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NY LEDER

ET MØTESTED FOR AREMARK • MARKER • RØMSKOG

Anne Berit Sande Olavesen er
ny leder av ungdomsklubben
Myrland i Aremark. Hun tok
over i januar og er allerede godt
i gang med å utvikle klubben.
Side 4

FISKEFEST

Søndag 23. februar blir det
trangt om plassen på Rødenessjøen. Da arrangeres Ørjes
STORE fiskepris. Førstepremien
er på hele 30.000 kroner.
Side 5

FELLESPLAN

Arkitekt Erik Vitanza er i gang
med forberedelsene til en felles
kommuneplan for Aremark,
Marker og Rømskog. Et eksempel på godt Grenseland-samarbeid.
Side 8

Den perfekte vinteren
Vi er heldige i Grenseland. Rett utenfor
stuevinduet ligger den vakreste natur vi kan
tenke oss. Og så langt i år har vinteren vært flott.
De siste ukenes snøfall, kombinert med fine
temperaturer, har ført til nærmest perfekte
forhold for alle som trives i skog og mark. Som
her i Rømskog der kilometervis med oppkjørte
skiløyper venter.
Side 11
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LEDER

FEBRUAR 2014

Aremark

Marker

Rømskog

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

Innbyggere: 3.587
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Kjersti Nythe Nilsen (A)

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

Nå må vi våkne!
E

n stor kommunereform er på vei. Den
nye regjeringen har gjort det klart at dagens 428 kommuner ikke vil overleve. Det
er antydet at Norge i fremtiden vil bestå av
cirka ett hundre kommuner. Noen skal slå
seg sammen frivillig, andre vil bli offer for
«frivillig tvang». Dette er en av de viktigste
lokale sakene i vår tid, kanskje den viktigste. Likevel er det skremmende å registrere
at knapt noen i Grenseland synes å være
opptatt av det som skjer. Hvorfor? Tror vi at
det ikke spiller noen rolle? Tror vi at innbyggerne ikke har noe de skulle sagt? Tror vi at
alt som serveres av argumenter fra høyeste
hold er riktig?

D

en nye regjeringen er særdeles ivrig
etter å vise handlekraft. Det betyr at
det ikke lenger er skremmeskudd når den
snakker om kommunereform. Reformen
kommer, og den vil ramme hardt. Noen vil
sikkert få det bedre. Men vi i Grenseland vil
definitivt ikke trekke vinnerloddet. Derfor
bør vi våkne, og det må skje fort. Toget er i
fart, det går fortere og fortere, og straks har
det gått.

H

er i Grenseland tror vi kanskje at det
bare finnes én modell: Aremark til Halden, Marker til en stor indrekommune og
Rømskog til Aurskog-Høland. Men slik er
det ikke. Det skal tegnes et nytt kart, og alle
som har et forhold til kart, vet at det er en
stor fordel med lokalkunnskap. Skulle det
gå slik mange tydeligvis tror, vil Grenseland

miste mye av sin egenart. All historie viser
det. Aremark inn i Halden vil bety slutten
for det Aremark vi kjenner i dag. Uansett
hva både ordfører og andre måtte mene.
Halden er et økonomisk katastrofeområde.
Lille Aremark har alt å tape på å bli en del av
Halden.

M

arker som en del av et stort Indre? Askim vil kjempe med nebb og klør for å
bli kommunesenter. Askim har en helt klar
Oslo-orientering. Marker vil bli en ubetydelig flekk langt ute i skyggenes dal i en slik
kommune.

I

Rømskog har man nære bånd til både
Setskog og Bjørkelangen. Ingen ser det
kanskje som noen trussel å bli en del av
Aurskog-Høland. Men A-H vil neppe
overleve som egen kommune. Det ligger i
kortene at Aurskog-Høland kan havne som
en utkant til en storkommune på Romerike,
med Lillestrøm som hovedstad. Hvilken
rolle vil Rømskog da få?

G

eografiske grenser er byråkratiske
virkemidler. Langt viktigere er hva disse
grensene gjør med innbyggerne. Historier
fra andre sammenslutninger viser at ildsjeler lett mister gløden når enhetene blir store
og lokalsamfunnene smuldrer opp. Det
betyr at det vi gjennom mange år har bygget opp i Grenseland gradvis vil forsvinne.
Det bør innbyggerne ta inn over seg. Vi kan
gjøre noe, og vi bør gjøre noe. Vi må ikke

bare bli sittende og la oss manipulere av
skrivebordsbyråkratene i Oslo. Et regnskap
er ikke bare penger, men også livskvalitet.

S

kal Grenseland fortsatt være slik vi ønsker, må vi som bor her ta tak og bli med
på utformingen av det fremtidige landskapet. Da må vi våkne opp og gi uttrykk for
hva vi vil. Vi må ikke havne i en situasjon
der «den som tier samtykker». Vi har sagt
det før og gjentar det gjerne: Våre tre kommuner overlever neppe som selvstendige.
Det må vi innse. Da får vi satse på nest
beste løsning, og det er etter vår mening
en storkommune bestående av Aremark,
Marker, Rømskog, søndre del av AurskogHøland, østre del av Trøgstad, Eidsberg og
Rakkestad, samt den delen av Halden som
er knyttet til Haldenvassdraget. Hovedsakelig Torpedal, Asak og Erte. Så får tistedølene
gi uttrykk for hvem de vil tilhøre. En slik
nyskapning vil gi en livskraftig kommune
med innbyggere som har samme mentalitet
og forutsetninger. Så kan vi samarbeide så
mye vi vil med omkringliggende byer og
storkommuner.

K

ommunereformen er ikke en hvilken
som helst reform. Den vil legge premissene for våre liv i generasjoner. Det er et
tankekors at innbyggere går av hengslene
og flyr i strupen på hverandre på grunn av
vindmøller. Men når noen foreslår å stikke
av med hele kommunen, da forholder vi oss
i ro!

Avisa Grenseland

LYKKE TIL OLA!

Avisa Grenseland kommer ut hver
måned. Her er utgivelsene de nærmeste månedene:
Torsdag 6. mars
Torsdag 3. april
Torsdag 1. mai
Torsdag 5. juni

6. februar åpner årets vinter-OL i Sotsji. Frem til 23. februar skal små og store sportsidioter følge
med på det som skjer. For oss her i Grenseland blir årets olympiske leker ekstra spennende. For
langrenssprinteren Ola Vigen Hattestad fra Ørje har vist solid form og er kvalifisert for det norske
laget. Han er tidligere dobbel verdensmester, men olympisk gull mangler i samlingen.
Et helt lokalsamfunn ønsker at den alltid blide og sympatiske Ørje-gutten skal nå et av sine
største mål. Tirsdag 11. februar blir en spennende dag i Grenseland. Og går Ola fort nok, vil datoen
brenne seg inn i Marker kommunes historie for all fremtid.
Lykke til Ola!

Avisa Grenseland er et felles organ for
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Bolyst-prosjektet videreføres i to nye år, men organiseringen blir annerledes. Trivsel i Grenseland er fortsatt prosjektets viktigste mål, men nå blir det ekstra
fokus på ungdom. Her fra et planleggingsmøte i Aremark rådhus. Fra venstre Anne Kirsti Johnsen, Espen Jaavall, Rita Lindblad, Lars Johansson og Jon Fredrik
Olsen. Anne-Berit Sande Olavesen (Aremark) og Marianne Heen (Rømskog) er også med i Bolyst-satsingen.

Bolyst i ny drakt
Bolyst-prosjektet fortsetter i Grenseland, men
nå fremstår satsingen i en helt ny drakt. «Nye»
Bolyst vil ha ekstra sterkt fokus på ungdom, og
de tre kommunene trekkes mer direkte inn i
Bolyst-arbeidet.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Bolyst-prosjektet, slik vi kjenner
det fra de siste årene, ble avsluttet
ved nyttår. Det var et tidsbegrenset
prosjekt, og prosjektleder Bjørnar
Storeheier valgte å gi seg da avtalen
gikk ut.
Endret modell

De tre Grenseland-kommunene
søkte om midler til å fortsette
Bolyst-satsingen. Søknaden ble
innvilget, og dermed vil de tre
kommunene til sammen ha 1,1
million kroner til rådighet i 2014 og
samme beløp i 2015.
Grenserådet er styringsgruppe
for Bolyst, mens de tre rådmennene Anne Kirsti Johnsen i Rømskog, Espen Jaavall i Marker og Jon
Fredrik Olsen i Aremark utgjør
prosjektgruppen. Under denne finner vi arbeidsgruppen, bestående
av Marianne Heen i Rømkog, Lars
Johansson i Marker og Rita Lindblad i Aremark. Lars Johansson får
en koordinerende oppgave for ungdomssatsingen. Anne-Berit Sande
Olavesen i Aremark er også inne i
Bolyst-prosjektet i en 20 prosent

stilling. Denne skal hun kombinere
med oppgaven som leder av ungdomsklubben Myrland.
Ungdom er viktig

– Bolyst er et innarbeidet navn,
men egentlig handler det vel så
mye om «Grenseland – et bedre
sted å vokse opp», sier rådmann
Jon Fredrik Olsen i Aremark.
Og nettopp det er kjernen i den
videre Bolyst-satsingen. Målet er
å gjøre Grenseland til et sted hvor
unge mennesker trives, og et sted
de ønsker å flytte tilbake til når
den tid kommer.
– Det er naturlig at ungdom
reiser ut i en periode av livet. Det er
også ønskelig, enten for å skaffe seg
utdannelse, arbeidserfaring eller
bare prøve noe nytt, sier rådmann
Espen Jaavall i Marker.
– Men når «våre» ungdommer
etter hvert finner ut at de vil slå
seg til ro og kanskje stifte familie, skal de minnes oppveksten
med stor glede og forhåpentligvis
komme tilbake. På den måten
får vi tilført kompetanse og nye
innbyggere. Begge deler trenger
vi, sier Jaavall.

Kartlegge behov

En viktig del av det nye Bolystarbeidet blir å foreta en innbyggerundersøkelse der ønsker og behov
skal kartlegges. Det vil danne
grunnlag for videre satsing der
aktivisering av innbyggerne er et
viktig mål.
– Hva skjer med de Bolystprosjektene som allerede er
igangsatt?
– Disse prosjektene vil videreføres
i de enkelte kommunene, sier rådmann Anne Kirsti Johnsen i Rømskog. Hun understreker at Bolyst
også i fremtiden skal legge forholdene til rette for både nye innbyggere

og dem som allerede bor her.
– Vi har stor tro på at organiseringen av «nye» Bolyst vil gi økt
aktivitet i de tre kommunene, samtidig som det blir minimalt med
byråkrati. Vi legger opp til utstrakt
samarbeid over kommunegrensene. Lars Johansson vil altså ha et
overordnet ansvar for ungdomssatsingen, mens Rita Lindblad vil
jobbe tett opp mot kommunene.
Marianne Heen og Anne-Berit
Sande Olavesen vil ha fokus på
lokale aktiviteter i sine kommuner,
men likevel inngå i et fellesskap der
hele Grenseland er viktig, sier Jon
Fredrik Olsen.

Treig maskin?
TRENGER PC’N SERVICE?
• Vi kan oppgradere og få den raskere!
• Fjerning av virus/spyware
• Installasjon av antivirus
• Installasjon av programvare.
Ta med maskinen til verkstedet
i butikken. Stasjonær eller
bærbar – vi fikser det meste!

Tvillinggata 1 Ørje. Tlf. 69 81 20 15. Mob. 472 55 175.
E-post: post@slusebyendata.no
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Anne Berit Sande Olavesen er nytilsatt klubbleder i ungdomsklubben Myrland i Aremark. Hun har god støtte i Frank Olsen, som har jobbet
på klubben i en årrekke.

Ny klubbleder på Myrland
Anne Berit Sande Olavesen er i full sving som ny klubbleder i ungdomsklubben
Myrland i Aremark. – En spennende og utfordrende jobb, sier hun.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Anne Berit tok over jobben som
klubbleder da John Erik Strøm takket for seg før nyttår. Strøm hadde
da vært klubbleder i Aremark i
flere tiår.
– Målet er å utvikle Myrland
til å bli et enda bedre sted å være
for ungdommen i Aremark, sier
Anne Berit. Hun har allerede vært
på «studietur» til Ungdommens
Kulturhus i Marker, og samarbeidet med Lars Johansson der er
allerede i gang. I tillegg drar den
nye klubblederen veksler på Frank
Olsen, en ildsjel av stort format og
mangeårig ungdomsarbeider på
«klubben».
Godt besøk

Myrland er et populært tilbud til
ungdommen i Aremark.
– Statistikk fra i fjor viste at det
i gjennomsnitt var 23 ungdommer
til stede på hver klubbkveld. Det
er et tall vi er fornøyd med, selv

om vi selvsagt ønsker at enda flere
vil bruke klubben. Derfor er vi allerede i gang med å gjøre lokalene
både penere og mer attraktive. Vi
har tilgang til ulike spill, Playstation, biljard og mye annet, sier Anne
Berit Sande Olavesen.
Tre dager i uken er klubben
åpen. Mandager er det juniorklubb
for ungdom fra femte- til sjuende
klasse. Tirsdager og fredager er
det klubb for ungdom fra åttende
klasse og oppover.
Verksted

– Da klubben på Myrland åpnet for
mange år siden, ble det sagt at det
skulle bygges et verksted i låven, til
glede for bil- og mopedinteresserte
ungdommer. Men slik har det ikke
blitt. Hva kan den nye klubblederen gjøre med det?
– Dette er noe vi helt klart skal
jobbe for å få til. Et slikt verksted vil
være en attraksjon. Det er mange
motorinteresserte ungdommer i
Aremark, sier Anne Berit.

Myrland var i sin tid en gård i sentrum av Aremark, ved siden av Furulund. Da
den ble til salgs, var politikerne forutseende nok til å kjøpe gården med tanke
på ungdommen i bygda. Siden har det vært ungdomsklubb på Myrland.
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23. februar vil horder av isfiskere
begi seg ut på Rødenessjøen for å
kjempe om voksne pengepremier
i Ørjes STORE fiskepris.

Ørjes STORE fiskepris
Det er bare å sette av dagen. Søndag 23. februar fører alle veier
til Ørje og Rødenessjøen. For tredje året på rad arrangeres Ørjes
STORE fiskepris, en pilkekonkurranse med eventyrlige pengepremier som agn.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

I fjor stilte 302 sportsfiskere i alle aldre og av
begge kjønn til start. Det var dobbelt så mange
som i konkurransens debutår 2012. Med familiemedlemmer og andre fans medregnet var det
godt over et halvt tusen mennesker i området
denne dagen, i bortimot strålende vintervær.
Det var høy kakaofaktor på Rødenessjøen i
februar i fjor.
– Vi var strålende fornøyd med oppslutningen i fjor, men både håper og tror på enda flere
deltakere i år, sier Else Marit Svendsen, leder av
kultur og fritid i Marker kommune.
Flott område

Tangen friluftsområde, helt sør i Rødenessjøen, med gangavstand til både slusene og Ørje
sentrum, er utgangspunktet for konkurransen.

På Tangen stiller arrangørene opp med bål,
sittegrupper og kiosk. Det blir solgt varm mat
og drikke. Det hele skal være en stor familiedag,
med aktiviteter også for dem som ikke prøver
fiskelykken.
Fiskekonkurransen foregår i søndre del av
Rødenessjøen. Når startskuddet smeller, går
horder av forventningsfulle fiskere så langt de
vil for å finne den beste fiskeplassen. Etter noen
timer er det bare å innfinne seg på veiestasjonen.
Og reglene er klare: Mest fisk målt i kilo og gram
avgjør. Altså verken størst fisk eller fiskeslag har
betydning. Med andre ord kan ei svær gjedde gi
deg førstepremien på hele 30.000 kroner, eller
kanskje ei bøtte full av småabbor og mort er det
som skal til.
Pengepremier

Eventyrlige pengepremier lokker altså isfiskere

Bjørn Moe fra Rødenes fikk ei stor gjedde, og det ga ham andreplass og ti tusen
kroner i fjor.

fra fjern og nær. 30.000 kroner til vinneren kan
friste noen og hver. I fjor var det Jarle Pedersen
fra Mysen som smilte bredest. Ti tusen kroner
til nummer to, Bjørn Moe fra Rødenes. Han tok
med seg de ti «lappene» etter å ha fått ei flott
gjedde. Tredjepremien er på fem tusen kroner,
mens det vanker en tusenlapp til de fem neste.
Bak Ørjes STORE fiskepris står lokale lag og
foreninger. Marker kommune trekker i trådene.
Marker Sportsfiskeklubb tar seg av det faglige i
forbindelse med konkurransen. Marker Speider
har ansvaret for mat og drikke og fasilitetene
rundt serveringen. Marker Kjøre- og rideklubb
sørger for aktiviteter for barn, mens Marker
Hundeklubb sørger for at all parkering foregår så
smidig som mulig.
Værforbehold

Arrangøren opplyser at det tas værforbehold.
Ikke slik å forstå at man må ha strålende
sol. Men isen må være trygg. Det vil si minst
15 centimeter. Derfor blir det tatt en endelig avgjørelse mandag 17. februar. Men om det stabile
vinterværet vi har akkurat nå fortsetter frem til
23. februar, bør det ikke herske noen tvil om at
det blir kamp om fisk og tusenlapper på Rødenessjøen også i år.

Isfiskekonkurransen på Rødenessjøen handler om mer enn fiske. Det er en familiedag med aktiviteter og sosialt samvær for store og små.
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Anne Charlotte Bønøgård (t.v.) og Veronica Nordgaard ved avdeling Maurtua i Aremark barnehage har gjennomført ett års høgskolestudium
med fokus på de minste barna i barnehagen. – Veldig nyttig og inspirerende, sier de to som mener at både barna, foreldrene og de øvrige ansatte
vil dra nytte av den økte kompetansen de nå har fått.

Aremark satser
på de yngste barna
Lokale barnehager er tilført økt kompetanse i forhold til arbeid med de
yngste barna. Et studium på Høgskolen i Østfold det siste året har hatt god
lokal deltakelse, ikke minst fra Aremark.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

– Det har vært både spennende og
lærerikt, sier de to pedagogene Anne Charlotte Bønøgård og Veronica
Nordgaard. De jobber til daglig
ved avdeling Maurtua i Aremarks
kommunale barnehage. Bønøgård
er pedagogisk leder for avdelingen,
som har elleve barn i alderen null
til tre år og fem ansatte.
Totalt har Aremark barnehage
58 barn og 12,14 årsverk, fordelt på
seksten ansatte.
– Vi har gjennomført et deltidsstudium med tolv samlinger på ett
år. Var litt skeptiske på forhånd,
men både styrer Cathrine Gretland
og Aremark kommune var svært
positive. De ønsker økt kompetanse og oppfordret oss til å bli

med. Det angrer vi ikke på. Dette
har vært svært utviklende for oss.
Vi har lært mye og har fått økte
kunnskaper og ikke minst ideer,
slik at vi i noen sammenhenger kan
ha en annen tilnærming til barna
og aktivitetene, sier Nordgaard.
Barns medvirkning

– Det forskes hele tiden på området, og vi har blitt oppdatert på
mye av det forskerne har kommet
frem til. Blant annet skal det fokuseres mer på barns medvirkning.
Vi har også fått mer kunnskap om
hvordan de yngste barna uttrykker
seg. Demokrati i barnehagen var
også et tema. Demokrati i den forstand at barn også må tilpasse seg
fellesskapet, selv om de også skal få
ha egne ønsker. Det er en vanske-

lig balansegang mellom flertallets
ønsker og hva det enkelte barn vil
og trenger. Det er ikke alltid mulig
å tilfredsstille alle, men økt kompetanse fører til riktigere avgjørelser
og dermed en bedre hverdag for
både barna og de ansatte. For det
er viktig for oss å formidle videre til
de andre ansatte i barnehagen det
vi har lært, sier Bønøgård.
– Har den økte kompetansen
gjort dere tøffere – eller kanskje
snillere?
– I hvert fall tryggere. Vi er blitt
mer kritiske til egen praksis, og vi
kan gjøre andre vurderinger enn
det vi gjorde tidligere. Vi er nok
også blitt noe mer avventende, sier
Anne Charlotte og Veronica.

Et løft for de små
Høgskolen i Østfold har i samarbeid med Smaalenene barnehageforum hatt en spennende og
aktuell kompetanseheving i barnehager i Indre Østfold. Gjennom
hele 2013 har tjueto barnehager
deltatt i kompetansehevingen «Innertiern 4», som tar utgangspunkt
i prosjektarbeid med barn og pedagogisk dokumentasjon. Fokuset
har vært på de yngste barna i
barnehagen.

Nytt syn
Mette Røe Nyhus, høgskolelektor
og fagansvarlig for kompetansehevingen, fremhever at en gjennomgående tilbakemelding fra deltakerne er at de har endret syn på de
yngste barna i barnehagen.
– Hva de ansatte tenker om hva
de yngste barna kan og ikke kan, er
med på å påvirke pedagogikken i
barnehager, forklarer Nyhus.
– Undersøkelser viser at barnehager etterspør mer kunnskap om
småbarnspedagogikk. Kunnskap
om og fokus på de yngste barna er
dermed et viktig og aktuelt tema
for etter- og videreutdanningstiltak, sier Smith-Meyer.
Kompetansehevingen ble avrundet med en konferanse 31. januar
på Høgskolen i Østfold, Halden.
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Forbereder felles kommuneplaner
Felles kommuneplaner for Aremark, Marker og Rømskog skal utarbeides og
være ferdige innen sommeren 2015. I disse dager sendes et felles planprogram ut på
høring. – En plan for planen, sier arkitekt Erik Vitanza, som koordinerer arbeidet.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Erik Vitanza er i gang med å forberede arbeidet med felles kommuneplaner for
Aremark, Marker og Rømskog. – Jeg håper at så mange som mulig vil engasjere
seg i arbeidet. Skal vi få det samfunnet vi ønsker, er det viktig at mange kommer med innspill og kommentarer, sier han.

Erik Vitanza er haldenser med
lang fartstid utenbys og utenlands. Blant annet har han jobbet
mye med og i Midt-Østen. I fire
år jobbet han som arkitekt i det
internasjonalt anerkjente arkitektbyrået Snøhetta. Nå er han tilbake
i Halden og jobber for fylkeskommunen. I den forbindelse er han
engasjert av de tre Grenselandkommunene for å koordinere arbeidet med felles kommuneplaner.
– Litt av en overgang fra den
store verden til lille Grenseland?
– Ja, det kan du si, men jeg har
studier i planarbeid og trives med
utfordringene. Dessuten er det noe
eget med å jobbe i geografiske områder man har et hjerte for. Gjennom oppveksten i Halden har jeg
fått et godt kjennskap til Aremark.
I det siste begynner jeg også å få
bra tak på Marker og Rømskog. Alle
tre er kommuner med mange gode
kvaliteter. Min oppgave blir å bidra
til å få laget en plan som får frem
fortrinnene og peker på realistiske
utviklingstrekk og behov. Det skal
være planer til bruk i hverdagen.
Jeg vil ikke lage planer for skrivebordskuffen, sier Vitanza.
Ingen tid å miste

Husk å forsikre det
mest dyrebare du har
Barneforsikringen vår gir ekstra trygghet hvis noe
skulle skje. Vi kan også hjelpe deg når du har
spørsmål om små og store hendelser i barnets liv.
Tjenesten Din helsesøster er alltid inkludert når du
velger barneforsikring hos oss. Her får du snakke
med en erfaren helsesøster om alt fra vannkopper til
det å sette grenser.
Spørsmål? Kom gjerne innom på kontoret vårt
i Ørje eller ring oss på 69 81 01 80.

A13_0219/01.14

Gjensidige Marker
gjensidige.no

– En kommuneplan består av en
samfunnsdel og en arealdel. Disse
må ses i sammenheng. Hver kommune skal ha en kommuneplan, og
det er spennende at de tre kommunene går sammen om planarbeidet.
Med Grenserådet i ryggen og nært
samarbeid med Regionalpark Haldenkanalen skal det bli planer som
forhåpentligvis vil legge grunnlaget
for en positiv utvikling.
– Hvem betaler gildet?
– Arbeidet finansieres av småkommuneprogrammet i departementet, sier Vitanza.
– Det er en stor kommunere-

form på gang. Vil disse planene
ha noen betydning da? Aremark, Marker og Rømskog kan
bli slukt av store naboer?
– På grunn av disse fremtidsutsiktene er det viktig å få gode
planer på plass. Nettopp for å sikre
en positiv utvikling i de områdene
vi snakker om, selvstendige kommuner eller ikke.
– Denne planen for planen
skal på høring. Hvorfor?
– Fordi vi ønsker innspill. De tre
kommunene og lokalsamfunnene
skal utvikles i tråd med de ønsker
befolkningen har. Derfor må vi
kartlegge behov og samtidig se hva
vi har. Vi må se på både likheter og
ulikheter i de tre kommunene – før
vi setter i gang arbeidet med selve
kommuneplanene.
Tettsteder

– Hvilke ulikheter i de tre kommunene skaper utfordringer?
– Det er naturligvis mange
utfordringer, men noe konkret
jeg vil peke på, er et klart definert
tettsted, et sentrum. Ørje er et
naturlig sentrum i Marker, men
verken Aremark eller Rømskog har
noe utpreget sentrum. Målet er
at en kommuneplan kan peke på
konkrete tiltak for å gjøre sentrum
tydeligere. Det vil ha betydning for
både tjenestetilbud, disponering av
arealer og det generelle samkvem
mellom innbyggerne, sier Erik
Vitanza.
– De fleste i Grenseland har
en mening om hva de vil med
sitt lokalsamfunn. Kan alle
komme med innspill?
– Ja, vi ønsker innspill fra alle,
men det må foregå etter visse kriterier. Jeg oppfordrer alle til å lese
denne «planen for planen» og
gjerne ta kontakt med sin egen
kommune for å få råd om hvordan
de skal gå frem dersom de ønsker å
komme med innspill.

SKOGBRUKSPLANER PÅ RØMSKOG
Arbeidet med å lage skogbruksplaner på Rømskog er godt i gang.
Informasjonsbladet Havassnytt
forteller at skogplanselskapet Foran
skal lage de nye skogbruksplanene
i Rømskog. Alle skogeiere med 50
da skog eller mer har fått brev med
kart over eiendommen. Dette for
å lette arbeidet med å avklare om
eiendomsgrensene er korrekte.
Hensikten med å utarbeide skogbruksplaner er blant annet å få en
løpende oppdatering etter hvert som
det hogges, tynnes eller gjøres andre
tiltak i skogen. Skogbruksplanene skal
være ferdige i løpet av våren 2015.
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9. klasse ved Marker skole har de siste ukene jobbet knallhardt foran premieren på «Jungelboken». Den finner sted i storsalen
på rådhuset i Marker tirsdag 11. februar.

«Jungelboken»
inntar rådhuset

Elevene ved Marker skole er i ferd med å gjøre det igjen; levere høyverdig kultur til
sine sambygdinger. Tirsdag 11. februar er det premiere på «Jungelboken» i storsalen
på rådhuset. Elevene i 9. klasse har forberedt seg godt, og de gleder seg.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Premieren 11. februar og forestillingen påfølgende kveld blir de to eneste. Erfaringsmessig blir
det stappfullt begge kvelder. De som vil få med
seg begivenheten, bør for sikkerhets skyld skaffe
seg billetter på forhånd. Det er bare å gjøre som i
reklamen: Løp og kjøp!

fantastisk utgave av «Sound of Music» servert. I
år er det altså «Jungelboken». Alt takket være en
bevisst politikk fra skolens side, lærere som gir
masse av seg selv, motiverte elever og ivrige foreldre. Og en uoppslitelig Lars Johansson, som
har en finger med i alt ungdommen i Marker
foretar seg.
Alle er med

Lang tradisjon

Marker skole har lange tradisjoner i forhold til
å gjennomføre store kulturprosjekter. Vi har
berømmet skolen, lærerne og elevene ved flere
anledninger, men gjør det gjerne igjen. I mange
år gleder elevene seg til de kommer i 9. klasse.
For da skal det jobbes intenst over tid med et
kulturprosjekt. Tidligere år har det vært både
filmprosjekt, teater og musikaler. I fjor ble en

Det er imponerende å se hvordan alle elevene er
med på dette store kulturprosjektet. Etter eget
ønske er elevene plassert i ulike grupper. Noen
som skuespillere på scenen. Noen som dansere.
Andre jobber med å lage kulisser, kostymer, lys
og lyd. Det er en egen matgruppe, og det er noen
som tar seg av markedsføring og media.
– Vi startet forberedelsene 18. januar. Frem til
premieren bruker vi hver dag halve skoledagen.

Det er mye som skal ordnes, og det er ganske
hektisk. Men jeg har inntrykk av at alle synes
det er veldig morsomt, sier «pressetalsmann»
Niklas Larsen. Han er i mediegruppa av egen fri
vilje.
– Jeg tror nok jeg kan gjøre mest nytte for
meg der, sier han.
– Fornøyd med at det ble «Jungelboken»?
– Vi visste ikke noe på forhånd. Alle var samlet på UKH, og da Lars (Johansson) kom ut og
ropte: «Jungelboken!», ble det jubel i salen. Det
forteller vel det meste. Det er en motivert gjeng
som skal lage en flott forestilling, sier Niklas.
Så da er det bare å glede seg til et gjensyn med
Mowgli, Baloo, Bagheera, Shere Kahn og alle de
andre figurene fra jungelen.
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Havass Skog

Er du skogeier?
Vi kan
- tømmerdrift og tynning
- planting og ungskogpleie
- gi gode råd om skogforvaltning
Kontakt oss for en prat om skog og tømmer:
Havass Skog, Storgt. 55, 1870 Ørje
Tlf. 69 81 27 00, ﬁrmapost@havass.skog.no

Skogeierne langs Haldenvassdraget

LUCAS BYGGESERVICE • LUCAS HOFFBAUER • MOBIL: 968 420 38
JONELØKKVEIEN
3A • 1870 ØRJE • EPOST: LJHOFFBA@ONLINE.NO
HOFFBAUER - Ulotka A5 - 02-12-2013
2 grudnia 2013 14:27:36

6 leiligheter i naturskjønne omgivelser
Skuråsfeltet
RØMSKOG

RØMSKOG

østfolds perle
Sarpsborg

ANSV. MEGLER:
Ole Christian Arntsen
Mob. 917 70 256
oca@privatmegleren.no

Fasade mot nord/øst

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag
St. Mariegt. 112, 1725 Sarpsborg
Tlf 69 13 10 00 / 69 11 32 00
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Etter nyttår har det vært flotte forhold for skientusiastene i Grenseland.
Dette bildet er fra Rømskog. Foto:
Widar Holmedal.

Flotte skiløyper på Rømskog
Etter en varm og snøfattig høst kom vinteren til Grenseland.
Det er nå fine forhold for store og små skiløpere. Både i skog
og mark og på Kjølen Sportcenter er løypene fine. Spesielt
i Rømskog er det lange tradisjoner med å kjøre opp flotte
skiløyper.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST

I Rømskog kjører idrettslaget opp skiløyper straks
det er nok snø, og gjennom hele vinteren kan
interesserte holde seg
oppdatert på løypenettet
og status for skiløypene.
På kommunens nettside
oppdateres status etter
hvert som meldinger om
endringer kommer inn
fra løypekjørerne. Følg
lenken «Skiløyper på
Rømskog» under «Selvbetjening».
Ved Sundvannet er
det satt opp en kasse

med kart over hvor det er
kjørt opp løype helt inn
til Malnes. Kart kan også
lastes ned fra nettsiden.
Så kan man i ro og mak
planlegge skituren hjemmefra.
Jorder og vann

Det kjøres også opp spor
på jorder og på Rømsjøen.
Ved Hillertjenna og ved
branntårnet er det satt
opp kasser med notisbok
i. Alle som skriver navnet
sitt her, blir med i trekningen av et gavekort på
500 kroner hos G-Sport
ved sesongslutt.

OPPKJØRTE LØYPER
Disse skiløypene i Rømskog var
kjørt opp da Avisa Grenseland gikk
i trykken:
• Vestby–Klokkardalen–rundkjøringa v/Djuptjennbakka (10 km)
• Vortungen, ved hotellet (5 km)
• Vestby–branntårnet (4 km)
• Vestby–Klokkardalen, samt begge
veiene ned til Damtjenn (6 km)
• Sundvannet–Malnes (9,5 km)
• Gørrtjennmåsan–Sundvannet
(1,8 km)
• Lysløypa (2 km)
• Vestby–Klokkardalen–Setermyrene–branntårnet–Tjennet i
fjella (8 km)
• Tårnby (900 meter skøytetrasé)

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 6. mars
Husk å bestille annonse i god tid!

RØMSKOG HAR ØSTFOLDS ENESTE ULV
I vinter er det registrert et sted mellom 40 og 56 ulver i Norge. Kun én av disse befinner seg i Østfold – i
Rømskog. Tallmaterialet er hentet inn før snøen kom. Høgskolen i Hedmark presenterte tallene i januar.
Av de registrerte ulvene er drøyt halvparten registrert kun i Norge. Høgskolen kan ikke bekrefte at
ulven i Rømskog er stasjonær. Med tilhold så nær svenskegrensen, er det rimelig å anta at den fra tid til
annen krysser riksgrensen.
Tallene er foreløpige. Registreringen pågår hvert år fra 1. oktober til 28. februar. Etter at snøen la seg
i Østfold, er forutsetningen for sporing og dermed telling langt bedre.

TA KONTAKT:
Epost: oyvind.ottersen@
grenselandmedia.no
Telefon: 468 24 777
Postadresse:
Storgata 5, 1870 Ørje
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TREDJE OG SISTE BYGDEBOK
FRA RØMSKOG
TIL SALGS NÅ

Rømskog får
Frivilligsentral
Rømskog Frivilligsentral opprettes
fra 1. april. Leder av
sentralen blir Ann
Kristin Lorentzon.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST

ALLE T
R
KR 100 E
0,-

BIND 3: kr 500,Kulturhistorien fra 1902 til inn i 2000
BIND 1: kr 500,Bosetnings- og næringshistorie

BIND 2: kr 400,Kulturhistorien fra de eldste tider frem til 1902

Kjøpes og bestilles i resepsjonen i Rømskog kommune.
Tel 69 85 91 77. Epost: postmottak@romskog.kommune.no
Kan også kjøpes på Biblioteket,
mandag og torsdag 12.00–18.00

Kommunestyret i Rømskog har
vedtatt å opprette Rømskog Frivilligsentral med oppstart 1. april.
Formålet er å inspirere og tilrettelegge for frivillig arbeid i nært
samarbeid med lag, foreninger og
enkeltpersoner.
Ann Kristin Lorentzon skal være
daglig leder av sentralen i halv
stilling. Frivilligsentralen skal ikke
konkurrere med frivillige lag og
foreninger, men være inspirator
og tilrettelegger. Rømskogs lag
og foreninger gjør en stor og flott
innsats, og det er en viktig del av
det frivillige arbeidet. Kommunen
ønsker at lag og foreninger er med i
oppstarten av Frivilligsentralen, og
at de blir representert i styret.

Ann Kristin Lorentzon blir daglig leder
av Rømskog Frivilligsentral. Foto:
Øyvind Ottersen.

Møte om frivillighet

Torsdag 13. februar blir det et stort
møte i kommunehuset der frivillighet er tema. Lag og foreninger oppfordres til å stille opp den aktuelle
kvelden, gjerne med både innspill
og ideer.
Både Aremark og Marker har
hatt Frivilligsentral i flere år. Nå
kommer altså Rømskog etter, og
det gir enda bedre vilkår for det frivillige arbeidet i hele Grenseland.

BLI MED PÅ FOLKEFESTEN!

– besøk oss og gjør deg klar til opplevelser til gode priser!

FINLUX MIX OL-kampanje
Leveranse: 23. januar

50”

649IN9LU,X-50FLHYR180R

50” FINLUX 50FLHYR180R
40” FINLUX 40FLHKR185B
40” FINLUX 40FLHKR185BC SMART
32” FINLUX 32FLHYR167

50” F

40”

2999,- 2FLHYR167
X3

32” FINLU

32”

549Sa5m,s-ung UE42F5005

3999LU,X-40FLHKR185B

42”

40” FIN

Samsung 32” og 42” LED TV UE32F4005/UE42F5005

40” SmartTV

32”

349Sa5m,s-ung UE32F4005

Krystallklart bilde med Full HD. Spill inn filmer enkelt fra USB eller harddisk.
Stilrent og elegant design.100Hz CMR, 2xHDMI. Innebygget Riks-TV tuner.

4499,X-SMART 40FLHKR185BC

FÅ MED DEG DE NYE RADIOKANALENE!

40” FINLU

FINLUX 32", 40 og 50"
100Hz Full HD ELED-TV som gir deg god valuta for pengene. Den kombinerer et skarpt og kontrastfullt bilde med et slankt og stilig
design. En praktisk TV som er ypperlig til både film og spill. Clear Motion Picture CMP100 gir deg skarpe detaljer i raske scener.
USB
Recording
tar opp TV-program
direkte fra TV-en
til etypperlig
tilkoblet USB-minne.
TV-ens
integrerte
En
praktisk
TV (PVR)
med skarpt
og kontrastfullt
bilde,
til bådeDufikan
lm benytte
og spill.
USB
elektroniske programguide (EPG) for å tidsfeste opptakene. USB Mediaspiller gir deg enkel fildeling fra eksterne lagringsenheter
Recording
(PVR) tar opp TV-program direkte fra TV-en til et tilkoblet USB-minne.
som en minnepenn eller ekstern harddisk. Se dine egne bilder, videoklipp eller lytt til dine digitale spillelister.

FINLUX 32”, 40” og 50” 100Hz Full HD LED-TV

FINLUX 40’’ SMART-TV

FIN
FINLUX
40" FLHKR185BC SMART-TV
Samme funksjoner som over, men i tillegg får du Smart-TV med et bredt spekter av nettbasert underholdning. Alt du trenger å gjøre
Samme
som over,trådløst
men ieller
tillegg
fårogdu
med
bredt spekter
er å koble tilfunksjoner
TV-en til ditt hjemmenettverk
via kabel,
viaSmart-TV
noen få tastetrykk
pået
fjernkontrollen
kan du velge blant
populære
nettsteder.underholdning.
IDTV: Integrert tunerAlt
(CI+)
deg ta i mot
somtil
sendes
overtil
digitalt
av
nettbasert
dulartrenger
å digitale
gjøreTV-signaler
er å koble
TV-en
dittbakkenett
hjem- eller kabel
(DVB-T/C). Du viltrådløst
trenge en kompatibel
og etnoen
program-kort/smartkort
TV-distributør.
menettverk
eller viakortleser
kabel,(CAM)
og via
få tastetrykkfrapådinfjernkontrollen
kan

du velge blant populære nettsteder.

bling
Gratis utkjøring og tilko
av TV i nærmiljøet!
50” SMART-TV

TARGET UNITED AS - www.target.no - post@target.no, tlf. 69 35 44 40, fax 69 35 44 50

Lenco DAB radio i tøffe farger
Kun kr 499,Sangean Mikro Hi-Fi-system DDR 43+

Kraftfullt og lekkert kompaktanlegg med DAB+
og FM RDS mottaker, Slot-in CD/MP3/WMA spiller og iPod docking. Fullfunksjons fjernkontroll.
Høyglanset piano-lakk finish. Elegant touchpanel. Stort informativt display.
Spar kr 700,-

Nå: Kr 2299,-

NILSEN SPORT OG ELEKTRISK AS
Storgata 13, 1870 ØRJE. Tlf 69 81 11 44. Email: post@nilsen.g-sport.no
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Blåser liv i Otteid grendehus

Tre sentrale personer som alle ønsker
å blåse nytt liv i Otteid grendehus. Fra
venstre Jens Gunneng, Helge Engsøde
gård og Grete Bjerke. De to sistnevnte
jobber til daglig på Ørje mølle. De som
ønsker å leie Otteid grendehus, kan
hente både nøkkel og informasjon der.

I tømmerfløtingens glansdager var Otteid et knutepunkt som sydet av liv.
De siste årene har det lagt seg et stillhetens slør over grenda. Men mange er glad i Otteid,
og i styret for grendehuset jobbes det for å holde liv i både huset og stedet.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

– Otteid grendehus sto i fare for å
bli nedlagt og solgt for et drøyt år
siden, sier Jens Gunneng, leder i
styret for grendehuset.
– Flere av oss syntes at det var
for galt, og derfor brettet vi opp
ermene og satte i gang. Målet er
å skape aktivitet i Otteid. For å
få det til, må vi ha et grendehus
som brukes. Ikke bare til våre
egne arrangementer, men også
til andre store og små anledninger. Vi leier ut huset til både lag
og foreninger og til private. Her
er det flotte muligheter til både
fester og andre tilstelninger, sier
Jens Gunneng.
Plass til 80

– Otteid grendehus har kapasitet
til å huse selskaper for inntil åtti
personer. Vi har et velutstyrt kjøkken, og inkludert i de rimelige leieprisene er det vask, sier Gunneng,
som reklamerer så godt han kan for
huset.
– Hva brukes grendehuset til
når det ikke er utleid?
– Vi har en del arrangementer
i løpet av året, og målet er å få til
enda flere. Ved juletider har vi
en populær juletrefest. I perfekte
lokaler kan vi ha en god, gammeldags juletrefest. Det er det mange
som setter pris på. På forsommeren
arrangerer vi loppemarked. Det er
husets økonomiske ryggrad. Ellers
er det basar på våren. I år holdes
den 4. april. Da blir det åresalg og

loddsalg og alt som hører til en
god, gammeldags bygdebasar, sier
Gunneng, som legger til at man
jobber med å blåse liv i de gamle
grendekveldene på huset. Det blir
i så fall til høsten, kanskje i kombinasjon med elgjakta.

for øvrig. Men det nye styret har
«skumle» planer om en vitalisering
av hele lokalsamfunnet, med grendehuset som selve hjertet. Det arbeidet skal følgende otteidinger gå

i bresjen for: leder Jens Gunneng,
nestleder Grete Bjerke, kasserer
Helge Engsødegård, sekretær Jan
Volødegård og styremedlem Gunnar Ingebretsen.

Konsert med Ødemark

– Selv om Otteid hører til Marker, tror jeg det er viktig å viske ut
grensene. Otteid grendehus bør
ha et naturlig nedslagsfelt for alle
som bor sør for Granerud og nord
for Aremark kirke. Derfor håper
jeg at vi vil se mange aremarkinger på huset fremover, sier Jens
Gunneng. Han forteller at folk har
en fin anledning «like om hjørnet».
For lørdag 1. mars blir det konsert
og påfølgende fest med bandet
Ødemark (tidligere Dixie Freaks).
Dette lokale bandet har hatt stor
suksess de siste årene, og på Otteid
grendehus blir det en unik mulighet til å høre bandet live. Flere av
sangene har tekster hentet nettopp
fra Otteid.

Otteid
grendehus
i litt mer
sommerlig
drakt.

Otteid grendehus

Det som i dag er Otteid grendehus, var i sin tid bedehus. Tidlig
på 1980-tallet ble det grendehus.
De første årene hadde man til og
med en ungdomsavdeling, og på
stedet var Otteid Idrettslag i full
vigør. Det var butikk og postkontor og eget billakkeringsverksted i
«sentrum». Men så startet avfolkingen av Otteid. Det gikk ut over
både grendehuset og aktiviteten

Juletrefest på Otteid grendehus setter store og små i god gammeldags stemning.
Foto: Jens Gunneng
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Linn Charlotte Klund fra Marker og kjæresten
Paul Lübbe fra Tyskland er i gang med sitt store
eventyr – en jordomseiling i seilbåt. Jevnlig fremover vil AGs lesere få rapporter fra paret.

Godt nytt år til
det kalde Norden!

Mye har skjedd siden sist gang vi skrev. Vi er framme på
Barbados, og termometeret viser 26 grader, både i lufta og
vannet. Men å komme oss hit tok både tid og krefter.

sjon og vips så hadde vi tusen i stedet for hundre
nautiske mil foran baugen.
Flyvefisk og delfin

I begynnelsen gikk det som en drøm, og 140
mil i gjennomsnitt per døgn ga oss et håp om
en tidlig ankomst. Ikke minst sørga den første
flyvefisken, delfiner, solskinn og daglig økende
temperaturer for bra stemning ombord på
«Amanda-Trabanthea». Likevel skulle det ikke
være så lettvint å komme til Syden.
Etter to dager med krysskurs mot liten
kuling, oppdaga vi at riften i forseilet, som
vi trodde vi hadde reparert i La Coroña, var
revet opp igjen. Seilet hadde spjæret enda mer.
Dessuten ble koblingen mellom storseilbommen og masta ødelagt. Vi kunne bare benytte
oss av revet forseil for å tilbakelegge de siste få
hundre nautiske milene til Gran Canaria.
Glade og stolte var vi da vi etter åtte dagers
seilas ankom øya kl. 02.30 på natta. De første
skrittene på land føltes ganske merkelige, og
Paul beordret besetningen tilbake til båten for å
kompensere de manglende bølgene med en god
og velfortjent kald øl før vi la oss i køyene.
En måned i Las Palmas

I Las Palmas ble vi værende i en måned, noen
opplevelsesrike uker som vi helt sikkert kommer til å huske for resten av turen. På den ene
siden var tidspresset borte, og vi hadde endelig
kommet til varmere breddegrader, noe vi hadde
drømt om så lenge. På den andre siden måtte vi
snart begynne å forberede den lange turen vi nå
stod overfor, nemlig de 2.700 nautiske milene
over Atlanteren.
Den første uka var det ferie på alvor. Mannskapet lot båt være båt, Per tok seg noen ekstra
fridager og mamma Evy satte seg på flyet for å
avlegge oss et spontant besøk. Med strandturer,
båthygge og en fin biltur på tvers av øya gikk det
som det pleier å gå når man er på ferie; dagene
forsvant så altfor fort.
Etter hvert var det andre ting som opptok oss,
og fokuset ble lagt på klargjøringen av båten.
Vi ble veldig overraska da vi med én gang fikk
hjelp fra alle kanter. René, en tysker som bor på
båten sin og rett og slett lever for å hjelpe seilere,
kom ombord allerede første dag for å ta med
seg seilene samt den ødelagte delen til masta
som skulle videre til reparasjon. Mannskapet på
en svensk båt som lå ved siden av oss, ble etter
hvert gode «polare», og vi hjalp hverandre med
diverse reparasjonsprosjekter. For eksempel da
vi måtte bytte ut forstaget, og ikke minst da vi
var nødt til å ta «Amanda-Trabanthea» på land
for å reparere seildrevet. Det var fullt av vann,
og det var ikke verdt å ta sjansen på å krysse et
verdenshav med en båt som ikke var i stand.
Litt smånervøse var vi begge to da hun sakte ble
heisa opp i krana og hang og dingla i lufta på vei
over verftsplassen. Da hun ble satt trygt på plass,
kunne vi puste letta ut og håpe at tilbaketuren
ville gå like knirkefritt.
Siesta tar tid
Solnedgang i Las Palmas.

E

tter Biscayabukta var planen å seile langs
den portugisiske kysten, hvor pappa Per
Klund skulle mønstre av i Lisboa. Men planer kan lett gå i vasken. Tre timer etter at vi dro
fra La Coroña i Spania, med kurs mot Vigo, kom
Per på at det hadde vært morsomt å seile hele
strekningen til Madeira med en gang. Uansett
hvor seriøst det var ment i første omgang, ble
forslaget tatt imot med begeistring. Bølgene

rundt oss var ganske krappe, så det fristet veldig
å komme i dypere og roligere vann. Og mat og
vann hadde vi mer enn nok av ombord. Men,
hvis vi uansett skulle begi oss ut på en spontan
seilas på en uke, hvorfor kunne vi ikke like godt
investere i to dager til og sette kursen rett mot
Gran Canaria, hovedmålet før Atlanterhavet? Så
vi tok fram telefonen og ringte hjem, slik at ingen skulle savne oss, plottet inn vår nye destina-

Oppholdet på verftet ble imidlertid lenger enn
planlagt siden livet og dagsrytmen på Kanariøyene er en smule mer avslappa, og siestaen er et
must. Så det endte med en natt på land før mekanikerne troppet opp til ny innsats neste dag,
kun en times tid senere enn avtalt. Diagnosen
lød: defekt propellaksel. Egentlig et krevende
prosjekt, hadde det ikke vært for at vi hadde
med vårt gamle seildrev i tilfelle rottefelle. Mens
mekanikeren babla i vei på spansk i et rasende
tempo, var vi spente på om delene ville fungere
sammen, noe de heldigvis gjorde. Jeej! Amanda
var allerede begynt å bli landsyk og var i likhet
med mannskapet glad for å kunne tilbringe
neste natt på gyngende grunn.
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kom det likevel noe morsomt da Paul nok en
gang tok gitaren fatt og tralla i vei om «the old
fisherman» som ikke fikk noe fisk.
De 2.700 nautiske milene ble stadig færre,
og vi så fram til å komme i land. Vi begynte så
smått å legge planer, helt til vi plutselig fikk
andre ting å tenke på. En natt hørte vi et brak
på dekk og frykta med en gang at det var et av
stagene som hadde gitt opp. Med lommelykt og
store, inspiserende øyne bar det på dekk. Men i
mørket var det ingen ting å se.
Få timer senere hørtes et ordentlig smell,
og nå var det ikke tvil om at noe hadde skjedd.
Begge undervantene hadde røket, noe som be-

Mannskapet før avreisen fra Las Palmas. I bakgrunnen båten under reparasjon på verftet.

På atlanteren.

Flyvefisk

Tok med haiker

vi håpa på å komme velberga fram til Barbados.
Ikke minst håpa vi at ingen hjemme bekymra
seg for oss, siden satellitt-telefonen ergerlig nok
hadde tatt kvelden. Den planlagte samtalen
på julaften ble det derfor ikke noe av. Men som
flaks var, fikk vi kontakt på VHF’n med et brasiliansk skip som lovet å sende beskjed hjem om
at alt var i orden. Kjempesnilt! Sprøtt nok skulle
dette bli det siste skipet vi så på to uker.
Nyttårsaften gikk pent og rolig for seg, og
rakettene var bytta ut med et inferno av stjerner
på himmelen. Slett ingen dårlig deal.
Ellers var dagene solfylte og sjøen forholdsvis
behagelig. Bortsett fra noen «squalls» (raskt
forbigående lavtrykk med regn og økende vindstyrke) var været stabilt, og passatvinden blåste
oss sakte, men sikkert i retning Karibien. Den
evinnelige gyngingen kunne imidlertid være
litt plagsom til tider, og etter noen knall og fall,
skjønte vi at her måtte vi ta sjøbeina fatt.

tydde at det var enda mer press på de resterende
vantene/stagene som holder fast masta. Ville
den ustabile riggen tåle kreftene fra vær og vind
i fire dager til? En ting var sikkert: Masta måtte
sikres så godt det lot seg gjøre. Etter en heltemodig innsats i masta fikk Paul festa tau og en
hjemmesnekra wire slik at vi fikk til en provisorisk løsning på det hele. Likevel ble det fire nervepirrende dager med dårlig søvn og skjerpede
sanser. Ikke enkelt å sove når man blir liggende
å høre på den skjærende lyden fra wirene og riggen som knirker hver gang båten krenger.

Under oppholdet på ferieøya fikk vi et overraskende møte med de mange «haikerne» som
oppholdt seg rundt marinaen på utkikk etter
skyss over Atlanter’n. «Trenger dere ekstra
mannskap som kan hjelpe til med matlaging,
vakter og rett og slett være hyggelig selskap på
turen over?»
«Ja, hvorfor ikke?» Siden siste overfarten til
Las Palmas hadde gått så bra, ville det vært en
god idé, tenkte vi. Valget falt på Hektor, en livlig
og reisevant engelskmann. Han hadde vært
med som crew over til Karibien to ganger tidligere, elska å fiske og lovet å sørge for fersk fisk
til middag hver eneste dag. Dessuten hadde han
vært på reisefot mesteparten av sitt voksne liv og
hadde mange gode historier på lager.
Det nærma seg avreise, men på båten var
det fortsatt mye som gjenstod. En nyanskaffa
vanngenerator skulle forsørge oss med nok
strøm på overfarten. I tillegg fant vi en flott
badeplattform på frimarked som vi, om ikke
akkurat savna, i hvert fall hadde ønska veldig.
De nyreparerte delene fra seilmakeren skulle
på plass igjen, og båten måtte forberedes på
vår hittil lengste etappe. Som vi har fått erfare
x antall ganger tar ting tid på en båt, og avreisa
ble forskjøvet både to og tre ganger.
Startskuddet gikk

Bitte lille julaften gikk startskuddet, og istedenfor en rolig jul i havn, hadde vi noen spesielle og
bokstavelig talt bevegelige helligdager i vente.
Vi må ærlig innrømme at vi ikke hadde den
store julestemningen om bord, men småkaker, riskrem og marsipangris hjalp
i alle fall på humøret. Da Paul tok
fram gitaren, ble cockpiten fylt av
julesanger og andre egenkomponerte viser om denne nokså
spesielle feiringa.
Julemiddagen bestod av
pølser som ligna medisterpølser, surkål, brun saus og til og
med en klatt tyttebærsyltetøy.
Selv om ribba uteble, smakte det
ikke så aller verst. Mens vi inntok
herremåltidet, gikk tankene ikke
overraskende hjem til familie og venner
som satt ved dekka bord og sikkert var spente på
hva som skjulte seg under treet. Rart og selvfølgelig litt vemodig å tenke på, samtidig så fjernt
og langt borte. Foran oss lå milevis med hav, og

Ingen fiskelykke

Riktignok hadde vi kjøpt inn rikelig med
proviant, men store og overbevisende løfter om
napp på kroken gjorde at vi lot mesteparten av
hovedretten ligge igjen i butikken. Skal si vi
gleda oss til å smake på dorado (gullmakrell),
fersk tunfisk og havets andre delikatesser. Med
seg på turen hadde den godeste engelskmannen 20 kilo fiskeutstyr i alle mulige varianter og
størrelser. Iherdige forsøk til tross, fiskelykken
uteble. Enten er fiskene i Atlanterhavet utrolig smarte, eller så var farten for stor. Selv om vi
hadde noen napp, endte det alltid med at fisken
gikk av med seieren. Krokene forsvant én
etter én, det samme med flyvefisk og
annet agn. Til og med julenissen
måtte til pers. Den eneste fisken
vi fikk nærkontakt med var den
som frivillig kom opp i båten,
nemlig flyvefisken. Litt av et
syn å se disse fuglelignende
skapningene fly over bølgetoppene. De fleste vi hadde på
besøk, var på størrelse med en
hånd eller mindre, men for en
voksen flyver ble stekepanna «final
destination».
Selvfølgelig var det kjipt at fisken uteble,
men aller verst var det for Hektor, som hadde
gleda seg til den eksotiske fangsten. Istedet ble
det mye suppe og ris, som vi har fått nok av for
en stund. Ut av den tragikomiske situasjonen

Barbados i sikte!

På slutten telte vi ned både dager, timer, minutter og mil, og gleden var stor da vi etter tjue
dager endelig hadde land i sikte. Akkurat tre
uker tok det oss å nå Barbados, en prestasjon vi
kan si oss fornøyd med. Etter det vi har hørt, er
normalen 3–5 uker, så vi var rett og slett veldig
heldige med vær- og vindforholdene.
Vel framme fikk vi greie på at meldingen vår
hadde nådd Ørje på 1. juledag, og alt var bra.
Etter en runde innom diverse kontorer for immigrasjon og innklarering, var vi fri til å kaste
anker i bukta.
For første gang har vi kunnet ta i bruk jolla,
og i tillegg fikk vi innviet badeplattformen, som
er kjekk å ha til dukkerter i det herlige turkise,
klare vannet.

Hilsen fra Linn Charlotte og Paul

Ankomst Barbados.
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TORALF RUD i Aremark er bekymret for demokratiet. I den anledning har han
skrevet et innlegg som blant andre leserne av Halden Arbeiderblad har hatt tilgang
til. Rud, med universitetsutdanning i filosofi og historie, tar for seg demokratiets
opprinnelse og utvikling gjennom ﬂere tusen år. Han ser farene som i dag truer
demokratiet. Artikkelen som her følger, er et lite varsku til både lokalpolitikere og
rikspolitikere.
Toralf Rud har aldri lagt skjul på at vindmøllesaken i Aremark har engasjert ham.
Hans side i den saken har imidlertid ingen betydning for at Avisa Grenseland velger
å trykke hans tankevekkende og lærerike artikkel.

Oklokrati
og vindkraft
er et underlig ord som er ukjent
for de fleste. Det er gresk og betyr pøbelvelde.
Athenerne, demokratiets fedre, nærte en fryktelig redsel for tyrannen som de anså som den
verste av alle onder. De mislikte også oligarkiet,
en gruppe mektige menn som styrte staten ut
fra sine felles særinteresser. Grekerne ville nødig
underkaste seg slike styringsformer. Derfor utviklet de demokratiet med lover og regler, politiske prosesser og institusjoner som fungerte i et
samspill mellom folks ønsker og de folkevalgte
politikerne som foretok vurderinger med henblikk på statens beste i henhold til lovene. Men
da slutten nærmet seg for Athens herredømme,
og Alkibiades lå med sin hær og flåte ute på
Samos og skremte vettet av oligarkene i byen
(som urettmessig hadde tilranet seg makten og
nå forsøkte å fraskrive seg den pga. redsel for
staff ), så oppdaget byens borgere at de sto stilt
overfor en dobbelt trussel: utenfor byens murer
sto lakedaimonerne (spartanerne), og samtidig var oklokratiet under utvikling innenfor
bymurene. Oligarkenes retrett skapte nemlig et
maktvakuum som åpnet opp for at massene tok
makten, og alvorlige statsanliggender ble avgjort
i store sammenkomster hvor hele den mannlige befolkningen deltok. Grekerne oppdaget
uhyre raskt hvordan en slik situasjon la all makt
i demagogenes, folkeforførernes hender. For når
de politiske institusjonene ble tilsidesatt, tok
demagogene denne makten og kjempet seg i
mellom. Og med ett var det aller verste på plass:
tyrannen og tyranniet.
Og så spør du nok: Hva i all verden har dette
med dagens politiske prosesser å gjøre? Jo, det
kan jeg fortelle deg. Dette er nemlig bakgrunnen for og årsaken til at det finnes regulerte
demokratiske prosesser og institusjoner i
demokratiske land. Og enkelte ganger bør man
tenke igjennom hva et demokrati faktisk er
når det går litt fort i svingene for både politikerne Hermansen og Hvermansen.
Saken om Kjølen vindpark i Aremark har
vært gjenstand for en årelang behandlingsprosess som til slutt ble avvist av både kommunestyret i Aremark og av NVE. Etter at det
kom ankebrev fra grunneiere, Aremark næringsforum og fra prosjektsøkeren selv, Havgul
Clean Energy, ligger Saken nå til behandling i
Olje- og energidepartementet.
Nå kan det se ut som om noen har presset
svært hardt på i ønsket om å få vindparken på
plass, og det kan se ut som noen har tatt noen
snarveier. Aremark næringsforum har nemlig
fått med seg sentrale politikere fra østfoldbenken i stortinget fra Høyre og Frp i en delegasjon til et departementsbesøk i et forsøk på å
promotere vindparken.
Slik forsøker de å overstyre lokaldemokratiet
og den årelange demokratiske prosessen som
har gått fra kommunenivå, til ulike høringer fra
OKLOKRATI

fagkompetente miljøer som fylkeskommunen,
fylkesmannen og NVE. Og bortsett fra begrunnelsen om litt næring og egen vinning, ligger det
kun til grunn en eneste politisk begrunnelse for
denne snarveien: henvisning til en folkeavstemnings omdiskuterte resultat. Frp-politikeren
Leirstein har nemlig ytret at kommunestyrevedtaket ikke betyr noe her siden kommunen har
gjennomført en folkeavstemning. Det er denne
som skal gjelde. Han hopper dermed bukk over
kommuneloven som fastslår at en kommune
bare har anledning til å gjennomføre rådgivende
folkeavstemninger. Han hopper også bukk over
det faktum at kommunestyret satte kriterier
foran folkeavstemningen om at det måtte være
over 60 prosent svar i en eller annen retning for
at kommunestyret skulle tolke den som rådgivende. Ulf Leirstein sitter i justiskomiteen.
Dette er tankevekkende. For egentlig er denne
snarveien av resonnementer en krenkelse av
demokratiske verdier. Og de politikere som går
med på å forbigå demokratiske institusjoner
og prosesser, de krenker nemlig demokratiets
grunnleggende regler – regler hvis uteblivelse
faktisk kan føre til en oppløsing av demokratiet. Med dette åpner Frp-politikeren, ubevisst
selvfølgelig, opp dørene for en vilje til å oppløse
demokratiet innenfra. Jeg skal ikke nevne alle
de eksempler på samfunn og folk som har villet
bryte ned demokratiets spilleregler innenfra
og har lykkes med det. Sist gang vi ble ordentlig kjent med fenomenet her i landet var for litt
over 60 år siden.
Demokrati er ikke maktpulverisering, forbigåelse av systemer, snarveier og anarki. Demokrati er et folkestyre med en hierarkisk oppbygget ordning. Det er et system med institusjoner
som har ulike roller. Og intensjonen er å gjøre
beslutninger på en riktig og fornuftig måte etter
å ha belyst alle sider i en sak.
Noen politikere må lære seg historien bak
demokratiets funksjoner. Oklokrati – et glemt
ord med en betydning som den moderne historie har lært oss å frykte, et ord vi kanskje ikke
ønsker å høre mer, men 2400 år etter at det først
ble skapt, må det igjen artikuleres i kongeriket
Norge. La oss håpe at det blir tatt ad notam, at vi
slipper å pugge det, mener jeg, for man sier jo at
historien gjentar seg.
Og hvorfor skriver jeg dette? Jo, fordi demokratiet ikke er en sovepute; det må overvåkes og
stelles med. Dets verste fiende er havesyken og
sviket mot loven. Demokratiet ble skapt for å
tøyle tyrannens vilje til barbariske havesyke. Så
tøyl dere og lyd statens lover som dere er valgt av
folket til å forvalte!
Hva står skrevet på portalen til det moderne
Europa?
Fremmede! Meld til Sparta by at her ligger vi
alle som en – lydige mot deres lover.
Toralf Rud

Bakergaarden Café
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Slik ser den ut, ladestasjonen for elbiler. Anlegget er plassert utenfor Coop Prix i Ørje.

Ladestasjon for elbil i Ørje
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Lørdag 8. mars
kl. 19.00.
Quizmaster:
Rune Bergqvist
Salg av mat og drikke

PUBKVELD

med tapas-buffé

Antall elbiler på veiene øker, og det fører til økt press på dem som
kan levere «drivstoff» til disse bilene. I Ørje ligger forholdene til rette,
for der har Fortum satt opp en ladestasjon.
starte og stoppe ladingen) vil stå på den aktuelle ladestolpen.

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Ladestasjonen utenfor Coop Prix på Trekanten i Ørje er
av det moderne slaget. Naturligvis har den grønt design.
Ladestolpene ser nærmest ut som tradisjonelle bensinpumper. Men her leveres altså miljøvennlig drivstoff i
form av elektrisitet til elbiler.
Hvordan fungerer en slik ladestasjon? Vi lar Fortum
selv forklare:

Starte lading
1. Send SMS med teksten START mellomrom stolpenummer til 417 16 121. Ladestolpens luke åpnes.
2. Sett først ladekabelen i bilen og deretter i ladestolpens kontakt.
3. Steng ladestolpens luke. Ladingen starter.

Slik lader du

Avslutte lading

Det er enkelt å lade elbilen. Via mobilen låses Charge &
Drive ladestolpen opp samtidig som den identifiserer
kunden, registrerer ladingen og eventuelt administrerer
betaling. Som oftest er det gratis, men noen ganger kan
det koste litt. Eventuell kostnad (i tillegg til sms for å

1. Send SMS med teksten STOPP mellomrom stolpenummer til 417 16 121. Ladestolpens luke åpnes.
2. Ta først ut ladekabelen fra ladestolpen og deretter fra
bilen.
3. Steng ladestolpens luke. Ladingen avsluttes.

Fredag 11. april fra kl. 19.00
Servering kl. 20–23
Buffé kr 350,-/pers.

«Ørjes STORE ﬁskepris»

50 000 kroner i premiepenger
STOR ISFISKEKONKURRANSE PÅ RØDENESSJØEN, VED ØRJE SENTRUM

Førsteplass:
Andreplass:
Tredjeplass:
4–8. plass:

kr 30.000,–
kr 10.000,–
kr 5.000,–
kr 1.000,–

Søndag 23. februar kl. 11–14
Påmelding fra kl. 9

• Aktiviteter for barn,
mat og drikke fås kjøpt
• Deltageravgift: NOK 200,• Ingen aldersgrense.
• Maggot fås kjøpt

Arrangør: Marker kommune, Marker Sportsﬁskeklubb, Marker Speider, Marker Kjøre- og Rideklubb, Marker Hundeklubb

Onsdag 30. april kl. 18.00
Afternoon Tea servert på den
tradisjonelle, britiske måten:
fingersandwich – assorterte
små delikatesser; nystekte
scones med krem og syltetøy;
et utvalg av husets søtsaker
og kaker; Bakergaardens utvalgte te eller kaffe.
Kr 375,-pr. pers.
90 40
25 15

STORGATA 14, 1870 ØRJE
POST@SLUSEPORTEN.NO
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MARKER KOMMUNE 50 ÅR
Mot till å by på seg sjøl
Det er nytt år og fortsatt klynger vel enkelte av oss seg vaklende
til nyttårsforsettene; noen av oss skal bli slankere, noen sprekere,
andre skal starte med nye hobbyer og atter andre skal definitivt
få færre. Og alle bærer vi i oss en drøm om at vi kan bli en litt
bedre versjon av oss selv! Så langt, såre vel!
9. trinn jobber i disse dager intenst og iherdig med årets
Lokal Kulturplan. 11. februar braker det løs med «Grand Finale» i
rådhuset i Marker, med forestillingen «Jungelboken» Her er det
mange(!) både voksne og ungdommer som virkelig jobber mot
nye og ukjente målsettinger for seg sjøl. Skuespillere, dansere,
scenearbeidere, sminkører og PR-folk tar utfordringen og byr på
seg sjøl til underholdning og glede for oss andre! Og FOR en glede
det skal bli! Takket være at hver enkelt våger seg ut i nytt terreng
og våger seg til å ha nok tro på seg selv, vil hver enkelt som kommer på forestilling, få en stor opplevelse! Tenk for en gave til oss!
Månedens utfordring fra MOT i Marker er rett og slett: Tør du
by på deg sjøl? Som voksne tror jeg vi ofte anser det for å være
ungdommens oppgave. Men sanderligen ligger det mye uforløst moro i at voksne våger seg ut på glattisen og våger å være
modige, våger å gjøre noe annet enn å «safe», våger å være litt
«gærne».
Tør du gjøre alvor av et nyttårsforsett om å bli en bedre og
kanskje modigere versjon av deg sjøl? Hva er drømmen din? Kanskje det er nå du skulle prøve drømmen og ha MOT til å leve den
ut? By på deg sjøl! Det skulle ikke forundre meg om det gledet
ﬂere enn deg sjøl!
Vi ønsker 9. trinn lykke til med forestillingen «Jungelboken»!
Eldbjørg Solerød
Ass. rektor på Marker u-skole og med i MOT styret

I år er det femti år siden Marker kommune «ble født».
Det skal markeres på flere måter, og til høsten blir
det en hel uke med aktiviteter som skal markere
begivenheten.
Marker kommune ble til som følge av at Øymark kommune og Rødenes kommune slo seg
sammen, med virkning fra 1964.
I anledning jubileet har Marker Historielag
gitt ut en bok. Denne tar for seg de femti
årene, samt små og store episoder rundt
kommunesammenslåingen. Boken heter
«Marker 1964–2014. Ei bygd i utvikling».
Boka byr på interessant lesning og mange herlige bilder som vekker minner.
Boka har vist seg å treffe godt, for
førsteopplaget rapporteres å være utsolgt.
Men det er ingen grunn til å fortvile. Nytt opplag er på plass.

Påbud om reﬂeksvest
for MC og moped
Fra nyttår ble det påbudt å ha med reﬂeksvest når du kjører
moped og motorsykkel. Påbudet omfatter også ATVer som er registrert
som moped eller motorsykkel. Vesten skal brukes ved nødstans, slik at fører
kan ses langs veien. Reﬂeksvestpåbudet for bil ble innført i mars 2007.
– Om du får nødstans, kan du fort bli stående på steder hvor andre trafikanter
ikke forventer at det skal være noen, og du kan være lite synlig for andre trafikanter.
Bruker du reﬂeksvest, øker du sjansen for at du blir sett i tide, sier avdelingsdirektør
Jon Molnes i Vegdirektoratet.
En bilist som kjører med nærlys i 50 km/t har to sekunder på å oppdage en fotgjenger uten reﬂeks. Bruker du reﬂeks, øker denne tiden til ti sekunder.
Det finnes CE-godkjente vester i «lommeformat» på markedet.
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Aktiv på dagtid i Aremark
Har du en eller annen form for tilknytning til
NAV? Føler du at du har lyst til å komme i bedre
form? Har du tid og motivasjon til å spandere en
time i uka til trening i et hyggelig sosialt fellesskap?
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Svarer du ja på disse spørsmålene,
er tiltaket Aktiv på dagtid noe for
deg. Hver tirsdag samles aremarkingene til trening i Aremarkhallen. Under kyndig ledelse av Unn
Merete Lie trenes det variert,
morsomt og tilpasset den enkelte
fra klokka 9 til 10.
– Dette er et lavterskeltilbud.
Ingen bør frykte at det er for tøft.
Her kan alle være med, uansett
utgangspunkt. Treningsopplegget tilpasses hver enkelt, sier Unn
Merete.
Nyttig og morsomt

– Vi varierer treningen fra gang til
gang. I løpet av en månedsperiode
har vi vært innom fire kategorier
trening: idrettshallen, svømmehallen, spinningsalen og vektrommet,
sier Unn Merete Lie.
Det er Aremark kommune og

NAV Aremark som i samarbeid
med Østfold Idrettskrets står bak
det lokale tiltaket Aktiv på dagtid.
Tilbudet gjelder alle som er sykmeldt eller mottar ytelse fra NAV
(ikke alderspensjon) og er mellom
18 og 67 år.
– Bli med!

– Ved å bli med i Aktiv på dagtid,
kan du benytte deg av alle Aktiv
på dagtids treningstilbud i hele
Østfold, blant annet på Spenst i
Halden, sier Mary Anne Gløboden i
Aremark kommune.
Ta kontakt med Mary Anne
Gløboden på telefon 982 12 182 for å
kjøpe treningskort, eller møt opp i
Aremarkhallen på tirsdager klokka
09.
Les mer om tilbudet på:
http://www.idrett.no/krets/
ostfold/aktivpadagtid/Sider/Timeplan2010.aspx

Mellom fem og ti voksne aremarkinger er aktive på dagtid hver uke. – Dette er
et kjempefint tiltak som mange flere burde benytte seg av, sier denne gjengen,
som tok en pause fra sirkeltreningen da vi besøkte Aremarkhallen. Fra venstre
Oda Evensen, Eva Brith Moen, Heidi Lippestad, Sigmund Holt og instruktør Unn
Merete Lie.

PERU & TITICACA
–inkaer og erobrere

Bli med Marker Sparebank 23. oktober – 2. november 2014
Ta kontakt med oss i banken for program og påmelding eller se
www.norsktur.no/marker
Av alle land i Sør-Amerika er
vel Peru det mest fascinerende –
med sin mektige natur og sin
historie, som har etterlatt seg
så imponerende spor. Machu
Picchu, Lima, Cusco og Titicaca er navn som setter
fantasien i sving. Se dem med egne øyne og opplev
landet – Andesfjellene, snøkledde fjelltopper og dype
daler, inkaenes byggekunst, spanske katedraler og
fargerike markeder.
Arrangør:

www.norsktur.no/marker
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MARKER FOTOKLUBB

MÅNEDENS BLINKSKUDD
Våre lokale
fotoentusiaster
har ikke ligget på
latsiden i vinter.
Siden vi sist
presenterte de
beste bildene, er
det avholdt flere
konkurranser.

ØYVIND OTTERSEN, TEKST

I november var temaet
«Forurensning». De som
taklet den utfordringen best
var Steinar Størholt og Dag
Krogstad i fargebildeklassen
og Sigmund Heed i svarthvitt.

God deltakelse
Fotoklubbens desembermøte hadde meget god
deltakelse. Kanskje ikke så

rart, for det ble lokket med
eksotisk mat fra Siv’s Thaikjøkken, med etterfølgende
snadder til kaffen. Det var
derfor en stor og motivert
gjeng av amatørfotografer
som tok fatt på oppgaven
med å sikre seg månedens
blinkskudd. Temaet var
«småkryp», og de som
lyktes best i konkurransen
var Gerd Berger i farger og
Steinar Størholt i svarthvitt.
Marker Fotoklubb har

Beste fargebilde i november: Steinar Størholts bilde av skrot i naturen.

sine klubblokaler i Uttersrudgården i Ørje. Medlemsmassen er stabilt god, men
de ivrige fotoamatørene ser
gjerne at ﬂere fotointeresserte fra hele Grenseland vil
være med i et inspirerende
fellesskap hvor det legges
opp til både hygge og faglig
utvikling.
Resultater november:
Farger: 1) Steinar Størholt og
Dag Krogstad, 3) Sigmund

Heed, 4) Dag Krogstad.
Svarthvitt: 1) Sigmund Heed,
2) Sigmund Heed, 3) Kåre
Dybvik, 4) Kåre Dybvik.
Resultater i desember:
Farger: 1) Gerd Berger, 2)
Dag Krogstad, 2) Sigmund
Heed, 2) Steinar Størholt, 5)
Steinar Størholt.
Svarthvitt: 1) Steinar Størholt, 2) Kåre Dybvik, 2) Sigmund Heed, 4) Kåre Dybvik,
5) Sigmund Heed.

Beste fargebilde i november: Dag Krogstads av oljesøl.

Steinar Størholts vinnerbilde i svarthvittklassen i
desember.

Beste svarthvittbilde i november: Sigmund Heeds bilde fra Røros.

Gerd Bergers vinnerbilde i fargeklassen i desember.
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Lys våken i
Klund kirke
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”Jeg trenger
et nytt hjem”
“Jegtrenger
trenger
“Jeg
nytthjem”
hjem”
etetnytt
Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 11. februar kl. 18.
Vurderer du å bli fosterhjem?

Sted: Lokalene til Fosterhjemstjenesten i Sarpsborg,
Sundløkkaveien 73, 1659 Torp (Årum)
eller tirsdag 4. mars kl. 18. Sted: Fredrikstad.
Ytterligere opplysninger: Besøk fosterhjem.no
eller Facebook, hvor du går inn på Fosterhjem Østlandet.
Tlf. 466 16 900

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

ØST

Sjetteklassingene fra Marker hadde på tampen av fjoråret en hyggelig og
lærerik helg i Klund kirke.

Så langt tilbake som i slutten av november var
det et litt spesielt arrangement i Klund kirke i
Rødenes. Der deltok 26 gutter og jenter fra 6.
klasse i Marker i en rekke aktiviteter gjennom
kvelden, natten og påfølgende formiddag.
Barna overnattet i Klund kirke, og
fra lørdag ettermiddag til søndag
formiddag hadde de nok av spennende oppgaver.
Etter en tur i kirken bar det ned
til Klund Bedehus der barna fikk
servert taco. Det smakte naturligvis kjempegodt, og alle spiste seg
gode og mette. Så var det klart for
nye aktiviteter, blant annet øving
på «Lys våken»-sangen. Nede ved
vannet ble det sendt opp kinesiske
lykter, og senere på kvelden vanket det boller og varm kakao.
Uvanlig soverom

Selv om det etter hvert ble leggetid,
var ikke interessen for å sove særlig

stor. Det er heller ikke lett når det
er så mange andre i rommet, og
sikkert også litt spesielt når det er
en kirke man skal sove i. Ikke noe
vanlig soverom dette. Men det ble
noen timer søvn på alle, og søndag
morgen spiste barna frokost på
Bedehuset. Deretter ringte det inn
til gudstjeneste, og det var veldig
mange som hadde kommet for å
delta i den. Masse foreldre, søsken
og besteforeldre, pluss noen til.
Barna fremførte sangen de
hadde øvd på. De hadde også et
lite skuespill foran i kirken. Litt
spesielt var det at Arve Klund debuterte som skuespiller i en alder
av 80 år.

BESØK VÅRE BUTIKKER:

Vi selger alt
i hageutstyr, hundefor, kattefor
og driftsmidler til landbruket
SLORAFOSS
Telefon: 63 85 46 60

ØRJE, Haldenveien 71
Telefon 69 81 49 40

www.norgesfor.no

TRØGSTAD
Telefon: 69 82 43 00
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Det skjer
i Grenseland
5. FEBRUAR TIL 9. MARS
FEBRUAR

Møte ved Gunnar Hamnøy i Aremark
menighetshus kl. 18. Taco serveres.

Bygdekinoen i Marker rådhus viser
kl. 18 «Karsten og Petra på vinter
ferie» og kl. 20 «Boktyven».
Dialogmøte for lag og foreninger
i Marker. Kommunestyresalen
kl. 18.30.
Mannsmøte med formiddagsmat
kl. 11 i Aremark menighetshus. Gun
nar Hamnøy orienterer om Pilapia
fiskeprosjekt i Kenya. Kl. 19 er det
møte ved Gunnar Hamnøy.
TORSDAG 6.

Håndball i Markerhallen kl. 19. Ørje
IL jenter 16 år møter HK Trøgstad.
Møte ved Gunnar Hamnøy i Aremark
menighetshus kl. 19.
Aerobic i Rømskog komm.hus kl. 20.

Fredagsklubben på UKH i Marker
kl. 19.
Møte ved Gunnar Hamnøy i Aremark
menighetshus kl. 19.

MANDAG 17.

Ung aktiv vinterferie innledes på Ung
dommens Kulturhus i Marker. Pågår
hele uken.

«Matprat for jenter og damer i alle
aldre» i Rømskog bedehus kl. 11.

ONSDAG 26.

Frivilligsentralen i Aremark arrangerer
bingo på Fosbykollen kl. 11.
TORSDAG 27.

Alphasamling i Aremark menighetshus kl. 19.
Aerobic i Rømskog kommunehus
kl. 20.

Håndball i Markerhallen kl. 12.45. Ørje
J16 møter Askim.

TIRSDAG 18.

FREDAG 28.

Ung aktiv vinterferie på UKH i Marker.

Fredagsklubben på UKH i Marker kl. 19.

MANDAG 10.

Seniordans på Furulund i Aremark
kl. 18. Danseglade ønskes velkommen
til glede, mosjon og latter.

ONSDAG 19.

Tilflytterkveld i kommunehuset i
Rømskog kl. 18. Kommunen og Bolyst
arrangerer.

Ung aktiv vinterferie på UKH i Marker.

Frivilligsentralen i Aremark arrangerer
bingo på Fosbykollen kl. 11.

MARS
LØRDAG 1.

Ung aktiv vinterferie på UKH i Marker.
TIRSDAG 11.

Premiere på «Jungelboken». 9. klasse
ved Marker skole viser familieforestil
lingen «Jungelboken» i Marker rådhus
kl. 18.

Aerobic i Rømskog kommunehus kl.
20.

ONSDAG 12.

9. klasse ved Marker skole viser
familieforestillingen «Jungelboken» i
Marker rådhus kl. 18.

SØNDAG 2.

Frokostmøte i Aremark menighetshus
kl. 10.30.
MANDAG 3.

FREDAG 21.

Ung aktiv vinterferie på UKH i Marker.
Frivilligsentralen i Aremark arrangerer
bingo på Fosbykollen kl. 11.

Konsert og påfølgende fest med Ørjebandet Ødemark på Otteid grendehus.

TORSDAG 20.

Seniordans i Marker rådhus kl. 17.
Danseglade ønskes velkommen til
glede, mosjon og latter.

SØNDAG 23.

Ørjes Store Fiskepris – pilkekonkur
ranse på Rødenessjøen kl. 11–14. På
melding fra kl. 9. Arrangører: Marker
kommune, Marker Sportsfiskeklubb,
Marker Speider, Marker Kjøre- og ride
klubb og Marker Hundeklubb.

TORSDAG 13.

ONSDAG 5.

Frivilligsentralen i Aremark arrangerer
bingo på Fosbykollen kl. 11.
TORSDAG 6.

Aerobic i Rømskog kommunehus kl.
20.

Frivillighet i Norge. Foredrag av Birgitte Brekke i kulturhuset i Rømskog
kl. 18.

Gudstjeneste i Rødenes kirke kl. 11,
med spesielt fokus på grunnlovsjubi
leet.

FREDAG 7.

Aerobic i Rømskog kommunehus kl.
20.

Gudstjeneste i Aremark kirke kl. 11,
med spesielt fokus på grunnlovsjubi
leet.

LØRDAG 8.

FREDAG 14.
LØRDAG 8.

Rømskog Arbeiderparti avholder
årsmøte kl. 19 i kommunehuset.

SØNDAG 9.

FREDAG 7.

Åpent hus på Filadelfia i Ørje kl. 15.
For alle fra 8. klasse.

Grovfeltsskyting om Marker Spare
banks pokal på Rømskog skytebane
kl. 10.

Seniordans i Marker rådhus kl. 17.
Danseglade ønskes velkommen til
glede, mosjon og latter.

ONSDAG 5.

Frivilligsentralen i Aremark arran
gerer bingo på Fosbykollen kl. 11.

LØRDAG 15.

Fredagsklubben på UKH i Marker
kl. 19.

BEHOV FOR

distribusjon i
Grenseland?
Har du eller din bedrift behov for å distribuere brosjyrer,
flyers, kataloger eller noe annet til hele eller deler av
Grenseland? Avisa Grenseland distribueres en gang
i måneden til alle i Aremark, Marker og Rømskog.
Sammen med avisen kan du få distribuert det du måtte
ønske.
Vi kan skreddersy et opplegg som dekker ditt behov: alt
fra hele Grenseland til enkeltkommuner eller deler av en
kommune.

Fredagsklubben på UKH i Marker kl.
19.

Qiuz-kveld med Rune Bergquist på
Bakergaarden i Ørje kl. 19.

Ungdommens kulturmønstring i Mar
ker rådhus kl. 13.

SØNDAG 9.

MANDAG 24.

Sangstund i Rømskog bedehus kl. 17.
Greåker mannskor deltar.

Karneval i Marker rådhus kl. 17.30.
Arrangør er Marker Speider.
Seniordans på Furulund i Aremark kl.
18. Danseglade ønskes velkommen til
glede, mosjon og latter.
Stemningen Turlag i Rømskog invite
rer til hyggelig tur i Rømskog. Frem
møte ved kommunehuset kl. 18.30.
Aremark Bygdekvinnelag arrangerer
åpent møte på Furulund kl. 19. Tema
for kvelden er «Gårdsnavn og steds
navn». Foredrag ved Per Fredrik Dahl.
TIRSDAG 25.

Årsmøte i Ørje IL fotball kl. 19. Sted:
Tormods/Rått i Storgata.

BADMINTON
FOR VOKSNE
I Aremarkhallen er det etablert
et fint trimtilbud for voksne
50+. Det spilles badminton hver
onsdag fra kl. 16.45 til kl. 18. Det
eneste man trenger for å spille,
er et par joggesko som ikke setter merker på gulvet. Racket kan
man få låne.

Ta kontakt for pris og ytterligere informasjon.

Besøksadresse: Storgata 5, 1870 Ørje
Telefon: 468 24 777
Epost: oyvind.ottersen@grenselandmedia.no

- for barn i akuttsituasjoner

Telefon: 91 38 92 93
Åpningstid:
Hverdager kl. 16–08.
Helger og høytider:
Hele døgnet
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AREMARK KOMMUNE
Rådhuset, 1798 Aremark
Sentralbord: 69 19 96 00
Epost: post@aremark.kommune.no
www.aremark.kommune.no

Frivilligsentralen: Aremark rådhus
E-post: frivilligsentral@aremark.kommune.no

Åpningstider

Nedre aldersgrense 10 år. Seniorskyting starter
opp mandag 3. februar kl. 18. Fast hver uke.
Aremark JFF og Aremark Skytterlag opplyser at
det på skytekveldene er utlån av skytevåpen og salg
av ammunisjon.
– Ta med deg en venn og kom til trening og sosialt
samvær, oppfordrer de to lagene.

RÅDHUSET
Mandag til fredag 7.45–15.30
SVØMMEHALLEN
Familier: Tir. 17–21, tor. 17–19 og lør. 10–14
Kvinner: Ons. 17–19, tor. 19–21
Menn: Ons. 19–21

Frivilligsentralen
– faste aktiviteter

Badebilletter kjøpes hos badevakten.
BIBLIOTEKET
Mandag 17–20
Tirsdag stengt

Onsdag 10–13
Torsdag 12–18

Fredag 10–13
Lørdag stengt

Skyting i Aremark

Gågruppa: Hver Mandag fra kl. 17.30 utenfor Furulund. Et tilbud til alle som ønsker å gå en kveldstur
sammen med ﬂere.
Kontaktperson: Gunnar Ulsrød, mob. 901 70 211.

Ungdomskytingen i Aremark fortsetter fast på
onsdager kl. 18.

Strikkeklubben: Hver tirsdag kl. 11–13 i Aktivitets-

stua på Fosbykollen. Er du glad i håndarbeid? Møt
opp for koselig sosialt samvær med utlodning, konkurranser og kaffeservering.
Kontaktperson: Grethe Aarbu, mob. 916 31 896.
Trimgruppe på dagtid: Hver tirsdag kl. 14–15 i Aremarkhallen. Passer for både damer og menn. Trening
med instruktør. Ta med innesko og en ﬂaske vann.
Kontaktperson: Turid Kollerød, mob. 906 11 246.
Strikkekafé for alle: Annenhver tirsdag kl. 18–21 i
Aktivitetsstua på Fosbykollen. Nybegynnere er også
hjertelig velkommen, her kan du få mye hjelp og
gode råd. Det serveres kaffe og kaker.
Kontaktperson: Åse Aasgaard, mob. 975 16 769.
Bingo: Hver onsdag kl. 11–13 på Fosbykollen.
Kontaktperson: Kirsten Lie, mob. 412 39 820.
Torsdagsvafler: Hver torsdag kl. 11–13 i Bankbygget.
For alle i nærheten som ønsker å møtes til en prat og
litt god mat.
Kontaktperson: Turid Kollerød, mob. 906 11 246.

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

www.marker.kommune.no
Frivilligsentralen, tlf. 454 03 762
E-post: frivillig@marker.kommune.no

Åpningstider

Kommunale møter

RÅDHUSET
Mandag til fredag 7.30–15.30
Sentralbordet er åpent 8–15

11.02. Kommunestyremøte, kl. 18 på Rådhuset
13.02 Kontrollutvalget kl. 9 på Rådhuset

BIBLIOTEKET
Tirsdag 10–19, torsdag 10–19, lørdag 10–13.
Fredagsklubben på Ungdommens Kulturhus har
åpent hver fredag kl. 19–23.
Marker Folkebad har åpent for kvinner på tirsdag,
menn på torsdag, 13 uker vår og 13 uker høst.
Leksehjelp for flyktninger hver onsdag (unntatt i
ferier) kl. 17 på Frivilligsentralen i Marker.
Seniordans for Marker og Aremark mandager kl. 18.
Marker i partallsuker, Aremark i oddetallsuker.
Seniordata på Frivilligsentralen i Marker annenhver onsdag (oddetallsuker) kl. 13–15.

Ledige stillinger
Kultur og fritid søker etter ungdomsarbeider ved
Ungdommens Kulturhus i 40 % vikariat f.o.m. 1. mars
2014 t.o.m. 31.12.2015. Søknadsfrist: 17. februar 2014.

Det kan nå søkes om opptak i barnehagene for
barnehageåret 2014/2015. Informasjon om barnehagene og søknadsskjema kan fås i barnehagene, på
helsestasjonen, på servicetorget i Marker rådhus og
på Marker kommunes hjemmeside. Søknad kan også
sendes på elektronisk skjema på www.marker.kommune.no. Søknadsfrist er 1. mars 2014.

Sommervikarer til Marker bo og servicesenter:
Sykepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiestudenter
og hjemmehjelpsvikarer søkes som vikarer sommeren 2014. Hjemmehjelpsvikarer må ha førerkort og
disponere bil. Vi trenger vikarer i både institusjon og
hjemmetjenesten. Søknadsfrist: 01.03.2014.
Ved spørsmål kan avd.spl. Ragnhild Fagerås
kontaktes på tlf. 466 24 319, evt. virksomhetsleder
Janne Johansen på tlf. 976 18 256.
Utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema for
stillingene finner du på Marker kommunes hjemmeside under ledige stillinger.

Innskriving av elever

Gudstjenester i Marker

Alle barn som er bosatt i Marker kommune og født i
2008, skal innskrives ved Marker skole.
Frammøte på skolen i 1. trinnsavdelingen onsdag
5. februar kl. 16–19.

Gå inn på www.marker.kommune.no og velg «kirkene i grenseland» i venstre kolonne og deretter
«kalender for kirkene i grenseland».

Barnehageopptak

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

Åpningstider
KOMMUNALE KONTORER
Mandag til fredag kl. 8–15.30
FRITIDSKLUBBEN
Ungdomslokalet ved industriområdet.
Etter skoletid hver torsdag
5.–7. klasse kl. 13.30–17.
Juniorklubb 1.–7. klasse:
Én fredag i måneden, lapp deles ut på skolen i
forkant, kl. 18–20.
Ungdomsklubb: 13–18 år
Siste fredag i måneden kl. 20–23.
Det er gratis inngang, og det blir servert enkel
mat. På fritidsklubben er det blant annet biljard,
bordtennis og kiosksalg. Fritidsklubben arrangerer
også Lan, Rømskog barne- og ungdomsfestival og
ungdommens kultur mønstring.

Epost: postmottak@romskog.kommune.no
www.romskog.kommune.no
Marianne Heen er fritidsklubbleder. Hun kan kontaktes på 40 88 22 44 og
marianne.heen@romskog.kommune.no

Rømskog næringsfond

TILDELING AV BOLYSTMIDLER

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

Følgende tiltak i Rømskog er tildelt midler i 2013:
• Rømskog skytterlag: kr 10 000 til utstyr til nytt
lokale
• Rømskog Motorsport: kr 20 000 til skiftebrakke
• Rømskog kommune: kr 20 000 til opprusting av
lekeplassen i Østkroken.
Bolyst på Rømskog har kontortid på
kommunehuset hver tirsdag kl.13–15.
Telefonnummeret er 489 95 238.
Hilsen Marianne Heen, Bolyst-medarbeider

SISTE
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Grunnlovsgudstjeneste
Det er i år to hundre år siden Norge fikk sin grunnlov. Det skal naturligvis markeres
på mange vis – også lokalt. I Aremark starter feiringen med en spesiell grunnlovsguds
tjeneste 23. februar.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

– At vi starter med en gudstjeneste
er ikke tilfeldig, sier Stein Øivind
Holter, leder i fellesrådet i Aremark.
– Det var nemlig under en
gudstjeneste i Aremark 4. mars
1814 at de første lokale forberedelser til grunnloven ble lagt. Der
ble to valgmenn valgt. Disse reiste
videre for å stemme på hvem som
skulle bli vårt fylkes utsendinger til
grunnlovsforsamlingen på Eidsvold, sier Holter.
Historiske elementer

Gudstjenesten i Aremark 23. februar blir en spesiell gudstjeneste.
– Vi har fått tilsendt materiell
fra sentralt hold, blant annet en
historisk prolog av Edvard Hoem.
Sammen med andre historiske
elementer håper Kirken at gudstjenester over hele landet vil bruke
dette materiellet for å sette fokus
på grunnlovsjubileet, sier sogneprest Sven Giljebrekke.
– Vi klarer ikke helt å gjenskape
en gudstjeneste fra 1814, men vi kan
bruke salmer og andre elementer
og på den måten forsøke å skape
noe som kan forklare litt av stemningen slik den var for to hundre
år siden, sier sognepresten. Han
understreker at det også vil være
ordinær gudstjeneste denne dagen,
med blant annet barnedåp.
Ole Svendsen Iglerød

Aremark hadde sin Eidsvold-mann.
Det var Ole Svendsen Iglerød. Han
ble imidlertid ikke plukket ut som
et resultat av gudstjenesten i Aremark med påfølgende fylkesvalg.
Ole Svendsen Iglerød var yrkesmilitær, og det var i den egenskap
han ble sendt til Eidsvold. Hvem
han var og hva han utrettet før
og etter Eidsvold har Aremarks
lokale forfatter Per Fredrik Dahl
sett nærmere på. Han har skrevet

bok om temaet. Under gudstjenesten 23. februar skal Dahl fortelle
om Ole Svendsen Iglerød og hans
betydning både lokalt og nasjonalt.
– Boken tar også for seg bakgrunnen for grunnloven, prinsippene og Aremark-samfunnet på
den tiden. Men hovedfokus blir
naturlig nok på Ole Svendsen Iglerød, sier Dahl.
Variert jubileum

– Denne historiske gudstjenesten
blir altså første innslag i rekken
av jubileumsarrangementer i år,
sier Sigmund Holth, lokal leder av
jubileumskomiteen for grunnlovsjubileet. En komité bestående av
leder Sigmund Holth, Stein Øivind
Holter, Dag Lund, Åse Aasgaard,
Ole Sven Iglerød og sekretær Rita
Lindblad.
– Hvorfor ble kirken brukt til
å plukke ut valgmenn?
– På den tiden var det ikke
så mange informasjonskanaler.
Kirken var stedet der viktig informasjon ble gitt til innbyggerne, sier
Giljebrekke.
– Det ble plukket ut to valgmenn
denne dagen, sier Per Fredrik Dahl.
– Det var Magnus Jensen Due fra
Aremark sogn og Iver Andreassen
Gundeng fra Øymark.
I forbindelse med valget i kirkene ble det avlagt en ed. Presten
spurte: «Sværge I at hævde Norges
selvstændighet og vove liv og blod
for det elskede fædreland?»
Svaret skulle lyde unisont fra
menigheten: «Det sværge vi,
saasandt hjælpe os Gud og hans
hellige ord!»
Også i Rødenes

Over hele landet skal det være
grunnlovsgudstjenester. Disse vil
foregå i de kirkene som var valgkirker i 1814. I vårt distrikt var det
Aremark og Rødenes. Det vil derfor
være en tilsvarende historisk gudstjeneste i Rødenes kirke 23. februar.

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,

23. februar innledes grunnlovsjubileet med en delvis historisk gudstjeneste i
Aremark kirke. Her er viktige personer i den forbindelse samlet ved bautaen
over bygdas Eidsvold-mann Ole Svendsen Iglerød, som skal behørig omtales.
Fra venstre Stein Øivind Holter, Per Fredrik Dahl, Sven Giljebrekke og Sigmund
Holth.

Bakergaarden, Solstrand Terrasse,
Furulund, Møllerens Hus, Rømskog
bibliotek og i de tre rådhusene.
Ta kontakt dersom du har et budskap
du ønsker å formidle, det være seg
redaksjonelt eller i form av en annonse.

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

