritt
Eikeparkett
alle
gulv,
belegg,
eller
2-komponent
maling,
valgfritt
Blikkenslager
m/
materiell
ogog
-Balansert
ventilasjon
sentralstøvsuger
profilerte
innerdører
•--Hvite,
Det
kan
vedovn
på
glassplate
stålpipe
lettklinker
pipe utenuten
ovn ovn
Det
kanvelges
velges
vedovn
på
glassplate
og stålpipe
eller
lettklinkerpipe
-Malt
eller
lakkert
listverk
Tømrerarbeider
-Hvitmalt
trapp
med
lakk.ogtrinn
i eller
ask.
•--RørleggerRadonsperre
m/
ogoglufting
over
taktak
Radonsperre
mbrønn
brønn
lufting
over
og
elektrikerarbeider
Straikjøkken
Komfor
takhøyt
med
stål
hvitevarer
-Hvit
profilert
ytterdør
m/glass
-Balansert
og gulv
sentralstøvsuger
-Hvite,
profilerte
innerdører
•- Plate
på
i hus
uten
kjeller
Plate
påmark
mark
iventilasjon
hus
uten
kjeller
Flislagt
bad
(vegger
og
gulv),
flislagt
i vindfang/ hall og fliser på gulv i vaskerom,
•--Malt
Grunnmur
i hus
med
kjeller
lakkert
listverk
kr 3.241.000,kr
2.257.000,Ringstind
kr 2.234.000,Grunnmur
i hus
med
kjeller
bodSpiterhø
og eller
teknisk
rom
-Rørleggerog
elektrikerarbeider
-Hvit
profilert
ytterdør
m/glass
•-Ta
Varmepumpe
med
vannbåren
gulvvarme
oggulvvarme
innebygd
varmtvannsbereder
kontakt
for
en
husprat.
Luft
vann varmeanlegg
med
vannbåren
koblet
til bereder
Eikeparkett
på
alle
gulv,uforpliktende
belegg,
flis eller
2-komponent
maling,
valgfritt

husdrømmen!

-Grunnet utvendig kledning
-Hvite vinduer og vindusdører
Dette
er bl.a.
inkludert
i leveransen:
-Flislagt
bad (vegger
og gulv)
-Grunnetgulv
utvendig
-Flislagt
i hall kledning
og vaskerom
-Hvite
vinduer
og
vindusdører
-Vegghengt toalett
-Flislagt bad (vegger
og gulv)
-Showerama
dusjhjørne
-Flislagt
gulv i hall og fra
vaskerom
-Baderomsinnredning
Sigdal
-Vegghengt
toalett
-Kjøkkeninnredning fra Sigdal
-Showerama
-Eikeparkett idusjhjørne
stue, kjøkken og soverom
-Baderomsinnredning
fra Sigdal
-Hvitmalt trapp med lakk.
trinn i ask.
-Kjøkkeninnredning
fra
Sigdal
-Hvite, profilerte innerdører
-Eikeparkett
i ytterdør
stue,
kjøkken
og
soverom
-Balansert
ventilasjon
ogbyggesøknad,
sentralstøvsuger
-Hvit
m/glass
Prosjektering,
arkitekttegninger,
byggesøknad,
bankgaranti
forsikringer
Prosjektering,
arkitekttegninger,
bankgaranti
og og
forsikringer
er
- -Malt
Det kaneller
velges
vedovn profilert
på listverk
glassplate
og stålpipe
eller
lettklinkerpipe
uten ovn
lakkert
medtatt.
--RørleggerRadonsperre
brønn
lufting
over tak
Ta
kontaktm-Hvitmalt
for
enoguforpliktende
husprat.
og
elektrikerarbeider
er
inkludert
trapp
med
lakk. trinn i ask.
-Balansert
ventilasjon
og
sentralstøvsuger
-Malt
eller
lakkert
listverk
- Plate
på mark
i hus for
uten
kjellerleveranse, «klart for maling uten mur».
Det
er også
muligheter
enklere
- -RørleggerGrunnmur i hus
med
kjeller
-Hvite,
profilerte
innerdører
og
elektrikerarbeider
Ta
kontakt
for
en
uforpliktende
-Balansert
ventilasjon
sentralstøvsuger
Ta
kontakt
for
en
uforpliktende
husprat
våre
nye
flotte lokaler!
Ta
kontakt
for en uforpliktende
husprat
i husprat.
våreiog
flkoblet
otte
lokaler.
- Luft
vann varmeanlegg
med vannbåren
gulvvarme
til bereder
-Hvit
profilert
ytterdør
m/glass
Prosjektering, arkitekttegninger,
byggesøknad,
bankgaranti
og forsikringer
og elektrikerarbeider
HØGELOFT:
2.757.000,2.899.000,kontakt-Rørleggerfor enkr.uforpliktende
husprat.
erTa
inkludert
-Malt210,8
eller
BRA:
m lakkert listverk
BYA:
125,6 m
Taenkontakt
for en
uforpliktende
husprat.
-Balansert
ventilasjon
sentralstøvsuger
Ta kontakt for
uforpliktende
husprat
iog
våre
nye flotte
lokaler!
Lengde:
13 m
tlf:
69
89
66
00
E-post:
post@idehus-ostfoldbygg.no
kr 2.535.000,- Rondane 1
kr 2.864.000,Langedalstind
kr
3.310.000,Blåøret
kr
3.708.000,Bredde:
11,8
m
-Rørleggerog elektrikerarbeider
Plan 2. etasje
HØGELOFT:
kr.www.idehus-ostfoldbygg.no
2.757.000,fax: 69 89 66 01
internett:

Går du med byggeplaner eller ønsker å
Besøk
vår stand
messen!
pusse
opp boligen
din? Dapå
er vi
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fra A-Å.
Vi skreddersyr
din bolig
Messetilbud:
kr 2.032.000,Dronningi
kr 4.189.000,- Kongsnuten
etter
behov, og er fleksible
Få dine
med ønsker
kjøkkenog
fra
med
tanke påSnekkeri
materialvalg,
Syversen
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HØGELOFT
egeninnsats.
(verdi: kr 150.000,- inkl. mva)
HØGELOFT
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for enFalketind
uforpliktende
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kr 2.505.000,kr 2.363.000,- boligprat!
Perletind 1
innen
01.05.2011
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kr 3.304.000,Syversen
Snekkeri
før
du
tar
ferie?
etter
dine
ønsker
og
behov,
og er fleksible
egeninnsats.
Få
med
kjøkken
fra
(verdi:
kr
150.000,inkl. mva)
RøykvaRsleRens
dag eR 1. desembeR
med
tanke
på
materialvalg,
utførelse
og
Syversen
Snekkeri AS,
ved
kontraktinngåelse
✓
Reiseforsikring
egeninnsats.
Ta
kontakt
enFalketind
uforpliktende
Bjørntoppen
kr 2.505.000,Perletind
1 gode
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ØstfoldBygg
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E-post: post@idehus-ostfoldbygg.no
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– 66 00 kr 2.864.000,- Langedalstind
kr 2.579.000,- Veslesmeden
kr 2.535.000,- Rondane 1
kr 3.310.000,- Blåøret
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fax: 69 89 66 01
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03100.
Fra utlandet
+4791503100
Kom
etorg.nr.:
av våre
kontorer
IDEHUS
ØSTFOLDBYGG
AS
Tlf: 922
69 38
89gjerne
66 00 innom
E-post:
post@idehus-ostfoldbygg.no
1859
Slitu
Mob:
979
NO
990
092 966 MVA
www.gjensidige-marker.no
• e-post: marker@gjensidige.no
Vandugbakken
5,
Mob:
922
38
979
Internett:
www.idehus-ostfoldbygg.no
idéhus
ØstfoldBygg
As
tlf:
69
89
66
00
E-post:
post@idehus-ostfoldbygg.no
i Aremark,
Marker eller
Rømskog
om du Blåøret
Bjørgefjell
kr 2.579.000,- Veslesmeden
kr 2.535.000,- Rondane
1
kr 2.864.000,Langedalstind
kr 3.310.000,kr 3.708.000,(døgnåpent).
1850 Mysen 2
Org.nr:
NO 990 092 966 MVA
Ultvedtveien
fax: 69 89 66 01
internett:
www.idehus-ostfoldbygg.no
Bjørgefjell

Idéhus
Østfoldbygg AS
ønsker batteri, eller en prat om forsikring.
Idéhus
Østfoldbygg AS
Vi ønsker alle en riktig god sommer
!
IDEHUS
ØSTFOLDBYGG AS
1859
Slitu
Vandugbakken 5,
1850 Mysen

Tlf: 922
69 38
89 979
66 00
Mob:
Mob: 922 38 979

Åpningstid
: . – .post@idehus-ostfoldbygg.no
( mandag–fredag)
E-post:

org.nr.: NO 990 092 966 MVA

Internett:
www.idehus-ostfoldbygg.no
Kontorene
i Aremark og
Rømskog
Org.nr:
NO 990 092 966 MVA
er feriestengt uke 28, 29, 30, 31 og 32
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Bjørge Stensbøl holdt et inspirerende
foredrag da Grensemessa 2013 ble
innledet i Rømskog.

Næringslivsfolk, politikere og andre interesserte fra Grenseland fikk mye å tenke på etter
å ha hørt tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl holde foredrag på spahotellet i Rømskog.

Mange gullkorn fra Stensbøl
Øyvind Ottersen, tekst og foto

«Fagdagen» på Rømskog Spa & Resort var innledningen på Grensemessa. I løpet av en hel dag
fikk deltakerne høre om Regionalpark Haldenkanalen, om Rømskog og selvsagt hva som ligger
bak Bjørge Stensbøls suksess som toppleder og
inspirator i både idrett og næringsliv.
Men før noen andre slapp til, var det Rømskogs ordfører Kari Pettersen som med stolthet
ønsket velkommen til både det flotte hotellet,
til spennende foredrag og ikke minst til Grensemessa. Også messegeneral Jan Birger Holth
ønsket velkommen og uttrykte stor glede over at
måneder med inspirerende arbeid nå ble kronet
med messeåpning i strålende sommervær.
Regionalparken

Den nytilsatte regionalparksjefen Elisabeth
Lundborg fikk anledning til å presentere tanken
bak det spennende prosjektet. Hun ser et stort
potensial i regionalparken og håper at gode
krefter vil samarbeide til beste for alle i de fem
kommunene langs og ved Haldenkanalen. Ikke
minst håper Lundborg at gode ideer kommer
frem og blir realisert. Målet er å skape utvikling
i regionen.
– Hvordan skal vi skape et av de triveligste
stedene i Norge å bo i? Vi har et godt utgangspunkt, men vi må videreutvikle oss på mange
områder. Vi har ti år på oss. Avtalen gjelder til
2022, sa hun.
Bjørge Stensbøl

Han er fra Kongsvinger, har en fortid som bank-

mann og har i årevis vært næringslivsleder,
blant annet i SAS. Men det er nok som topp
idrettssjef Bjørge Stensbøl er mest kjent. Fra
skiskyttermiljøet kom han til Olympiatoppen
etter at Norge forlot Calgary-OL i 1988 uten en
eneste gullmedalje. Det hadde ikke skjedd før,
og det har ikke skjedd siden.
Stensbøls inntreden i norsk toppidrett var
slett ikke smertefri. Hans lederstil, og ikke minst
ambisiøse mål, falt ikke i god jord hos mange
etablerte idrettsledere. Men Stensbøl sto på
sitt. Norsk idrett ble gjenreist, og gullsankingen
siden tidlig 1990-tall har vært formidabel. Bjørge
Strensbøl fremstår som litt beskjeden og nesten
genert. Men det er åpenbart ingen hindring, for
resultatene i norsk idrett viser at Stensbøl fikk
det til.
– Mange har æren for det, men jeg håper og
tror at min inntreden fikk i gang noen viktige
prosesser, sier han.

Elisabeth Lundborg er nytilsatt sjef i Regionalpark
Haldenkanalen. Hun redegjorde for organisasjonen
og planene videre.

Snuoperasjoner

Etter at Stensbøl forlot toppidretten, har hans
egenskaper som inspirator og ikke minst leder
av viktige snuoperasjoner vært ettertraktet. Han
jobbet i SAS og DNB. Han har sittet i utallige
styrer, og han har vært med på å snu negative
trender i både tunge industribedrifter og innen
fiskeoppdrett.
Foredraget med Bjørge Stensbøl i Rømskog
var interessant, givende og inspirerende. Og
det var fornøyelig. Stensbøl har masse humor
og et vell av eksempler å øse fra. Deltakerne på
seminaret fikk massevis av inspirasjon som de
forhåpentligvis kan øse inn i egne organisasjo-

ner. Selv om ikke alt er overførbart. Avstanden
fra SAS og norsk toppidrett til små forhold i
Grenseland er stor. Men noen prinsipper og
ideer er så gode at de fungerer alle steder. Men
noen må se dem, ta tak i dem og få folk med på
laget for å få dem gjennomført. Bjørge Stensbøl
ga forhåpentligvis tilhørerne mer enn et par
trivelige timer. Grenseland har et stort potensial, men er ikke uten utfordringer. Stensbøl ga
mange gode oppskrifter på hvordan vi skal få
mer ut av vår egen region og våre egne bedrifter.
Og ikke minst av oss selv.
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Et sommervær som ikke kunne vært bedre, et Kurøen som fremsto på sitt
vakreste og et tettpakket program med interessante utstillere, spennende
aktiviteter og morsomme underholdningsinnslag. Grensemessa 2013 i
Rømskog ble akkurat så vellykket som alle hadde håpet.

Alle tar i et tak når Rømskog arrangerer Grensemesse. Rådmann Anne Kirsti Johnsen
satt i «billettluka».

Kultursjef Rita Berget Lindblad i Aremark og ulven
Alf drev med smøring av messepublikum. De delte ut
godterier og brosjyrer.

Lokale håndverkere fikk vist både ferdigheter og ferdige produkter.

Are Maskin fra Aremark var på plass. Asgeir Holth (t.v.)
forsøker å overbevise en potensiell kunde om maskinenes
fortreffelighet.

Jan Atle Gjemble fra Rømskog er norgesmester
i enduro. Dette råskinnet av en bil, en KTM med
350 hk, bruker han til sponsoroppdrag.

Flott Grensemesse i Røm
Øyvind Ottersen, tekst og foto

rett. Dermed ble Grensemessa den folkefesten
man hadde håpet på.

Det er to år siden Grensemessa i Aremark. Den
gang arrangert over to dager i Aremarkhallen.
Rømskog valgte en litt annen løsning. Messa
var kortet ned til én utstillerdag. Og uten egnet
idrettshall, måtte man finne andre løsninger.
Det fungerte utmerket. Store utstillertelt og en
nyoppusset lagerbygning dekket utstillernes
behov. At været var strålende, gjorde sitt til at
de store og vakre uteområdene også kom til sin

Fine utstillinger

Mange titalls utstillere var med på messa. Alt
fra kommunale stands til store bedrifter og små
énmannsforetak. Her var unge og gamle, håndverkere, byråkrater, kontorister og andre fagfolk.
Her var stands med bare lesestoff. Og her var
stands med noe å bite i og konkrete eksempler
på hva utstilleren bedriver av aktivitet. Og på
utearealene fikk bedrifter som Are Maskin,

Holth Skogsdrift og enda noen til vist seg frem.
Det fikk også enduro-miljøet i Rømskog. Med
selveste norgesmester Jan Atle Gjemble som instruktør fikk barn og unge prøve seg på de små,
freske motorsyklene.
Underholdning

I tillegg til utstillere var det både muligheter
for mat og drikke og ikke minst underholdning
fra scenen. Stubbefolket samlet mange lydhøre
barn og voksne foran scenen. En sykkelakrobat
og en lokal fotballtrickser falt også i smak.
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Vegard Gjelsnesvangen imponerte med fotballtriksing.

Helene Joval Dahl fra Rømskog satt for anledningen på
standen til Havass Skog.

Stubbefolket serverte en spennende forestilling fra
hovedscenen.
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Regionalpark Haldenkanalen fikk vist seg frem på en stor og flott stand.

Det var populært å kjøre motorsykkel, ikke minst med
en NM-vinner som instruktør.

Ulv i Grenseland. Her en utstoppet variant fra standen til
Haldenvassdragets Kanalmuseum.

Spektakulære sykkelstunts fikk folk til å
måpe av beundring.

ømskog
Det gjorde også fredagskveldens dansemoro
og ikke minst alt det spennende som fristet av
underholdning og sosialt samvær på lørdagskvelden.
Dermed var Grensemessa 2013 gått over i historien. Messegeneral Jan Birger Holth, ordfører,
rådmann og alle andre i Rømskog kommune
kan puste lettet ut i erkjennelsen av å ha gjort en
strålende jobb. Nå har alle de tre kommunene i
Grenseland arrangert Grensemessa. Nå er det på
tide å snu kortstokken, og da ligger det i kortene
at Grensemessa 2015 blir arrangert i Marker.

Messegeneral Jan Birger Holth er også bedriftsleder. Holth Skogsdrift er blant de største i sin bransje.
Holth var godt fornøyd med Grensemessa.
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Louise jansson (fra venstre), Guro Tørnby, Elin Bergquist og Helene Sand har sammen med Daniel Bergquist etablert en elevbedrift som markedsfører Rømskog
med ﬂotte postkort. under Grensemessa gikk salget utmerket.

Vakre postkort fra Rømskog
Fem niendeklassinger i Rømskog har bidratt
med sitt for å vise hvor stolte de er av egen
kommune. De har laget postkort.

ØST

ØyViND OttERsEN, tEkst OG fOtO

Elevbedriften heter Photo de
Perle EB, og de som står bak er
Guro Tørnby, Helene Dalheim
Sand, Elin Bergquist, Louise
Jansson og Daniel Bergquist. Alle
er de elever på ungdomsskolen
på Bjørkelangen.
Grensemessa

Besøk våre butikker:

Vi selger alt
i hageutstyr, hundefor, kattefor
og driftsmidler til landbruket.
ØRJE, Haldenveien 71
Telefon 69 81 49 40

SLORAFOSS
Telefon: 63 85 46 60

www.norgesfor.no

Under Grensemessa i hjembygda stilte de fire jentene på
egen stand. Der viste de frem de
flotte postkortene, og salget gikk
strykende.
– Daniel skulle også vært med,
men han satser hardt på langrenn, og denne helgen måtte han
på treningsleir, forteller jentene.
– Hvorfor ideen om postkort?
– Niende klasse på ungdomsskolen har hvert år et prosjekt
som går ut på å starte en elevbedrift. Vi valgte å starte Photo
de Perle EB. Konseptet går ut på
å produsere og selge postkort
med motiver fra kjente steder på
Rømskog, sier jentene, som på
denne måten bidrar til å profilere
hjembygda.
– Og de ﬂotte bildene har
dere kjøpt inn fra kjente fotografer?

– Nei! Vi tar alle bildene selv,
sier jentene, litt «snurt», men
også ganske stolt over det litt
ufine spørsmålet.
Photo de Perle vant pris for
beste stand og prisen for beste
bedrift på skolen. Dermed ble
det også deltakelse på en messe
på Lillestrøm i vår. Der var de
beste elevbedriftene fra hele
Romerike med.
Kanskje blir det mer

Nå er niende skoleår over for de
fem elevene. Betyr det også at
elevbedriften er historie?
– Vi har ikke diskutert hva vi
skal gjøre. Det er morsomt, men
det tar tid. Vi får se hva det blir til.
– Men noen må vel «ta
ansvar» og sørge for vakre
postkort til markedsføringen
av Rømskog?
– Ja, det er klart. Kanskje
fortsetter vi. Det har jo vært
veldig morsomt, sier jentene der
de storkoser seg på stand under
Grensemessa. Og smilet blir ikke
mindre når ordfører Kari Pettersen kjøper flere pakker med
komplett postkortsamling. Og
samtidig sier at de flinke elevene
kan ta seg en tur på pizzarestaurant på kommunens regning.
Som takk for innsatsen.
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NRK-kjendis Vidar Lønn Arnesen var
i storform da Marker Bo- og Servicesenter feiret sine 10 år. Her sammen
med leder av dagsenteret Anne Fosser foran et rekordstort publikum.

Jubileumsfest med DaCapo-Vidar
Marker Bo- og Servicesenter er ti år i år, og den begivenheten
måtte feires på skikkelig vis. Selveste Vidar Lønn Arnesen
sørget for topp stemning.
ØyViND OttERsEN, tEkst OG fOtO

12. juni var vestibylen på senteret fylt til randen
av forventningsfulle beboere og andre besøkende. Ikke mindre enn 150 mennesker var
på plass da selveste NRK-kjendis Vidar Lønn
Arnesen dukket opp med mikrofon, original
DaCapo-jakke og sitt sedvanlige smittende
humør. Han tok kommandoen fra første sekund. Snakket, mimret og sang kjente og kjære
sanger som fikk publikum til å synge med av

Dyregraver
i Rømskog
Det er registret mange dyregraver
i Rømskog. 50–60 slike graver fra
1500-tallet finnes ved Sagtjern.
De kan nås via den merkede stien
Stemningen.

Jobber for
bedre vann
Finn Grimsrud har kontor på Bjørkelangen, men har hele Haldenvassdraget som arbeidsområde.
Mannen jobber for å bedre vannkvaliteten, et stort arbeid han går
til med liv og lyst. – Rødenessjøen
er nøkkelen. Får vi orden på den,
påvirker det hele vassdraget, sier
han. Og mannen gir bøndene mye
skryt for pliktoppfyllende innsats i
mange år. I neste utgave av AG skal
vi se nærmere på dette arbeidet.

full hals. Bedre jubileumsgave kunne de ikke
ha fått.
– Dette var kjempemorsomt. Aldri før har
det vært samlet så mange mennesker i vestibylen. Ikke en stol var ledig, sier Anne Fosser,
ansvarlig for festen og leder av dagsenteret.
– I tillegg til herlig musikk og flotte sanger,
fikk alle servert smørbrødkaker og bløtkaker,
og det var nok til alle, sier Fosser, som vil rette
en ekstra stor takk til kantinedamene som
hjalp til med både serveringen og oppvasken.

Blant publikum kjente Vidar Lønn Arnesen igjen
sin gamle tekniker fra NRK-tiden. john Frøne fra
Ørje hadde mange minner å fortelle om.

Rømskog Skytterlag
Rekrutteringsarbeidet blir tatt på alvor i
Rømskog Skytterlag.
i vår ble det arrangert skyteskole, og i
den forbindelse fikk
laget en kjærkommen gave fra Marker
Sparebank. Det var
et helt nytt gevær av
typen Sauer. Glade
mottakere er foran
fra venstre Trine Lise
Øwre, Alexander
Svensson og Martinius Heen Brunes. Bak
fra venstre Hanne
Kristiansen, Hilde
Rasmussen, Tom
Kristiansen, Sigbjørn
Lunner, Saeed Nazar
og markedssjef Tom
Lervik i banken.
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Frimarked – folkefest i Ørje!
Den siste lørdagen i juli
– hvert eneste år – er
det sydlandsk stemning
i Storgata i Ørje. Det
populære frimarkedet
trekker folk fra fjern og
nær. Både selgere og
kjøpere – og ikke minst
nysgjerrige.
ØyViND OttERsEN, tEkst OG fOtO

– Slik har det vært nesten så lenge
jeg kan huske, sier Kari Christensen, som antyder at frimarkedet
i Ørje må ha holdt det gående i
minst femten år. Selv ser hun frem
til hvert eneste marked. Kanskje
ikke så rart, for tre generasjoner
Mosbæk/Christensen legger stor
innsats for dagen, og det blir kjærkomne lommepenger for de yngste.
Dessuten ligger jo familiebedriften
midt i smørøyet, og det gjør ikke
interessen mindre.
– Ja, for min del handler det om
at barna skal få bruke dagen til å
skaffe seg en liten sommerinntekt.
Jeg baker kanelboller hele natten.
Så får Julie (9) og Helge (15) selge.

Tre generasjoner Mosbæk/Christensen ser frem til årets frimarked. Bestemor Martha julie Mosbæk lager ting for salg,
datter/mor Kari Christensen baker kanelboller som barna, her julie på ni, får selge for å skaffe seg noen ekstra gode
sommerlommepenger.

Det blir en pen slump penger på
dem, sier hun.
Folkefest

Karis mor og barnas bestemor er
også selvskreven på frimarkedet.
– Jeg syr ting, lager bamsemosekoster, syltetøy og mye annet.
Det går unna på frimarkedet, sier
bestemor Martha Julie Mosbæk.
Frimarkedet i Ørje er blitt en

sommerlig folkefest. Lokalbefolkningen får besøk av både hyttefolk,
svensker og folk fra alle himmelretninger. De kommer tidlig, finner
seg en ledig plass og tilbyr sine
varer. Alt fra nyproduserte ting til
det reneste skrot fra opprydding i
kjeller og garasje. Og noen selger
mat og drikke, for på en varm sommerdag kan det være meget god
butikk.

– Ja, her er alt mulig, og det er
også meningen. Det noen mener er
skrot, kan være veldig attraktivt for
andre, sier Kari Christensen.
Frimarkedet i Ørje er åpent for
alle. Det er bare å møte opp og
rigge seg til. Storgata stenges for
biltrafikk mellom Lies Hotell og
Bakergaarden i de timene markedet pågår.

www.marker-sparebank.no

Har du spørsmål om renter,
lån, forsikring eller sparing?
Avtal et møte med oss i dag.
Vi har god erfaring med personlige møter med
kundene våre og hjelper deg gjerne. Avtal et
møte med oss i banken i dag. Gode løsninger er
ofte bare en kaffekopp unna!

En bank det går an
å snakke med!
TELEFON 69 81 04 00

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

AREMARK • MARKER • RØMSKOG • MOSS • RAKKESTAD
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Ikke noe å si på innsatsen fra de mange knøttefotballspillerne under G-Sport-turneringen på Ørje.

Strålende knøtteturnering
Den årlige G-Sport turneringen
for knøttefotballspillere av begge
kjønn ble arrangert i strålende
sommervær på Ørje 8. juni.
Øyvind Ottersen, tekst og foto

40 lag var påmeldt, og 350-400 spillere gjennomførte til
sammen 75 kamper i Marker Idrettspark. Turneringen har
for øvrig bare vinnere. Alle fikk en velfortjent premie for
god innsats.
– I fjor var 30 lag påmeldt, så årets turnering var
vesentlig større, sier Kay Lund-Pettersen, leder i Ørje IL
Fotball.
Turneringen ble arrangert for 23. gang i år, og det hele
er et samarbeid mellom Ørje IL og Nilsen Sport og Elektriske.
I tillegg til det sportslige, var det populært for både deltakere, foreldre og andre publikummere å kunne nyte både
forfriskninger og grillmat fra selvbetjente griller.

Marker Idrettspark sydet av liv da den årlige knøtteturneringen ble arrangert i strålende sommervær.

Det er mer enn fotball som frister når store og små er med på en fotballturnering som
varer hele dagen.

Denne unge gutten fra Ørje IL gjør alt riktig; ser på ballen, har god
balanse og sender innsidepasningen til en medspiller.
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Foto: Sigmund Heed

Foto: Steinar Størholt

Foto: Dag Krogstad

Foto: Steinar Størholt

En fotoklubb med sjel
Fotografering er for mange en lidenskap. I Marker er det en liten, men særdeles ivrig
gjeng med fotoentusiaster. I over tretti år har Marker Fotoklubb holdt det gående, og
litt spesielt er det at klubben ikke bare er til innvortes bruk.
Øyvind Ottersen, tekst

Marker Fotoklubb er synlig i lokalsamfunnet. Ildsjelene tråler distriktet og finner flotte
motiver på de merkeligste steder. Mye kommer
allmenheten til nytte og glede. Blant annet
har klubben i mange år tatt bilder til Marker
Sparebanks årlige kalender. Klubben påtar seg
store og små oppdrag, til glede for langt flere
enn medlemmene selv. For antall medlemmer
i klubben er ikke nødvendigvis imponerende,
men kvaliteten på dem som er med er det lite å
si på.
Egne lokaler

Gamlelensmann Finn Wahl er en fargeklatt i
Marker. Hans kreativitet og smittende humør
kommer blant annet fotoentusiastene til nytte.
Fra egne lokaler i Uttersrudgården styrer Wahl

det lokale fotoimperium, godt hjulpet av en
iherdig og pliktoppfyllende sekretær Dag Krogstad. Klubben har hyppige møter, og hver eneste
måned har de konkrete oppgaver som medlemmene går til med liv og lyst. På demokratisk vis
kåres månedsvinnere i kategoriene «farger» og
«svart/hvitt».

bidra til økt rekruttering. For Marker Fotoklubb
har plass til flere, også aremarkinger og rømsjinger. Og folk med interesse for foto finnes det
mange av i Grenseland. I en felles klubb med
høye mål er det rikelig med anledning til å lære
mer fra erfarne fotografer.
30 år

Fast innslag i AG

Avisa Grenseland er blant mange som er imponert over nivået på det fotoklubbens medlemmer presterer. Derfor ønsker vi fast i kommende
utgaver å presentere månedens vinnerbilder.
I denne artikkelen viser vi vinnerbilder fra
tidligere i år. Men fra høsten av blir det altså et
fargebilde og et svart/hvitt-bilde i hver utgave.
Det vil gi leserne gode opplevelser, og kanskje vil
det også være en ekstra inspirasjon for medlemmene i fotoklubben. Kanskje kan det til og med

Marker Fotoklubb ble stiftet i 1982. Aktiviteten
i klubben har gått litt i opp og ned, men er for
tiden god. Klubben har førti medlemmer, men
bare ti-femten medlemmer kan betegnes som
aktive. Klubben har medlemmer fra Aremark,
Marker og Eidsberg, og månedlig er det klubbmøte. Det er ikke nødvendig å være medlem i
klubben for å komme på møtene. Alle er velkomne som observatører for å finne ut om dette
kan være noe for dem.

Styret for 2013 Leder: Finn Wahl  |  Sekretær: Dag Krogstad  |  Kasserer: Thor Kasbo  |  Styremedlem: Yvonne D. F. Krog  |  Styremedlem: Tore Robert Klerud    
Vararepresentanter: Lena Engen og Jørn A. Fjeld | Revisorer: Steinar Størholt og Roy Heyerdahl | Valgkomité: Sigmund Heed, Heidi Sælen og Gerd Berger

juli 2013 • Avisa Grenseland

Foto: Steinar Størholt

Foto: Finn Wahl

Foto: Steinar Størholt

Foto: Gerd Berger

Foto: Finn Wahl

Foto: Finn Wahl
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Det skjer
i Grenseland

Aremark Bygdekvinnelag
Mandag 19. august kan medlemmer i Aremark Bygdekvinnelag ta med seg sine
ledsagere til en liten byvandring på Gamle Damhaugen i Halden. Kjentmann Egil
Torgersen er guide. De som ønsker å delta må ta kontakt med Gunhild Lie på
telefon 69 19 92 63 – 977 76 285 eller Turid F. Larssen på telefon 69 19 92 42 –
977 48 531 innen 10. august.
Mandag 26. august drar bygdekvinnene til Solveig Mellevold i Rokke. Det blir
omvisning i urtehagen og servering av løpstikkesuppe, kaffe og kake. På vei til
Rokke blir det også tid til et besøk i gårdsbutikken til Ragnhild Stordal på Ulseth.

Offensiv
landbrukssjef

Veiadresser
i Rømskog

Ole Eide er på plass som ny sjef for en
stor og viktig sektor i Grenseland. Fra
sin base på Ørje skal han sørge for at
alle i Aremark, Marker og Rømskog skal
få god service og viktig hjelp innenfor
områder som landbruk, oppmåling,
byggesak, viltforvaltning, miljø, arealplanlegging og spredt avløp. Eide har
en imponerende CV, og han leder en
avdeling med åtte dyktige fagfolk.
I neste utgave av Avisa Grenseland
skal den blide trønderen presenteres
utførlig. Mannen har mange spennende
tanker som han vil kommunisere ut til
publikum.

Rømskog kommune skal innføre
veiadresser i hele kommunen. Bakgrunnen for dette er at det skal bli
lettere å finne fram til den enkelte
boenhet; hus og hytte. Boenhetene
har i dag kun matrikkeladresse, det
vil si gårds- og bruksnummer. Særlig
for utrykningskjøretøy og Posten er
det enklere med veiadresse. I fjor
sommer annonserte kommunen
oppstart av adressering og ba om
innspill til forslag til veinavn. Det
kom 47 innspill. Det er nå utarbeidet
et forslag på adresseparseller bestående av 55 veinavn.

Skolestart i Aremark

Aremark skole ønsker nye og gamle elever
velkommen til nytt skoleår mandag 19. august.

4. JULI TIL 27. AUGUST
JULi

Aktivitetsdag på joval Gård i Rødenes kl. 13.

HVER DAG

Galleri Ørje Brug viser maleriutstilling med Halvard Haugerud i hele juli.
Hver dag kl. 11–17.

sØNDAG 14.

Galleri Strømsfoss har kollektivutstilling fram til 28. juli.

LØRDAG 20.

tORsDAG 4.

«Lørdag i slusene» kl. 13. Sommerens store kultursatsing i Ørje. Erik
Hageler står for dagens arrangement.

Bedehussang på Fangekasa i Aremark.
fREDAG 5.

Bedehussang på Fangekasa i Aremark.
LØRDAG 6.

unionsmarathon i Rømskog. Tradisjonsrikt arrangement med ulike
løypetraseer på begge sider av grensen. Arrangementet går fra Kurøen i
Rømskog og er et samarbeid mellom
Rømskog IL og Bovikens SK.

1. klasse starter kl. 09.30.
2.–10. klasse starter kl. 08.30

Bedehussang på Fangekasa i Aremark.

Rektor

«Lørdag i slusene» kl. 13. Sommerens store kultursatsing i Ørje.
Marker Bondelag står for dagens
arrangement.

JITA FLYTEBRYGGE
– lav vekt og enkel montering

Åpent galleri hos Line Bergseth i
Bjørkebekk.

Åpent galleri hos Line Bergseth i
Bjørkebekk.

Slåttetreff på Bøensæter i Aremark.

Gummibåtfestival i Ørje. Arrangeres
fra Tangen friområde ved Rødenessjøen.
Åpent galleri hos Line Bergseth i
Bjørkebekk.
sØNDAG 21.

Slåttetreff på Bøensæter i Aremark.
Åpent galleri hos Line Bergseth i
Bjørkebekk.
MANDAG 22.

«Rom for alle» på Fangekasa i
Aremark.
tiRsDAG 23.

«Rom for alle» på Fangekasa i
Aremark.
ONsDAG 24.

«Rom for alle» på Fangekasa.
sØNDAG 7.

• Finsk kvalitetsprodukt i vedlikeholdsfri UV-bestandig plast.
• Modulene er på 240 x 120 cm og
veier kun 60 kg.
• Kan enkelt utvides etter eget
ønske og behov.

Smart Liftdock

Lett vedmaskin

Bedehussang på Fangekasa i Aremark.

Bilsport. Sommerfestival i Brekka i
Aremark. Arrangør er NMK Aremark.

Åpent galleri hos Line Bergseth i
Bjørkebekk.

tORsDAG 25.

LØRDAG 13.

Bilsport. Sommerfestival i Brekka i
Aremark. Arrangør er NMK Aremark.

«Lørdag i slusene» kl. 13. Sommerens store kultursatsing i Ørje. Svein
Baraas står for dagens arrangement.

«Rom for alle» på Fangekasa.

fREDAG 26.

«Rom for alle» på Fangekasa.
Åpent galleri hos Line Bergseth i
Bjørkebekk.

E N PL AST BEDRIF T MED 4 0 ÅRS ERFARING

Vakuumforming
og CNC-fresing
av plast
Liftdock er et modulbasert bryggesystem som kan løftes opp av vannet.
Bryggene er laget av fullt resirkulerbare materialer.

www.egenbrygge.no

Klapimaster er en liten hendig vedkappemaskin med bensindrevet
skrukløyver. Fin til hytta eller der det
ikke er strøm. Veier kun 80 kg og er
lett å ta med seg og enkel å demontere
for transport.

Du treffer oss under Strømsfossdagen i Aremark lørdag 10. august
PER JOSTEIN RUSTAD, 1890 RAKKESTAD
Mob. 906 83 704. E-post: info@rufuz.no

Moene, 1798 Aremark. Telefon 69 19 84 88
www.nyplast.no • e-mail: benthe@nyplast.no
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Bilsport. Sommerfestival i Brekka i
Aremark. Arrangør er NMK Aremark.
Lørdag 27.

Pilegrimsvandring fra Nössemark
til Aremark. Buss fra Aremark kirke
til Nössemark kl. 09.30. Pilegrimsmesse i Aremark kirke kl. 18.
Pilegrimsvandringen er et samarbeid
mellom menighetsrådene i Aremark
og Nössemark, Aremark Historielag
og Nössemarks Hembygdsförening.
«Ut i det grønne» på Skolleborg gård
i Aremark. Kurs i yoga og urtesanking.

Tirsdag 30.

Søndag 4.

Storviltprøver på skytebanen på
Sandtorp kl. 17.30. Arrangør er Øymark Skytterlag.

Kørrefestivalen i Rømskog avsluttes.
Familiekonsert med Seven.

Onsdag 31.

Kørrefestivalen i Rømskog åpner.
Festival med en rekke aktiviteter;
konserter, møter, volleyball og sosialt
samvær. Møte med Anna Gustafsson
og PLUS.

AUGUST
Hver dag

«Rom for alle» på Fangekasa.
Bilsport. Sommerfestival i Brekka i
Aremark. Arrangør er NMK Aremark.

Galleri Ørje Brug viser maleriutstilling
med Halvard Haugerud frem til 18.
august. Hver dag kl. 11–17.
Torsdag 1.

Historiske turer på Haldenkanalen.
DS «Turisten» går fra Ørje til Strømsfoss. Ulike aktiviteter i Strømsfoss
Mølle. På kvelden: Pub i MS «Strømsfoss».
«Lørdag i slusene» kl. 13. Sommerens store kultursatsing i Ørje. Band
fra Ungdommens Kulturhus i Marker
står for underholdningen.
Frimarked i Ørje sentrum. Arrangør
er Ørje Handelsstandsforening.
Åpent galleri hos Line Bergseth i
Bjørkebekk.
Søndag 28.

«Ut i det grønne» på Skolleborg gård
i Aremark. Kurs i yoga og urtesanking.
«Rom for alle» på Fangekasa i Aremark. Fangekasafestival.
Stubbeteater i Strømsfoss i Aremark
kl. 15.
Historiske turer på Haldenkanalen.
DS «Turisten» går fra Ørje til Strømsfoss. Ulike aktiviteter i Strømsfoss
Mølle. Stubbefolkteater på Kanaltangen.
Åpent galleri hos Line Bergseth i
Bjørkebekk.

Kørrefestivalen i Rømskog. Møte med
Anna Gustafsson og Barnas superkørreshow.
Fredag 2.

Fotoutstilling åpner i Strømsfoss
Mølle i Aremark. Fotografene Steinar
Myhre og Tom Richard Andreassen
viser hverdagsmotiver og natur. Utstillingen er åpen til 11. august.
Kørrefestivalen i Rømskog. Møte med
Stig Jirénius og Barnas superkørreshow.

Åpent galleri hos Line Bergseth i
Bjørkebekk.

Kørrefestivalen i Rømskog. Volleyballturnering og andre aktiviteter for
store og små. Møte med Stig Jirénius.
Konsert med Hans Esben Gihle og Stig
Lindell m/band.
«Lørdag i slusene» kl. 13. Sommerens
store kultursatsing i Ørje. Underholdning ved Gitarvennene.
Kanallekene i Ørje fra kl. 10. Det blir
massevis av aktiviteter, blant annet
Ordførerens Fløtærlotto, fiskekonkurranse, rebus på Kanalmuseet og ekstra
mye spennende for barna.
Gammeldans på Tangen i Ørje. Arrangør er Markerdansen.
Åpent galleri hos Line Bergseth i
Bjørkebekk.

Barneklubb
i Ørje kirke
Denne våren ble det startet opp en barneklubb i Ørje
kirke. Klubben er for barn fra 3 år og oppover.
Lederne er Stine Berger og Anneli Glitre, og de er
superfornøyde med samlingene som har vært, og de
gleder seg til å starte opp igjen til høsten. Vi du vite
mer om barneklubben; følg med på Ørje kirkes hjemmeside eller på Facebook.

Mye spennende å drive med for barna
i Ørje kirkes barneklubb. Foto: Privat

Minnekonsert for Jon Riiser på
Kurøen i Rømskog.
«Arne Lindaas – et norsk ikon?»
Kunstutstilling på Sandemskolen i
Rømskog. Treskulpturer, glass, grafikk,
maleri, collage. Åpen kl. 12–17.

Tirsdag 6.

Storviltprøver på skytebanen på
Sandtorp kl. 17.30. Arrangør er Øymark Skytterlag.

Tirsdag 20.

Storviltprøver på skytebanen på
Sandtorp kl. 17.30. Arrangør er Øymark Skytterlag.

Lørdag 10.

Strømsfossdagen kl. 11–16. Massevis av aktiviteter og underholdning
i vakre Strømsfoss i Aremark. Stort
marked på Kanaltangen. Arrangør er
Aremark kommune.

Lørdag 24.

«Lørdag i slusene» kl. 13. Sesongens
siste arrangement i sommerens store
kultursatsing i Ørje. Over Kjølen-gutta
står for arrangementet denne dagen.

«Arne Lindaas – et norsk ikon?»
Kunstutstilling på Sandemskolen i
Rømskog. Treskulpturer, glass, grafikk,
maleri, collage. Åpen kl. 12–17.

Åpent galleri hos Line Bergseth i
Bjørkebekk.

Søndag 25.

Søndag 11.

Den Norske Turistforening arrangerer
Rundtur i Rødenes. Start ved Marker
rådhus kl. 09.30.
Åpent galleri hos Line Bergseth i
Bjørkebekk.
Tirsdag 13.

Lørdag 3.
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Storviltprøver på skytebanen på
Sandtorp kl. 17.30. Arrangør er Øymark Skytterlag.
Torsdag 15.

Åpent i Trosterud Skolemuseum i
Rømskog kl. 12–15.

Aremark Historielag arrangerer høsttur til Seida og Aarbugruva i Vestfjella.
Turleder er Øivind Strand. Fremmøte
ved Aremark rådhus kl. 10.

Fottur på stier og skogsbilveier på østsiden av Rømsjøen i Rømskog. Oppmøte ved Tårnby Sag kl. 10. Turen starter
ved Utroa. Arrangør er Den Norske
Turistforening (DNT) Indre Østfold.
Kanotur for hele familien på Rømsjøen. Åpen for alle. Kano og vester
lånes ut. Arrangementet er gratis, men
påmelding til kommunens sentralbord.
Fremmøte på Kurøen bygdetun. Arran
gør er Rømskog kommune.
«Arne Lindaas – et norsk ikon?»
Kunstutstilling på Sandemskolen i
Rømskog. Treskulpturer, glass, grafikk,
maleri, collage. Åpen kl. 12–17.
Tirsdag 27.

Fredag 16.

Åpent i Trosterud Skolemuseum i
Rømskog kl. 12–15.

Storviltprøver på skytebanen på
Sandtorp kl. 17.30. Arrangør er Øymark Skytterlag.

Lørdag 17.

Utstillingsåpning på Sandemskolen
i Rømskog kl. 12. «Arne Lindaas – et
norsk ikon?» Treskulpturer, glass, grafikk, maleri, collage. Åpen til kl. 17.
Søndag 18.

Rødenesslitern, en microtriathlon, arrangeres med start på Ørje og målgang
på Krone stadion i Rødenes. Arrangør
er Rødenes IL.

Sissel Kvambe underholder med sang
og musikk på Marker Bo- og servicesenter kl. 16.
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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

Åpningstidene
på biblioteket
Fram til 18. august:
Tirsdag: kl. 10–17
Torsdag: kl.10–17
Vi ønsker alle en riktig god sommer!
jetil Krog fra Rødenes driver idéHus Østfoldbygg AS. Nå ønsker han å bygge nye boliger i dette området sør for Marker Bo- og Servicesenter.

kulturskolen

Rødenesingen Kjetil Krog har mange jern i ilden. Nå planlegger
han å bygge nye boliger sør for Marker Bo- og Servicesenter. i
et område som i dag ikke akkurat kan sies å være vakkert.

Kulturskolen i Marker har undervisning på følgende
instrumenter: Gitar, piano, keyboard, trommer,
trekkspill og kornett. Vi har aspirantkurs med varighet på inntil ett år for elever som starter i 3. trinn
på grunnskolen. Aspirantundervisningen inneholder
note- og rytmelære, og man kan prøve forskjellige
instrumenter. Kulturskolen har undervisning i sang i
kor på Ungdommens Kulturhus. Kurs i foto og dans
arrangeres ved Ungdommens Kulturhus. Det settes
også opp teaterforestillinger i løpet av året.
Velkommen til kulturskolen og Ungdommens
Kulturhus i Marker.
For spørsmål, kontakt Else Marit Svendsen, virksomhetsleder kultur og fritid, Marker kommune tlf.
+47 92 89 47 38

Planlegger nye
boliger i Ørje
ØyViND OttERsEN, tEkst OG fOtO

Kjetil Krog er daglig leder i IdéHus Østfoldbygg AS. Firmaet har atten ansatte og har
kontor på Mysen og byggeoppdrag i store deler av Østfold og Akershus. Men innehaveren
er fra Marker, og det er også mange av hans
snekkere og lærlinger.
– Ja, vi er på mange måter et Marker-firma,
sier Krog, som gir alle sine ansatte masse
honnør for både stor faglig dyktighet og ikke
minst stå-på-vilje.

fått positive signaler fra kommunen. Men det
må en omregulering til. Området er i dag regulert til næringsformål. Jeg tror dette skal gå
greit. Da vil boligene kunne stå ferdige neste
år, sier Kjetil Krog.
Han underbygger optimismen med det
faktum at hans firma tidligere har prosjektert
omsorgsboliger i det aktuelle området. Det
prosjektet er skrinlagt, men kommunen har
signalisert at man kan tenke seg boliger i
området.
Nøkkelferdig

Mange planer

Kjetil Krog har alltid planer. Han bygger etter
folks ønske, eller han tilbyr boliger fra sin
katalog. Små oppdrag. Store oppdrag.
– Nå har vi et ønske om å sette opp fem-sju
romslige, nøkkelferdige boliger i området
der den gamle sementfabrikken ligger. Det
er min onkel som eier området, og jeg tror
det vil bli fint å forskjønne området med nye
boliger. I dag er det ikke pent mellom Marker
Bo- og Servicesenter og industriområdet mot
gamle Noral, sier han.
– Hva venter du på?
– Vi har laget et foreløpig utkast, og jeg har

– Alt fiks ferdig?
– Ja, nøkkelferdige hus med opparbeidet
uteområde. Alt til en pris på rundt 2,6-2,8
millioner kroner. Det er slett ikke verst i dagens marked, sier Krog.
Eiendomsfirmaet Krog Invest AS i Marker skal selge boligene. Idehus Østfoldbygg
AS og Krog Invest AS er datterselskaper av
Tømrer Kjetil Krog AS, som også er registrert
i Marker.
– IdéHus står altså for byggingen, mens
Krog Invest AS tar seg av salget, sier Kjetil
Krog.

DU TREFFER
ALLE MED EN
ANNONSE I
Avisa Grenseland når ut til
alle innbyggerne i Aremark,
Marker og Rømskog. I tillegg leses avisa av de fleste
av regionens to tusen hytteeiere og deres gjester.
Neste nummer kommer
torsdag 29. august.
Husk å bestille annonse i god tid!
TA KONTAKT:
Epost: oyvind.ottersen@
grenselandmedia.no
Telefon: 468 24 777
Postadresse: Avisa Grenseland
Fosby, 1798 Aremark

Slik kan de nye boligene bli liggende, dersom Kjetil Krog får det som han ønsker.
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Aremark kommune
rådhuset, 1798 Aremark
rådhuset sentralbord: 69 19 96 00

Aremark kulturskole
Det er ledig kapasitet i kulturskolen i Aremark. Vi
har undervisning i gitar og piano. Les mer på kommunens hjemmeside.

kontortid for landbrukskontoret i Aremark

Adresse: Aremark rådhus
Daglig leder
Mary Anne Gløboden
Tlf. 98 21 21 82

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

e-post: karl.martin.mogedal@marker.kommune.no
Skogbruk: Kjell Ove Burås: 917 06 118,
e-post: kjell.ove.buras@marker.kommune.no
Viltforvaltning: Ann Kristin Halvorsrud: 454 06 753,
e-post: ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no
Kart/oppmåling: Avd.ing. Kjell Roger Ruud, telefon
926 25 956 Kjell.Roger.Ruud@marker.kommune.no

Nytt skoleår

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

God sommer!
Aremark frivilligsentral ønsker å takke alle frivillige
for den ﬂotte innsatsen dette halvåret og ønsker alle
frivillige og deltagere på våre aktiviteter en riktig fin
sommer!
Til høsten vil det bli ansatt ny daglig leder for
Frivilligsentralen, mens undertegnede fortsetter med
andre oppgaver i Aremark kommune.

Landbrukskontoret i Aremark er i henhold til avtale
mellom kommunene Aremark, Marker og Rømskog
en del av det interkommunale plan og miljøkontoret for de tre grensekommunene. Nyansatt avdelingsleder er Ole T. Eide. Han har tidligere bl.a vært
landbrukssjef i Follo.
Vertskommune i samarbeidet er Marker, men
kontoret i Aremark vil bli bemannet fast hver
tirsdag (jord) og onsdag (skog). Vi oppfordrer til å
gjøre avtaler med oss i forkant, slik at dere slipper
å vente, eller opplever at vi er ute. Vi er ellers i uka
tilgjengelig på telefon og e-post.
Ole vil primært ha ansvaret for næringsutvikling, konsesjonssaker, jordlovssaker, avlingssvikt.
Karl Martin vil primært ha ansvaret for produksjonstilskuddet, regionalt miljøprogram (RMP) og
SMIL-ordningen. Vi vil begge kunne svare på de
ulike ordningene og øvrige spørsmål, så ta kontakt
med oss!
Når det gjelder skogbruk vil skogbrukssjef Kjell
Ove Burås være kontaktperson. For viltforvaltningen er det Ann Kristin Halvorsrud som er kontaktperson.

Aremark skole ønsker nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår mandag 19. august.
1. klasse starter kl. 9.30. 2.–10. klasse starter kl. 8.30.
Rektor

Aremark Rådhus

Turistinformasjonen i mølla har åpent hver dag kl.
13 til 15, unntatt mandager frem til 11. august. Utstillingene har utvidet åpningstider.

Kontakt

Åpningstider i sommer fram til 1. september: Åpent
for publikum fra 7.45 til 15.00 mandag til fredag.
Velkommen!

Mer info på aremark.kommune.no og facebook.no/
stromsfossmolle

jordbruk: Ole T. Eide: 400 39 321, e-post: ole.eide@
marker.kommune.no
jordbruk: Karl Martin Møgedal: 924 86 958,

invitasjon til utstillere på
stRØMsfOssDAGEN
strømsfossdagen lørdag 10. august
Stort marked på kanaltangen og mange aktiviteter
og underholdning i hele Strømsfoss
Området er åpent for publikum fra kl. 11–16. Utstillere vil få anvist plasser fra kl. 08 på Kanaltangen.
Det koster kr. 200,– for hver utstillingsplass på ca.
3 x 3 m. Strøm + kr. 100,–
Lyst til å spille, synge eller har andre aktiviteter?
Ta kontakt! Les mer på aremark.kommune.no og følg
Strømsfossdagen 2013 på facebook.
Påmeldingsfrist 01.08. E-post: rita.lindblad@aremark.kommune.no

Med vennlig hilsen
Mary Anne Gløboden, daglig leder

Vi anbefaler alle å ta en titt i årets informasjonsperm som også ligger fremme i butikkene, kaféene,
på bensinstasjon m.ﬂ. Her finner du også brosjyren
Opplev Aremark.
Følg oss på www.facebook.no/aremarkkommune og
Instagram @aremarkkommune
God sommer i Aremark!
Strømsfoss Mølle og Galleri har åpen utstilling fram
til 11. august.

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

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

Rømskog næringsfond

blåmerka løypene m/kart ligger det info om på nettet. www.romskog.kommune.no

Du finner informasjon på vår hjemmeside www.
romskog.kommune.no

Tur til Haukenestårnet med overnatting

Rømskog sommer 2013
Nyt sommeren med servering på Kurøen
Fram til 18. august er det servering av rømmegrøt
og spekemat lørdager og søndager kl. 12-18.
Kurøen er en idyllisk gård i Rømskog kommune. Det er i dag et kombinert bygdetun og
kultursenter.
På Kurøen finner du badeplass, kanoutleie og
sandvolleyball.
Flere kulturelle arrangementer i løpet av
sommeren.

unionsmarathon
arrangeres i år også. Lørdag 6. juli går startskuddet
på Kørren. I fjor var målet 200 deltagere, og det
klarte vi. Kanskje blir det deltagerrekord i år også.

Du sover ikke høyere i Østfold! Det gamle branntårnet er restaurert og er i dag en koselig ubetjent DNThytte med overnattingsplass og dagsturmuligheter.
Ved fv. 21, 5 km. Sør for Rømskog sentrum. Bestilling
av overnatting hos Rømskog kommune tlf. 69 85 91
77. Les mer på www.dny.no/indreostfold

Sykkelturer
De mange skogsbilveiene på Rømskog er ﬂotte å
sykle for hele familien. Du kan legge ut på langturer
helt over til Sverige eller du kan velge et kortere
alternativ. En populær rute er Rømsjøen rundt med
start ved Kurøen, ca. 3 mil.

Fotturer
Rømskog kommune har merkede turløyper, som
er blåmerket og greie å følge. Eget turkart fås hos
Rømskog kommune.

LuRER Du PÅ NOE?
Kontakt oss på telefon: 69 85 91 77
e-post: postmottak@romskog.kommune.no
Se også mer informasjon på
www.romskog.kommune.no

Ta en kanotur fra Kurøen
Opplev vakker natur til sjøs og finn deg en øy.
Tlf. kanoutleie: 959 16 175.

Badetur med forfriskende dukkert
Flotte sandstrender ved Rømsjøen er Sandviksand
og Kirkesand, her er det langgrunt og barnevennlig
med sklie og badebrygge. Vannet er rent og innbydende.

facebook
Rømskog kommune er også å finne på Facebook. Søk
opp Rømskog kommune og lik siden. Da vil du kunne
følge med på hva som skjer i Østfolds perle.

Turorientering
Fram til 1. oktober ligger 30 poster ute i Rømskogs
skoger. På hver post er det et naturspørsmål, og
den som har ﬂest rette svar får et gavekort på 500
kroner. Materiell selges i butikken på Rømskog. De

- for barn i akuttsituasjoner

Telefon: 91 38 92 93
Åpningstid:
Hverdager kl. 16–08.
Helger og høytider:
Hele døgnet

SISTE

Avisa Grenseland
Fosby, 1798 Aremark

Telefon 468 24 777

Kjeller’n

• Gaver • Verktøy
• Husholdningsartikler • Fiskeutstyr • Glass og
servise • Lamper og elektrisk utstyr • Hagemøbler • Hageredskap • Duker

Inngang gjennom Joker Aremark. Åpningstider: 9–20 (18)

Befolket «halve» Aremark
Hun er 91 år, kjapp i hodet og
kjapp i replikken. Massevis av
humor og glimt i øyet. Ikke like
sprek som i sine unge år, men
Borghild Iversen i Aremark har
hukommelse som få. Og hun har
i høyeste grad bidratt til å holde
folketallet oppe.
Øyvind Ottersen, tekst og foto

I dag bor Borghild Iversen i egen kommunal
leilighet i Aremark. Hørselen spiller henne et
puss, men ikke verre enn at hun stort sett hører
det hun vil høre. Og det er mye, for Borghild
er opptatt av det meste. Ikke minst egne barn,
barnebarn og oldebarn. Og dem er det blitt
mange av.
Hva er så spesielt med denne Borghild? Ja, si
det. Det hele startet med at Avisa Grenseland antydet at folk i søndre del av Aurskog-Høland mer
enn gjerne ønsker seg inn i Grenseland-familien.
I dag er det ikke all verdens samkvem disse regionene imellom. Men i tidligere tider, da DS «Turisten» og jernbanen «Tertitten» var på høyden, var
det Haldenkanalen som bandt bygdene sammen.
Og Borghild er opprinnelig fra Hemnes i det som
i dag heter Aurskog-Høland.
Aremark – hva er det?

– Jeg vokste opp på Bråtesjø i Hemnes. Verdens
peneste sted, sier Borghild. Plutselig er tankene
et helt annet sted. Hun er født i 1922 og har således passert de nitti med god margin. Nå er hun
tilbake på barndommens trakter – i det minste i
tankene.
– Faren min var skomakermester. På den
tiden var det en viktig mann i bygda. Vi var ni
søsken og hadde en flott oppvekst med mye
omsorg. Jeg hadde flotte foreldre, sier Borghild,
som også husker at bestefaren var møbelsnekker
og med i styre og stell i bygda. En høyt respektert mann.
– Men her sitter du da. I Aremark. Hvordan i all verden gikk det til?
– Jeg hadde aldri hørt om Aremark. Visste om
Ørje. Der hadde jeg søskenbarn, og dit dro vi fra
tid til annen. Men Aremark? Nei. Men så flyttet
min søster til Aremark. Giftet seg og ble hetende
Johanne Halvorsen. Hun og mannen forpaktet
Teigen på vestsiden. Min søster Sigrid flyttet
også til Aremark. Giftet seg med Johan Tangen
og ble etter hvert mor til blant andre Aremarkkjendis Bjørn Tangen. Da jeg var 15 år, besøkte

Borghild Iversen kom fra Hemnes til Aremark som femtenåring. I dag er hun 91 og kan glede seg over et
stort antall etterkommere. – Jeg og mine søsken har fylt opp Aremark med folk, sier den freske damen.

jeg søstrene mine første gang. Harald Iversen
leide et rom like ved, på Bakkeli. Så gikk det slik
da, at jeg traff på Harald, og da var det gjort,
sier Borghild. Etter hvert ble det navneskifte; fra
Brestrup til Iversen.
Stor slekt

Borghilds bror Erling Brestrup havnet også i
Aremark. Til sammen har de tre søsknene fått
tretten barn. Så er det blitt enda flere barnebarn
og oldebarn.
– Ja, vi kan trygt si at familien Brestrup fra
Hemnes har bidratt med sitt for å holde folketallet oppe i Aremark, sier Borghild.
Det ville krevd flere bind å skrive Borghilds
familiekrønike. Vi skal nøye oss med å slå fast
at Borghild, søsknene og deres etterkommere er
blitt store Aremark-patrioter. Selv er hun glad
i Aremark, men innrømmer at hjertet fortsatt
banker for hjembygda Hemnes.
– Jeg er nok blitt aremarking, men jeg hadde
en god oppvekst og minnes Hemnes med stor
glede, sier hun.
Borghild Iversen har bodd det meste av sitt liv
i Aremark. Men i en periode var hun «haldenser».
– Vi bodde i Berg, men flyttet tilbake til
Aremark etter noen år. Først til Dagrød, så ble
det Skjulstad før eget hus ble bygget vis a vis der
Listeberg boligfelt ligger i dag.

Avisa Grenseland blir distribuert i
Aremark, Marker og Rømskog, samt til
utenbygds abonnenter. Avisa Grenseland
vil også være tilgjengelig i de lokale
dagligvareforretningene,
bensinstasjonene, 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.

Kiosk i Tistedal

Mange vil huske Borghild Iversen som innehaver
av kiosken i sentrum av Tistedal. Der drev hun
i mange år og solgte først da hun hadde vært
pensjonist i noen år. Borghild har også jobbet
på Søylen Conditori i Halden og i kantina på
Bomuldsspinderiet.
Borghild Iversen nyter utsikten til Haldenvassdraget. Hun husker dampbåtene og «Tertitten».
– Jeg har kjørt med alle, men etter at «Turisten» kom tilbake, har det ikke blitt noen
tur. Skulle gjerne gjort det, men jeg er nok for
gammel, sier den spreke 91-åringen som er
et oppkomme av gamle historier. Om sykkelturene mellom Aremark og foreldrenes hus i
Hemnes. Om vennene hjemme i Hemnes, som
ikke var begeistret for at hun hadde flyttet
sydover.
– De syntes jeg var tett i hue som flyttet til
Aremark, sier Borghild og ler godt.
– Jeg ler sist også forresten, for nå er det
bare jeg som er igjen, sier hun. Uten snev av
verken bitterhet eller negative tanker. Borghild er glad for alt hva livet har gitt henne; et
langt og innholdsrikt liv, flotte barn og ditto
etterkommere.
– Og jeg har fått beholde både forstanden
og det meste av helsen. Og det er jo ikke verst.

Telefon: 468 24 777
Email:
oyvind.ottersen@
grenselandmedia.no

