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Innbyggere: 1.408
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Geir Aarbu (Sp)

Innbyggere: 3.596
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Kjersti Nythe Nilsen (A)

Innbyggere: 672
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Kari Pettersen (KrF)

Avisa Grenseland?
D

a Avisa Grenseland kom ut med sin første utgave på senhøsten 2006, var det
få som levnet avisa en sjanse til å overleve.
Men AG har gjort de dystre spådommene til
skamme. Ikke minst takket være stor støtte
og velvilje fra kommunene. Julen 2014 er
den niende julen med Avisa Grenseland i
Aremark, Marker og Rømskog. Det har vært
fine år med en stadig stigende popularitet
blant leserne: innbyggere, hyttefolk, turister, utflyttede og folk i nabokommunene.

F

ullt så hyggelig er det ikke å slå fast at
Avisa Grenseland i dagens form ikke vil
få anledning til å feire jul nummer ti neste
år. Etter at statlige midler forsvant med den
nye regjeringen, har de tre kommunene
problemer med å finne nødvendige midler

som kan sikre driften av AG. Kommunene
har vært en viktig økonomisk støttespiller.
Nå faller støtten bort. Det lokale næringslivet har bidratt med mye, men alene har
man ikke muskler til at avisa fullt ut kan
annonsefinansieres.

H

va venter oss i 2015? I skrivende stund
synes det klart at Aremark og Rømskog
trekker seg ut. Det betyr at denne utgaven
av Avisa Grenseland blir den siste i disse
to kommunene. Marker kommune ønsker
sterkt å beholde AG, men vet ikke helt hvordan. Men det jobbes iherdig med saken, og
målet er at Avisa Grenseland skal komme
ut også neste år. Men det blir i så fall med et
annerledes konsept. Kanskje også i samarbeid med andre regioner. Det er Grenseland

Media AS som gir ut Avisa Grenseland. Avgjørelsen om videre drift tas der, men uten
gode samarbeidspartnere vil det ikke være
økonomisk mulig å fortsette. I Rømskog
har idrettslaget stått for distribusjonen. Det
har tilført laget cirka ti tusen kroner i året.
Penger laget nå går glipp av.

V

i krysser fingrene for at Avisa Grenseland skal leve videre i 2015. Det fortjener lokalsamfunnet, og det fortjener alle
som koser seg med AG og gjennom den får
ta del i alt det positive som skjer i vår lille
krok av verden.
(Forhåpentligvis) på gjensyn i 2015!

En helt ny ræggærklubb
I høst fikk Marker – og hele Grenseland – et
nytt og morsomt tilskudd til floraen av lag og
foreninger. Da ble det etablert en ræggærklubb. Til glede for distriktets bilentusiaster.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Even Ruud er klubbens aller første formann, og han er klar på at
dette skal være en familieklubb.
– Derfor har vi også bestemt
at vi skal ha en husstandskontingent. I klubben er alle
velkomne, uansett hva de har å
kjøre med, sier han.
Markers nye ræggærklubb ble stiftet på et møte i Otteid Grendehus tidligere i høst.
Her er klubbens første formann Even Ruud på panseret. Bak står en fornøyd gjeng med
styremedlemmer. Fra venstre Gunnar Ingebritsen (nestformann), Gjermund Stillesby,
Lene Engen, Preben Johnsen, Caroline Sandtangen og Ranveig Neset.

Mange aktiviteter

Den nye klubben legger opp
til mange aktiviteter, til glede
for hele familien. Vi kan nevne

bowling, go cart, cruising,
rebus, ræggærfest og garasjerunde.
Interessen for en lokal bilklubb, eller ræggerklubb som
medlemmene med glimt i øyet
selv liker å kalle det, er stor.
– Ja, vi har fått medlemmer
fra Sverige, Tyskland, Trøgstad
og Marker. Vi håper på noen
aremarkinger etter hvert. Allerede etter kort tid hadde vi
seksti medlemmer. Det tallet vil
helt sikkert øke, sier klubbens
aller første formann.

Avisa Grenseland er et felles organ
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Ola Vigen Hattestad og Inger Johanne Ruud signerer her nye sponsoravtaler med fire lokale aktører, representert ved (bak fra venstre) Jon Dehli fra
Flexit, ordfører Kjersti Nythe Nilsen i Marker, Terje Fleischer i Gjensidige Marker Brannkasse og Tom Lervik i Marker Sparebank.

Gjensidig stolthet i Marker
Idrettstoppene Inger Johanne Ruud og Ola Vigen Hattestad er stolte av sin hjemkommune.
Og i Marker er man stolte over å ha så gode ambassadører. Slikt blir det sponsorkroner av.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

I forrige måned var de to idrettskjendisene på snarvisitt i Ørje.
Anledningen var signering av nye
lokale sponsorkontrakter. Seansen
fant sted i Marker rådhus, og der
var ledere for de fire samarbeidende aktørene på plass for å se at
de attraktive navnetrekkene ble
behørig plassert på kontraktene.
Fire sponsorer

Marker kommune, Marker Sparebank, Gjensidige Marker Brannkasse og Flexit sørger sammen
for at de to idrettsutøverne får
anledning til å satse skikkelig. Det
koster å bli god, og med lokale
kroner i ryggen kan de konsentrere seg om både trening, hvile og
konkurranser.
Styrkeløfter Inger Johanne Ruud
er siste års junior. Så langt har hun

gjort rent bord både nasjonalt og
internasjonalt. Av mangel på lokal
styrkeløftklubb konkurrerer hun
for Askim, men legger ikke skjul
på hvor hun hører hjemme. Nå er
målet å ta steget opp på seniornivå
og der «gjøre livet surt» for den ypperste verdenseliten.

dere. Prestasjonene gir oss masse
glede og stolthet, sa ordfører

 jersti Nythe Nilsen til de to symK
patiske idrettstoppene.

OL-vinner

For Ola Vigen Hattestad er situasjonen en annen. Han er olympisk
mester, verdensmester, verdenscupvinner og enda mye mer. Hans
mål er ikke å nå høyere, for det er
umulig. Men han vil bli på toppen, og jakten på flere medaljer er
i gang. VM i Falun er første store
mål. Og gledelig for oss lokalt er at
han går for Ørje IL. Ikke minst takket være de lokale sponsorene som
har støttet Ola i mange år.
– Dette er ikke bare støtte. Det
er gjensidig. Vi er utrolig stolte av

”Jeg trenger
et nytt hjem”
Vurderer du å bli fosterhjem?

“Jeg
“Jegtrenger
trenger
etetnytt
nytthjem”
hjem”

Velkommen til informasjonsmøte
tirsdag 13. januar kl. 18.00 i Sundløkkaveien 73, 1659 Torp.
Ytterligere opplysninger: Besøk fosterhjem.no
eller Facebook, hvor du går inn på Fosterhjem Østlandet.
Tlf. 466 16 900
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Furulund i Aremark var fylt til trengsel av julehungrige aremarkinger og et stort
antall utstillere som hadde masse fint å tilby.

Ungdommen i Marker har sansen for ekte mat laget fra bunnen av. Under julegateåpningen i Ørje fikk suppen «bein å gå på».

Jul i Grenseland
Julen kom for alvor til Grenseland den siste helgen i november.
Da var det juleveiåpning i Aremark, julegateåpning i Ørje og Jul på Rømskog.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Når dette leses, er det meste av førjulstiden bak
oss. Vi nøyer oss derfor med å slå fast at innledningen på julen i Grenseland ble svært hyggelig.
Oppslutningen om arrangementene var upåklagelig. I Aremark har man ekstra god grunn til
å være fornøyd. Juleveiåpningen ble for første
gang arrangert på Furulund. Det ble en braksuksess. Så mange folk har aldri noen gang vært i og
rundt Aremarks storstue.
Flinke ungdommer

Vi nevner også de flinke ungdommene fra UKH,
som sammen med Rødenes Bygdekvinnelag
hadde egen stand på Torget i Ørje. Der laget de
for åpen scene en nydelig suppe av rotgrønnsaker og kyllingkjøtt. Mange lot seg friste til å
kjøpe en tallerken, og de ble ikke skuffet.

Store og små solgte julevarer
under julegateåpningen på Ørje.
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UKH-leder Lars Johansson informerer ansatte i Marker Sparebank om hva Ungdommens Kulturhus står for og hva de mange gavene fra banken har gitt
av positive resultater for huset, ungdommene og miljøet.

UKH hedret
banken
Ungdommens Kulturhus i Marker (UKH) har i
løpet av sine ti år mottatt verdifull støtte fra
Marker Sparebank. Derfor syntes UKH-ledelsen
at det var på sin plass å invitere bankens ansatte
til en infokveld.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Vanligvis er det Marker Sparebank
som hedrer andre for god innsats.
Denne gang var det motsatt. Denne
gang var det banken det ble gjort
stas på.
– Marker Sparebank har vært en
solid støttespiller for oss i mange år.
Vi ønsker å vise at vi setter pris på
det. Dessuten kan det sikkert være
interessant for bankens ledelse og
ansatte å besøke klubben, snakke
med ungdommene og få se hva vi
har brukt mange av gavene til, sier
UKH-leder Lars Johansson.
Populært hus

Bankens ansatte fikk høre om et
ungdomshus med en rekke tilbud.
Her er det plass til mange ulike
aktiviteter, bygget opp ved hjelp av
ungdommen selv. Dermed får de
et personlig eierforhold til stedet.
Dette ble bekreftet av flere av de
unge.
UKH har ikke bare dagens unge
som faste gjester. Mer enn førti

faste brukere er over 18 år. Det er
ungdommer som fortsatt trives på
huset.
– Disse ungdommene har sitt
eget VIP-rom, sier Lars Johansson,
som berømmer de voksne ungdommene og sier at de er en stor
ressurs for UKH.

I anledning UHKs 10 års jubileum kom markedssjef Tom Lervik med en overraskende gave. Ti tusen kroner til UKH. Sjekken ble tatt imot av Emma Holth, en av
ungdommene som bruker huset mye og som også sitter i klubbstyret.

Imponert

Bankens ansatte, med banksjef
Anlaug Johansen i spissen, var imponert over det de så og hørte. De
ga da også uttrykk for at de anser
støtten til UKH gjennom årene
som vel anvendte penger. Marker
Sparebanks ansatte fikk høre at de
i stor grad har bidratt til det gode
ungdomsmiljøet i Marker.
At UKH og banken også har
kreative mennesker i sin midte,
fikk vi bevist under lysbildefremvisningen. Der kom det frem at alle
som via Facebook klikker «like» på
banken, bidrar til kroner i UKHs
kasse. Fem kroner per «like» går til
UKH – slikt blir det penger av. Og
god PR for Marker Sparebank.

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

God jul
og godt
nytt år!

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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Dieselstasjon på Sletta
Olje- og Energisenteret
har etablert en ubetjent
dieselstasjon på Sletta
i Ørje. Stasjonen skal
fylle tomrommet etter
at både Shell og den
ubetjente stasjonen
ved grensen ble lagt
ned i høst.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Den nye stasjonen står i Sletta
Næringspark, mellom Ørje og
riksgrensen. Sletta Auto, som ligger
vegg i vegg, vil selge kundekort
til anlegget. Sletta Auto blir den
direkte kontakten mellom kunden
og oss, sier Terje Bjørnstad i Oljeog Energisenteret.
Først i Østfold

Olje- og Energisenteret ble etablert
for fem år siden. Selskapet har
hovedkontor i Hokksund utenfor
Drammen. Formålet er distribusjon av diesel, fyringsolje og
bensin. Frem til i høst samarbeidet
selskapet med Shell, men nå er det
Esso som leverer drivstoffet.
– Vi har etablert ubetjente

Terje Bjørnstad (t.h.) i Olje- og Energisenteret er glad for at selskapet nå har etablert en
ubetjent dieselstasjon ved Sletta Auto i Ørje.
Gjermund Syversen eier området. Her er han
førstemann til å tanke diesel fra anlegget.

stasjoner over store deler av landet.
Stasjonen her i Ørje er den første i
Østfold, sier Bjørnstad.
– Hvorfor valgte dere Sletta?
– Vi vil ha våre anlegg der det
finnes næringsdrivende. Dette er
først og fremst et tilbud til dem,
selv om også privatpersoner som
bruker diesel, er velkomne til å tanke hos oss. Men i første omgang har
vi ikke betalingsterminal. Vi benyt-

ter kontokort, som blant annet kan
fås hos Sletta Auto. Plasseringen
på Sletta gir også flere fordeler for
næringsdrivende. Sletta Auto har
et stort, moderne vaskeanlegg for
storbiler. Det betyr at både vi og
Sletta Auto vil ha fordeler av plasseringen, sier Terje Bjørnstad.
Konkurransedyktig

– Det er nesten umulig å holde

seg oppdatert på drivstoﬀprisene. De endrer seg fra dag til
dag. Hva er Olje- og Energisenterets prispolitikk?
– Våre listepriser ligger på
hjemmesiden, www.ooes.no. Vi vil
ikke skifte pris fra dag til dag, men
generelt vil vi ligge under prisen
på bemannede stasjoner, sier
Bjørnstad.

Gi en gave som vokser seg større med årene og blir mer
verdifull. Kom innom banken og kjøp en gavesjekk i fond.

Den perfekte
julegave?
Hvorfor spare i fond?
· Lønnsomt: Verdipapirfond gir deg
god balanse mellom risikoen du tar og
avkastningen du kan forvente å få.

· Trygt: Lovregulering, myndighetenes
tilsyn og bransjens egenregulering
gjør at forbrukerbeskyttelsen i
verdipapirfond er meget god.

· Enkelt: Ved å investere gjennom et
verdipapirfond får du en profesjonell
forvalter til å gjøre jobben for deg.

· Tilgjengelig: Verdipapirfond er åpne
for alle og uten bindingstid, og tegning
og innløsing er en enkel sak.

Telefon 69 81 04 00 / epost@marker-sparebank.no / www.marker-sparebank.no / Du finner oss også på Facebook

JULEN 2014 • AVISA GRENSELAND

7

Juleverksted på Marker skole

Marker skole har i mange år hatt en tradisjon med juleverksted for elevene. Tidlig i desember var det 1. og 2. trinn som lagde mye fint til jul. Noen dager senere
var det juleverksted for 3. til 7. trinn.
– Dette er dager med stort engasjement hos barn, lærere, foreldre og besteforeldre. I løpet av juleverkstedet blir det produsert julegodteri, juleløpere,
dompaper og dørpynt, forteller lærer Hilde Jaavall, som legger til at barna fikk
med seg mange fine ting hjem. Foto: Turid Bøe Larsen.

Havass Skog

E N PL AST B E D R I FT MED 4 0 ÅRS ERFARING

Er du skogeier?
Vi kan
- tømmerdrift og tynning
- planting og ungskogpleie
- gi gode råd om skogforvaltning

Vakuumforming
og CNC-fresing
av plast

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

Moene, 1798 Aremark. Telefon 69 19 84 88
www.nyplast.no • e-mail: benthe@nyplast.no
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Prosjektleder Helene Jovall Dahl (til venstre) er godt fornøyd
med denne trofaste dugnadsgjengen. Her er de samlet ved
Tukuelva der det pågår omfattende rydding for å få ferdig
kulturstien. Ved siden av prosjektlederen står fra venstre
Roy Haugen, Willy Sletten, Inger Marie Ljøner og Kåre Lien.

Rydder kultursti i Rømskog
En trofast gjeng av ildsjeler har de siste
månedene jobbet iherdig med å rydde en
kultursti langs Tukuelva i Rømskog. Fortsatt
gjenstår mye arbeid, men allerede ser vi
konturene av en flott sti.

Velkommegngelig
til en hy
handel!

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Helene Jovall Dahl, til daglig jordmor, men også ivrig naturmenneske og
pådriver i Rømskog-samfunnet, leder kulturstiprosjektet. Selv er hun en
viktig bidragsyter også i det praktiske arbeidet.
– Vi har en liten, men svært aktiv dugnadsgjeng som stiller opp i all
slags vær, sier hun.
Flere kilometer

Stien som nå ryddes, går langs Tukuelva, fra fylkesgrensen til Akershus og
ned til Rømsjøen. Traseen følger gamle ferdselsårer, og det er mange interessante kulturminner langs elva. Blant annet rester etter små demninger.
– Vi håper at folk vil bruke stien flittig. Det er flott natur og mye spennende å se. Målet er at vi skal ha mange brukere og mye aktivitet i dette
unike området langs elva, sier prosjektleder Helene Jovall Dahl.

Spesielle åpningtider i julen:
Søndag 21/12
14–20
Tirsdag 23/12
08–22
Onsdag 24/12
08–13
Torsdag 25/12
Stengt
Fredag 26/12
Stengt

Lørdag 27/12
Søndag 28/12
Mandag 29/12
Tirsdag 30/12
Onsdag 31/12
Torsdag 1/01

08–20
11–18
08–22
08–22
08–16
Stengt

Ikke spar på kosen – spar penger!

Kåre Lien bruker motorsag for å
fjerne uønsket vegetasjon.

Rå muskelkraft må til. Inger Marie Ljøner
er ikke redd for å ta i et tak.
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Dansefest i rådhuset
I Marker er det blitt
en tradisjon å ha en
skikkelig dansefest i
romjula. Nytt i år er at
det er annen juledag
som gjelder. Arrangøren lover fullt trøkk
og mye moro. To lokale
tungvektere sørger for
musikken.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Det er Markerdansen som står for
arrangementet, og med seg på laget
har man de lokale bandene Ødemark og Dæven Døtte. Det skulle
borge for kvalitet på musikkfronten. Også serveringen er i de beste
hender. Lysthuset skal sørge for at
det ikke skal mangle verken vått
eller tørt.
Markerdansen har lange tradisjoner. Det hele startet som Gammeldansen i 1978. Men for tre år siden
fant man det riktig å skifte navn.
Markerdansen er mer dekkende for
den virksomheten laget bedriver.
Ødemark

Det lokale bandet Ødemark lanserer i disse dager sin nye plate. Det
er en mer rocka oppfølger til suksessen fra «Toget som aldri kom».
Morten Bakker i bandet røper ikke
i detalj hva som står på den musikalske menyen annen juledag, men
han letter på sløret og sier at det i
løpet av kvelden blir egne låter av
både ny og gammel årgang, samt
noen fellesnummer med kveldens
andre band, Dæven Døtte.
– Dæven Døtte har en litt mer
pønkrock-stil enn oss, sier Bakker.
– Men sammen skal vi sørge
for dansbar og hørbar musikk. Vi

Morten Bakker (t.v.) i Ødemark og Markerdansens Rita Krog og Trond Huse gleder seg til annen juledag
og en skikkelig dansefest i rådhuset på Ørje.

skal dele scene, men også ha våre
egne innslag. Dette skal bli moro.
Det lover jeg, sier Morten Bakker.
Sammen med Markerdansens Rita
Krog og Trond Huse foregriper vi
begivenheten der vi en frisk, men
solrik desemberdag står utenfor
Marker rådhus. Annen juledag vil
mer enn to hundre fest- og danseglade markinger, og forhåpentligvis
noen andre, strømme til storsalen
til romjulsfest.

byskogen, Oddmund Jensen, Thor
Einar Wiig og Tore Håkonsen.
Dæven Døtte har følgende beset-

ning: Kim Thomas Klund, Per Erik
Moen, Tommy Glitre, André Berger
og Jøran Hermanseter.

Lokale musikere

Ødemark består av: Morten Bakker, Simen Gunneng, Sigmund Sø-

aremark kommune

Vi ønsker alle innbyggere
en riktig god jul
og et godt nytt år!
Kreative sjeler på Bakergaarden
Ingen bør være i tvil om at det er jul på Bakergaarden i Ørje. De kreative sjelene
som står bak den flotte kafeen, har for vane å finne på «sprell» ved ulike anledninger. I sommer var det pastellfargede stoler som prydet fasaden. Nå er huset
dekorert med grantrær. Foto: Øyvind Ottersen
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I skolens gamle gymsal sørget UMMerne for å glede sine yngre medelever
med morsomme aktiviteter.

MOT-suksess i Aremark
MOT til å glede-dagen i Aremark ble en stor suksess.
Kommunens UMM-ere har laget denne rapporten fra dagen:
På «MOT til å glede-dagen» arrangerte vi i
UMM (ungdom med MOT) diverse aktiviteter
for store og små for å glede folk. Noen av oss
gikk til barnehagen for å glede barna der, noe
barnehagebarna satte stor pris på. På barnehagen spiste barna lunsj sammen med oss, og vi
lekte både inne og ute.
Fulltreffer

Resten av UMM-erne var i den gamle gymsalen
med 2.–5. klasse, noe som så ut til å være en
fulltreffer. Vi ville gi en liten utfordring til resten

av elevene, 1. klasse og 6.–10. klasse. De fikk et
MOT-postkort hvor de skulle skrive en hilsen til
noen de var glad i, noen de ikke pleide å skrive
til eller andre de ville gi en liten gledehilsen til.
Ga bort vafler

Etter skolen dro vi alle til ungdomsklubben for å
steke vafler. Disse vaflene ga vi blant annet bort
til dem som bor på Fosbykollen. Vi hadde snakket med Joker på forhånd, og de ville mer enn
gjerne sponse oss med pepperkakebokser som
vi skulle gi bort til dem som bodde på aldersbo-

Helmaks plan
Vil du ha kundeutbytte? Flytt forsikringene til oss.
Vi er det eneste forsikringsselskapet som deler overskuddet med kundene.
I år tilsvarer kundeutbyttet mer enn 15 prosent av innbetalt premie. Bli kunde nå,
så er du med neste gang. Ring 03100, besøk oss i Storgata 55 i Ørje eller les mer på
gjensidige.no/kundeutbytte.

ligene og ellers i husene som ligger i nærheten
av skolen.
Myrland

Resten av kvelden tilbrakte vi på Myrland hvor
alle ungdommene som kom fikk gratis vafler og
drops. Denne dagen ble en positiv opplevelse for
både oss i UMM og de som ble gledet.
Johannes Sandtorp og Kaja Aasly Haartveit (9. klasse) og Camilla Glimsdal, Mia Elise Buer, Linnèa
Aspestrand, Stine Merete Bråthen og Jonas Svarød
(10. klasse).

Juleball i
Aremark
Nitti ungdommer
fra de tre kommunene Aremark,
Marker og Rømskog stilte i finstasen da Aremark
Ungdomsklubb i
samarbeid med
Bolyst inviterte
til juleball på
Furulund sist helg.
Tiltaket ble meget
godt mottatt
av de unge, og
sannsynligheten
er stor for at det
hele blir gjentatt
neste år.
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Øymark barnehage laget egen CD

Barna i Øymark barnehage er ikke avhengige av verken radio eller kjøpt musikk. For de har sin
Denne CD.
gjengen
i Øymark
kanallerede
stolt slå fast at
de
egen
Den
ble barnehage
spilt inn
i mars
og har siden lanseringen i sommer blitt flittig spilt i
har laget en flott CD med mange fine barnesanger. Nå skal
barnehagen.
Og mange har selvsagt kjøpt platen.
det sies at bildet ble tatt på forsommeren, og noen av barna
har for lengst blitt skolebarn. Men stolte er de likevel.

Lavvo

Øymark barnehage holder til i
Øymark misjonshus. Det er Marker
Normisjon som eier barnehagen,
som har 27 barn og sju ansatte.
Barnehagen drives med utvidet
kristen formålsparagraf.
– Øymark kirke er vår nærmeste
nabo, og vi bruker både kirken og
kirkegården i vårt pedagogiske
arbeid, sier styrer Sylvia Brandsrud.

De to eldste aldersgruppene har
tilbud om å være med på en lavvogruppe. Denne har tilholdssted i
skogen på Gjøngerud, hvor det i
umiddelbar nærhet også er opparbeidet, fotballbane, volleyballbane,
taubane, sandkasse og utedo. I
tillegg kan barnehagen fritt benytte
seg av bilcrossbanen. Der er det
fine og varierte aktivitetsmuligheter hele året.

Lek, natur og vassdrag

Egen CD

– Vi er opptatt av å utnytte det som
særpreger akkurat vår barnehage.
Og det er vår umiddelbare nærhet
til Haldenvassdraget og til skogen.
Derfor er naturen med på å prege
innholdet i aktivitetene vi tilbyr
i barnehagen. Lek, naturen og
vassdraget inngår i de fleste aktivitetene. Fysisk aktivitet og uteliv er
viktig hos oss, sier Brandsrud.

hjelp av Trygve Skaug på gitar og
under øvelser, ble dette en fin CD

som vi er veldig stolte av, sier Sylvia
Brandsrud.

FOTO: SIRI M. DALNOKI / BYLINE AS

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

– Vi har mange musikk- og sanginteresserte foreldre i barnehagen. Dette har smittet over på
barna. Den enorme sanggleden
og interessen for å opptre måtte
vi utnytte. Derfor laget vi vår egen
CD. Den inneholder mange kjente
barnesanger, noen rim og regler
og en helt ny sang diktet spesielt
til Øymark barnehage. Med god

DANSEFEST
i Marker rådhus
Annen juledag
kl. 21.00 til kl. 02.00
MUSIKK:

Ødemark
og Dæven Døtte
Servering: Lysthuset
Inngang kr 200,-. Aldersgrense 18 år

Vi ønsker alle en riktig god jul
og et godt nytt år!
Telefon 69 81 04 00 / epost@marker-sparebank.no
www.marker-sparebank.no / Du finner oss også på Facebook

Arrangør: Markerdansen
AREMARK • MARKER • RØMSKOG • MOSS • RAKKESTAD
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Lokale arbeiderkvinner

ved Eilif Mosbæk

En staut forsamling av kvinner som bekjente seg til det noe forslitte, og av noen
nedlatende, uttrykket sosialdemokrater. Her er Øymark Arbeiderpartis kvinnegruppe på 1950-tallet.

Øymark Arbeiderpartis kvinnegruppe på 1950-tallet. Foran fra venstre Anna Ludvigsen, Johanne Heyerdahl, Nanny Heed, Andrea Syversen, Petra Fjeld, Marie Edvardsen, Hanna Lintho. Andre rekke fra venstre Kristiane Mauritzen, Thyra Østerli, Thordis Aas, Thora Wikeby,
Ragnhild Hansen, Borghild Pommern, Elise Pommern, ? Fjeld, ? Sandaker, Ruth Frøne. Tredje rekke fra venstre Solveig Nilsen, Åse Engen,
Agnes Fjeld, Marie Kristensen, Aslaug Granli, Olaug Studsrud, Anne Svingen, Emilie Lihagen, Hedvig Brodal. Foto utlånt av Fotohistorisk
Forening Marker. Fotograf: Nils Otto Uttersrud.

EILIF MOSBÆK, TEKST

Samtlige hadde et par tiår tidligere
lagt bak seg en periode i lokalsamfunnet som påkalte den ytterste
form for sparsommelighet. Ørje
Brug innstilte sin produksjon av
tremasse og cellulose på tidlig
1930-tall. En skare av ektemenn,

kjærester og forloveder hadde derfor drevet ubeskjeftiget omkring i
Ørje sentrum på hva som ble kalt
«Bukslommetorget». Det lå mellom Mosbæk og Norvald Fløvig.
Denne skribentens bror, som
hadde utpreget talent i retning av
blyant- og kullstiftegning, moret både seg selv og andre med å

fremstille enkelte i denne skaren
med tegninger på rupanel-veggene
i familiegårdens felleslatrine. Dessverre var ikke digitalt fotoutstyr
tilgjengelig i denne «gråbeinstiden». Tegningene lever imidlertid
fortsatt videre på skribentens
«harddisk». Skissene forsvant ved
uthusets rivning.

I våre dager, da allskens hodeplagg fra ulike innvandrergrupper er i søkelyset, kan det være
interessant å notere at samtlige av
de avbildede kvinner i sine ulike
arbeidssituasjoner med stolthet bar
sine hodeskaut.

Villmarkens Karl på 1950-tallet
EILIF MOSBÆK, TEKST

«Nei, er’e verkelig sant, Karl?» Anders
Nilsen lener seg fortrolig over disken.
«Gudsens sanning!» Karl tar ut
pipa, som nær sloknet, og som nå er i
ferd med å miste festet i tannløs gum.
I vente på å få innløst medbrakt ettøring i 1 stk. fiskekrok overhører vi, et
par gutteslarker, samtalen.
Carl Johan Aas, eller Karl Aas, om
man vil, har nettopp returnert fra årlig
fisketur til Vassfaret i Valdres. Årstallet er rundt 1950. Fra gårdstunet Fønhus i Begnadalen har Karl etter eget
utsagn kjempet seg åssidene opp og
til fjells i villmarksvandreren Mikkjel
Fønhus’ fotspor.

Talløse flotte ørreter av anselig størrelse har inne i fjellverdenen
dumpet ned i Karls neverflettede
fiskeveske.

Årlig fenomen
Beretterseansen over Anders Nilsens
disk i sportsbutikken er et årlig tilbakevendende fenomen tidlig i august.
For oss unggutter, kun med fiskeerfaring fra nærmiljø, representert ved
Ørjeelva og kraftstasjonen under fossen, er dette selve villmarkseventyret.
Det er det nærmeste vi kan komme
Helge Ingstads opplevelser i Alaskas
og Canadas endeløse skoger, sjøer og
tundraer. Mikkjel Fønhus’ verker har vi
lest med største iver. Den magre vand-

rerens utflukter i norsk fjellverden,
over sibirske tundraer, i nordamerikanske skoger og i afrikansk jungel.
Musestille, med traktformede ører,
suger vi inn samtalen. Fiskekroken kan
vente. Dette oppveier godt og vel for
vår utålmodighet.
«Men, at du turte – det skal jo være
bjønn der inne?»
«Det fins ent’e fali’. Jæ bare tæler
hardt te’n og ser’n jupt inn i aua
hvis’n dukker opp. Så drar’n sæ straks
te’bars», opplyser Karl.

Treffsikker
Samtalen har nå nådd et punkt hvor
Anders har eltet skråbussen og magasinert en munnfull væske. Med et kraf-

tig løft i underlivsregaliene, halvveis
snur han seg, sikter seg inn, for derpå
å ekspedere en mørkebrun spyttstråle over en drøy meters avstand og
treffer utslagsvasken. Denne er fra tidligere velrettede skudd dypimpregnert
av skråvelling.
I pausen som nå inntreffer, skjønner
vi at vår tilstedeværelse kan presenteres. Ettøringen skifter eier, og snart
sitter et par forventningsfulle gutter
med markpåhengt ny fiskekrok, snøre
og fiskestang av hassel over buldrende spillvann fra kraftverk-generatorene. Abbor av varierende størrelse
søker seg inn mot strømvirvlene, mens
sommersolen gyller unge skrotter og
sprer sølvglimt i vannkaskadene.
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Ny lokal
Cognac lansert
Kameratgjengen i Aursmarks Edle
Dråper i Marker har ikke ligget på latsiden de siste årene. Nå er et tredje
eksklusivt produkt lansert; Haldenkanalen Cognac XO. Det er en eksklusiv
Cognac som kommer i tillegg til de
svært så populære produktene Haldenkanalen Cognac og Haldenkanalen
Rødvin.
Haldenkanalen Cognac XO består
av råvarer som har ligget minimum
atten år på eikefat og er en blanding
av druer fra områdene Fin Bois og
Grand Champagne i Frankrike. Den
lange lagringstiden gir en Cognac
med rund, fyldig og lang ettersmak.
Fargen er gyllen kobber, med lukt av
vanilje og svakt preg av røyk og eik.
Totalt gir dette en smaksopplevelse
utenom det vanlige.
Haldenkanalen Cognac XO kommer
på en eksklusiv karaffelflaske og er
produsert i kun fem hundre flasker.
«Limited Edition 2014» vil kun være
tilgjengelig i dette opplaget. Etiketten
er som på de andre produktene prydet av dampbåten «Engebret Soot».

Ørje Brug
I 1886 ble Ørje Brugs Træsliberi anlagt ved Ørjefossen, der det tidligere
hadde ligget fire kverner og et sagbruk. Hele området mellom Ørjefossen, Ørjeelva og Ørje sluser, som var
blitt fullført i 1860, ble kjøpt opp av
bruket. Her ble det bygd tresliperi i
teglsten og bestyrerbolig, arbeiderboliger og diverse uthus i sveitserstil.
Fra skogen hentet man tømmer,
som ble fløtet frem til bruket. Der ble
det produsert tremasse. De ferdige
tremasseballene ble transportert med
egne dampbåter ned til jernbanen i
Tistedal. Dette var lenge Ørjes viktigste arbeidsplass. Her arbeidet og
bodde det også svensker. I 1942 ble
tresliperiet nedlagt, og lokalene ble
benyttet til forskjellige virksomheter.
Kanalmuseet inngår i dag som
en avdeling i Østfoldmuseene,
og stiftelsen Haldenvassdragets
Kanalmuseum leier ut lokaler til
museet. I fabrikkhallen i det gamle
tresliperiet formidles Haldenvassdragets natur- og kulturhistorie. I
administrasjonsfløyen til tresliperiet
er det innredet et bibliotek som blant
annet inneholder NIVAs boksamling.
I ett av uthusene er det innredet et
klasserom/laboratorium. Resepsjonen
fungerer også som turistinformasjon
for Indre Østfold.

Barna i Annen Etasje
barnehage
i Ørje fikk
spise så
mange kaker de ville
på Bakergaarden.

Fikk kakefest av
hemmelig beundrer
Barna i Annen Etasje barnehage i Ørje fikk seg en kjempehyggelig
juleoverraskelse nylig. En hemmelig beundrer spanderte kakefest på
Bakergaarden.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Annen Etasje barnehage ligger bare
noen hundre meter fra Bakergaarden. Det var naturligvis en høyst
overkommelig spasertur for de
tretti barna og ni voksne som gledet seg voldsomt til kafébesøk. De
kunne neste ikke vente på å gjøre
innhogg blant de fristende kakene
og saft på flotte flaskekarafler som
Bakergaarden fristet med.
– Hvem har æren for dette
kakegildet?
– Hemmelig, sier styrer Alison
Dehli og smiler lurt.
– Vi fikk et gavekort på tusen
kroner til bruk på Bakergaarden.
Gaven var undertegnet «Hemmelig
beundrer», sier Dehli, som naturligvis ble veldig glad. Etter ansikts

uttrykkene å dømme var hun ikke
alene om det. Barna i alderen
ett til fem år fylte kjellerlokalet i
Bakergaarden til randen. Der ble

det konsumert saft og de lekreste
kaker. Den hemmelige beundreren
skal vite at gaven virkelig ble satt
pris på.

De lekreste kakebitene «fikk ben å gå på».
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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.

Planen er å feire jul
i Guatemala

Fire måneder med henholdsvis jobbing i hjemlandet og stormvakt
og vedlikehold på ankringsplassen i Grenada er historie. Nå er
mannskapet lykkelig gjenforent og klare til å fortsette ferden.

P

Trommeslager

Ved en ren tilfeldighet fikk Paul snusen i at et
lokalt band var på jakt etter en trommeslager.
Dermed var det duket for spillejobb ved Prickly
Bay Marina. Det dreide seg om en konkurranse
i regi av det medisinske fakultetet, der studentene bidro med forskjellige innslag. Alt fra
akrobatiske øvelser til stand-up komikk, dans
og sang.
Mens flertallet var studenter i 20-årene, dro
bandkollegene på 50–60 år gjennomsnittet opp.
De var erfarne musikere og slettes ingen studenter, men ettersom frontfigurens kone studerte
medisin, fikk de lov til å delta. «Prickly Sticks»
framførte to rocka låter til stor jubel fra publikum, og stemningen var på topp. Ville de gå av
med seieren? Det var bare å krysse fingrene,
for det var ennå mange som stod klar i manesjen. Scenen var til enhver tid fylt av talentfulle
ungdommer som sørga for en livlig kveld med
kreative innslag.
Omsider var det på tide å kåre vinneren, og
hovedpremien gikk til en jentetrio som fikk
æren av å framføre dansenummeret sitt på nytt.
Selvfølgelig var det litt kjipt at «Prickly Sticks»
ikke endte opp blant de tre beste, men på den
annen side ville det vært litt urettferdig overfor
dem som konkurransen egentlig var beregna på.
Det at juryen la mer vekt på sine egne studenters

Gaffelkollaps

Calivigny Island kunne vi se langt etter, og ironisk nok endte vi opp på den andre sida av Hog,
der en kort spasertur ville tatt oss til ankringsplassen vår. Men vi kunne ikke klage der vi lot
oss drive av bølgene inn mot den langstrakte
stranda, som lå innkransa av en hærskare av rev
og sørga for at ingen ordinære seilbåter med kjøl
turte å nærme seg. Helt til utfordring nummer
én dukka opp: Da seilet skulle tas ned, kollapsa
gaffelen i toppen av masta. Denne sørger for at
storseilet holdes oppe, og vi kunne med andre
ord bare glemme å seile på tilbaketuren. Godt vi
tok med motoren!
Ankeret ble kasta, baugen fortøyd i et tre, og
forberedelsene kunne begynne.
Utfordring nummer to: Ja, jøss var det vel
og bra at teltet var pent brukt og fint å se på,
men hva hjalp vel det når vi ikke kom inn i det?
Samtlige glidelåser var så tilstoppa med salt at
de satt dønn fast. Uten tang, nål og WD-40 kom
vi ingen vei. Det frista ikke akkurat å sove ute og
bli oppspist av moskitos.
Vi visste at Jonas hadde et telt. Kanskje han
kunne ta det med når de dro på land for å lufte
hunden? Men som vanlig var det ingen som
svarte på VHF-en, og båten lå for langt borte
til å kunne ta en kjapp svømmetur over. Måtte
vi droppe alt sammen og svømme tilbake til
vår egen båt? Plutselig dukka en hund opp
mellom eng og blomster. Og deretter et kjent
fjes, Matthew. Takket være ham ble teltturen
redda, og nå håpa vi at vi hadde hatt vår porsjon
med uflaks for den dagen. Det var tross alt ikke
fredag den 13.
Skylt på land

Med «The Flying Buzzard»s
egenkomponerte hybridbåt
var det duket for en seiltur vi
sent vil glemme.

aul hadde ennå til gode å gjøre seg kjent
med krydderøya. Dessuten var vår gode
venn og tidligere mannskap, Jonas, på
plass i Karibien igjen. Dermed ble vi værende
noen uker til.

teltet, veden og bålet på plass før det ble mørkt,
måtte vi komme oss på land litt kvikt.

bidrag var fair enough. Det hadde uansett vært
en artig erfaring for den fornøyde trommisen &
co.
Ombygd livbåt

I løpet av sommerhalvåret hadde det vært lite
action på seilfronten, og selv om «Amanda-Trabanthea» ikke var helt sjøklar ennå, bestemte vi
oss for å tjuvstarte. Dog ikke med vår egen eller
med hvilken som helst båt, men med en livbåt!
Et pensjonert eksemplar som var bygd om til en
snerten liten seiljolle, vel å merke. Med tyngden
og stabiliteten til en redningsbåt og riggen til en
klassisk enkeltmaster lå alt til rette for at dette
fartøyet skulle ta oss trygt forbi revet på sydsida
av Hog Island og i retning åpent hav. Deretter
tok vi sikte på å runde naboøya og finne en bortgjemt bukt for å ankre opp og telte. Og det beste
var: Med denne kolossen av en båt gjorde det
ikke noe om vi grunnstøtte på revet. Det hadde
eierne fortalt oss.
«Scrappy» tilhører mannskapet på taubåten
«The Flying Buzzard», som med sine kreative
evner har omkonstruert den til et leketøy. Vi var
så heldige å få låne den, og med kjøleboksen
fylt med drikke og grillmat, samt påhengsmotoren vår som backup, bar det av gårde en
tidlig lørdag ettermiddag. Selvfølgelig hadde vi
beregna at det ville ta sin tid, og med motvind
og i ly av øyene omkring var det sannelig en god
tålmodighetsprøve. Sakte, men sikkert kryssa
vi oss framover og forbi revet mens timene fløy.
«Buzzard» var fremdeles innenfor synsvidde. Vi
skjønte at dette var en livbåt og ingen riktig seilbåt, og langt ifra noen speedbåt. Hvis vi skulle få

Telting i tropiske strøk var imidlertid ikke
helt Paul sin greie, og da han bestemte seg
for å prøve å sove ute, ble han vitne til dagens
hovedbekymring; «Scrappy» var skylt på land!
Ankeret hadde svikta, og den flere hundre kilo
tunge doningen var blitt tatt av høyvannet og lot
seg ikke rikke. Oj oj oj! Hvordan dette kom til å
gå ville bare morgendagen vise. Nå var det ikke
annet å gjøre enn å overleve natta, som med innslag av blodtørstig mygg og stadige regnskurer
bød på utfordringer. Linn Charlotte gjorde nok
lurt i å bli i teltet. Paul endte opp med å tilbringe
mørkets små timer i en havarert båt.
Neste morgen lyktes det oss verken å få tak i
«Flying Buzzard» eller noen av nabobåtene via
radionettet. Den halvgale, svømmeglade tyskeren Paul bestemmer seg for å ta svømmeføttene
fatt og legge ut på den 400 meter lange etappen
over til taubåten. Før Linn Charlotte skjønner alvoret, er han for lengst borte, og etter tre

Paul i sitt rette element.
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Redningsaksjonen er i gang, og vi har fått «Scrappy» på gli.
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Dugnad om bord.

kvarter er det hverken spor etter redningsmannskap eller et duppende hode på utsida av odden.
Fortsatt ikke noe svar på VHF-en, og båtene i
nabobukta later heller ikke til å ha våkna til liv
denne søndagsmorgenen.
Leteaksjon

Endelig er det en mann som reagerer på vinkene, og leteaksjonen er i gang. Men Paul er ikke
å se noe sted, før en skikkelse plutselig dukker
opp på taubåtens øvre dekk. Han er i live! Takk
og lov, strømningene er nemlig ikke til å spøke
med, blir vi senere fortalt. Nå er det bare ett lite
aber: De ellers så glade morgenfuglene sover
fortsatt. Ventetida går med til å se på klokka,
koke kaffe for å blidgjøre mannskapet, beskue
maleriene på båten, se på klokka igjen, og vips
så er det liv i leiren og redningsoperasjonen
kan begynne. Etter kaptein Mikes mislykkede
forsøk på å trekke løs havaristen med rå makt og
ved hjelp av sin 60-hesters motorbåt, må andre
teknikker tas i bruk. Det graves og spas, og
innsatsen belønnes til slutt med at livbåten atter
igjen får vannkjenning, og vi kan puste letta ut.
Tidenes telttur er over, og vi kommer til og med
tidsnok til loppemarkedet kl. 11. Får håpe at
nestemann ut ikke tar «oppfordringen» om å gå
på grunn like bokstavelig!

Brannskader i forbindelse med kaffekoking
kommer høyt opp på lista over de vanligste kildene
til ulykker ombord på en seilbåt.

Vi fikk stifte nærmere bekjentskap med denne
fascinerende reptilen.

Nye batterier skulle monteres, stativet til sol
cellepanelet måtte festes skikkelig, og i tillegg
var det på høy tid med en grundig rengjøring og
reparasjon av vanntankene. Gummibåten vår
var for lengst utgått på dato, og vi var happy da
vi kom over en brukt hardbunnsjolle og kunne
kassere det slaskete lappeteppet.

Etter x antall bomturer til ulike motor
mekanikere og -forselgere fikk vi endelig napp.
Åtte- og tihestere er tydeligvis noe alle vil ha,
så da vi fant en rimelig femtenhesters Mercury,
slo vi til. Årets julegave fra mannskapet til oss
selv. Det skal bli godt å plane med to personer
om bord, i stedet for å bruke evigheter og masse
bensin på å komme seg hit og dit. Så nå som alt
er i boks, satser vi på å fortsette turen om kort
tid, slik at årets jul kan feires i havn, nærmere
bestemt i Guatemala.

Linn Charlotte

Iguana på besøk
Mot Trinidad

Tiden var kommet for å forlate Grenada og
sette seil for alvor og navigere sørover mot
Trinidad. Etter å ha kasta anker i Chaguaramas,
troppa vi opp på Peakes Marina for å overraske
havnemester Ragga, som ga oss en god og klem
ønska oss velkommen tilbake. Det var godt å
være i kjente strøk, og vi hadde flere andre rundt
som også hadde tatt turen fra Grenada. Blant
annet den seilglade firemannsfamilien ombord
på «Cape», musikeren John på katamaranen
«Stingo» og den bulgarsk-færøyske duoen på
«Gaia», med base i Finnmark. En hyggelig kveld
om bord på «Amanda» med de to sistnevnte tok
en dramatisk vending da Paul presterte å brenne
handa si kraftig på rykende varm kaffegrut.
Da var det nyttig å ha en anestesisykepleier
til stede, og færøyske Duritas råd kom godt
med. Det dreide seg imidlertid om en stygg
tredjegradsforbrenning, og til tross for time
etter time med grundig nedkjøling ble utfallet
alt annet enn delikat. Store blemmer danna seg
før den avskolda huden etterlot seg et stort areal
av underhud som minna om rått svinekjøtt.
Ikke til å spøke med, men vi har applikert og
bandasjert til den store gullmedaljen, og nå ser
det heldigvis ut til at groprosessen er i gang.
I tillegg var det klart for et etterlengta
opphold i marinaen for å ordne ting og tang.
Det er mer komplisert når man ligger for anker.

Mens vi lå i marinaen, skulle vi også få uventede
gjester. En morgen dukka nemlig en iguana
opp på bryggekanten. Den hadde ikke tatt
turen dit frivillig. Ragga hadde lirka den ned
fra grenen der den hvilte og tatt den med på en
spasertur. En morsom skapning som på nært
hold kan minne om en blanding av en slange
(pga. skinnets konsistens) og en forhistorisk,
dinosauraktig skapning, men med tempoet
til en duracellkanin. Mens den ble sendt på
rundgang mellom nysgjerrige tilskuere, holdt
den pusten og rørte knapt en mine. Aller helst
ville den ha oss til å tro at den var død. Det er
nemlig iguanaens overlevelsesteknikk. Og det
fungerte denne gangen også, den fikk slippe fri
og ilte inn i bushen.
Jul i Guatemala

Som vi har merka tidligere, er Trinidad et
sted hvor man lett kan gro fast. Denne gang
er det faktisk ikke prosjekter på vår egen båt
som holder oss her, men tilbud om jobb på
andre båter ved marinaen. Slikt er alltid nyttig
å få med seg. I tillegg har jakten på en ny
påhengsmotor pågått helt fra vi kom hit. På
Grenada var vi nemlig så dristige at vi solgte den
gamle til en særdeles interessert nordmann, og
man kan trygt si at det har blitt noen stående
padleturer på oss siden det. Stående fordi
åregaflene er defekte.

Med dette stemningsfylte bildet ønsker vi leserne
en riktig god jul!
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MARKER FOTOKLUBB

MÅNEDENS BLINKSKUDD
«Portrett» var stikkordet for
november-konkurransen i Marker
Fotoklubb. Steinar Størholt fra
Aremark forsynte seg grovt av heder
og ære.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST

Medlemmene i Marker Fotoklubb har et aktivt år bak seg. Ikke
bare i form av møter og interne konkurranser og fotoseanser,
men også i arbeidet med å gjøre noe for lokalsamfunnet. Det
siste kom til uttrykk i forbindelse med lysvandringen rundt
Helgetjern i november. Da ble det vist flotte bilder på veggen
av pumpestasjonen nedenfor gamle Noral. Dette til glede for
de mange hundre som deltok i den stemningsfulle vandringen.

Portrett
Femten portrettbilder i farger og samme antall i svarthvitt deltok i konkurransen om å bli kåret til beste portrettbilder. Aremarkingen Steinar Størholt vant begge klasser, med bilder av
velkjente personer i lokalsamfunnet; Finn Wahl fra Marker og
Petter Knatterød fra Aremark. Litt morsomt er det at Størholt
vant fargeklassen med et portrettbilde av Finn Wahl, som selv
kom på annenplass i samme klasse. Den godeste Finn ble med
andre ord slått av seg selv. Størholt var for øvrig ikke snauere
enn at han tok dobbeltseier i svarthvitt-klassen.

Her er resultatene
Farger: 1) Steinar Størholt, 2) Finn Wahl, 3) Sigmund Heed,
4) Asbjørn Svenskerud, 5) Gerd Berger, 5) Gerd Berger.
Svarthvitt: 1) Steinar Størholt, 2) Steinar Størholt, 3) Gerd
Berger, 4) Sigmund Heed, 4) Dag Krogstad, 4) Dag Krogstad.
Steinar Størholts vinnerbilde i farger.

Steinar Størholts vinnerbilde i svarthvitt.
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MOT-samling i Marker

MOT-kommunen Marker tar ungdommen på alvor. Det kommer tydelig frem når
MOT-bevegelsen inviterer til samling. Ungdom og samfunnsledere i skjønn forening
gir hverandre ros og staker ut kursen for videre arbeid.

De nye UMM-erne imponerte alle da MOT i Marker hadde sin høstsamling i Øymark. Fra venstre Vegard Brandt Slevigen (en av MOT-lederne), Ihne Torp, Mia F.
Sælen, Emma Holth, Andrea Krog, Oda Ånesland, Ergin Jance, Fabian Berget Lindblad, Anna Mathilde Westgård og Håkon Krogstad.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Denne høstens MOT-samling fant sted i Øymark misjonshus. Der stilte en rekke ungdommer opp, ikke minst de nyvalgte UMM-erne
(Ungdom Med Mot). Der var rådmann Espen
Jaavall, som er leder av MOT i Marker, politik
ere, rektor og andre skolerepresentanter, politi,
ledere for lag og foreninger, og ikke minst 16 år
gamle Thea fra Gjerdrum. Hun fortalte om
MOT-arbeidet i sin hjemkommune. Og som et
krydder dukket MOT-ambassadør Trygve Skaug
opp. Den populære artisten har gjort marking
av seg, og det er ungdommene i bygda spesielt
stolte av. MOT i Marker har tre ambassadører.
Ved siden av Trygve Skaug er det styrkeløfter
Inger Johanne Ruud og skikongen Ola Vigen
Hattestad.

reaksjon kom fra kultursjef Else Marit Svendsen:
– Kanskje vi hadde trengt et VMM i Marker
også – Voksne Med Mot.
AS Ørje

Morten Trømborg Frogner, lokal Rema
1000-kjøpmann, er en av dem som ivrer for at

Marker skal være et godt sted å bo. Hans bidrag
til MOT-samlingen var et bugnende bord av deilig frukt og juice.
– Skulle bare mangle. Intet gleder meg mer
enn å se at folk har det bra. Vi må tenke AS Ørje.
Vi må jobbe sammen og bidra med vi kan, sier
han.

Samhold

Lars Johansson, MOT-drivkraft i Marker, ledet
samlingen. Han berømmet både ungdommen
og kommunen for engasjementet. Han pekte
på hvor viktig det er at ungdom bryr seg om
hverandre.
På samlingen ble de nye UMM-erne presentert, ti i tallet. De er valgt ut etter en søkeprosess, og hver og en av dem fortalte hvorfor
de engasjerer seg i MOT. Alle fortalte de om
hvor viktig det er å vise nestekjærlighet, å vise
at man bryr seg. UMM-ernes oppriktige ønske
om å være gode medmennesker fikk flere av de
voksne til å gi uttrykk for hvor imponert de er
over ungdommen i Marker. Følgende spontane

16 år gamle Thea fortalte en lydhør forsamling om hvordan MOT drives i Gjerdrum.
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Det skjer
i Grenseland
20. DESEMBER TIL 17. JANUAR
MARKER KOMMUNE

DESEMBER

LØRDAG 3.

Juletrefest i Ørje kirke kl. 17.
LØRDAG 20.

Julekonsert i Aremark kirke kl. 18.
«Vi synger julen inn».

SØNDAG 4.

SØNDAG 21.

TIRSDAG 6.

Søndagsåpne butikker i Ørje og i
Aremark.

Juletrefest på Marker Bo- og Service
senter kl. 17. Arrangør er Rødenes
Sanitetsforening og Helselagene i
Øymark.

Førjulsfest på Rømskog Eldresenter
kl. 14. Sammenkomst for beboere,
pårørende og andre som ønsker å
få litt julestemning. Sang og toner
av Hanna og Markus Bratt. Johs
Ramberg forteller om juletradisjo
ner. Gang rundt juletreet, og kanskje
kommer nissen.
«Vi synger julen inn» i Øymark kirke
kl. 18.
ONSDAG 24.

Julaftenfeiring for enslige og ensomme. Ørje kirke kl. 17. Arrangør er
Marker Røde Kors og Marker Frivil
ligsentral.
FREDAG 26.

Rømskog Skytterlag inviterer til
skyting om Julepokalen på Trytjenn
måsan kl. 10. Fremmøte i Skytter
huset.
Julefest i Marker rådhus kl. 21.
Ødemark og Dæven Døtte spiller til
dans. Aldersgrense 18 år. Arrangør
er Markerdansen.
SØNDAG 28.

Skytterhusets venner i Kvisler ar
rangerer juletrefest på Skytterhuset
kl. 16.30. Gang rundt juletreet til
levende musikk, enkel bevertning,
loddsalg og kanskje kommer nissen.

Vi ønsker alle

våre innbyggere en
riktig god jul

og et godt nytt år!

Juletrefest i Stikle bedehus i Øy
mark kl. 16. Arrangør er Søndags
skolen på Stikle.
MANDAG 29.

Juletrefest på Ørje bedehus kl. 17.
Arrangør er søndagsskolen i Ørje
bedehus.

Juletrefest i Otteid grendehus kl. 16.

FREDAG 9.

Juletrefest i Bondestua i Rødenes
kl. 18.
LØRDAG 17.

Årsmøte i Rømskog bedehus kl. 19.30.

KIRKENE
Informasjon om arrangementer i våre
lokale kirker – se www.kirken.no

Ny plate
fra Ødemark
Ørje-bandet Ødemark lanserer i januar
sitt nye album «Engler & vin». Som en
forsmak ble to singler lansert i desember. Det var «Engler & vin» og «100 Kg
eksplosiv».
Etter at bandet slapp «Toget som
aldri kom» i november 2012, med
påfølgende konserter utover våren
2013, har det vært en rolig periode.
Inntil man begynte å jobbe med nytt
materiale i år.
– Forrige plate var i hovedsak en
tilbakelent plate med et sterkt akustisk preg. Den nye platen skiller seg
vesentlig fra dette. Bandet går nå på
strøm, mer enn du aner, og akustiske
instrumenter har måttet vike for et
mer rocka og elektrisk lydbilde, sier
Ødemark i en pressemelding.
Utgivelsene er tilgjengelig på
alle streamingstjenester; som Wimp,
Spotify, Itunes etc. Følg Ødemark på
Facebook.

JANUAR
FREDAG 2.

Juletrefest i Vestheim grendehus i
Rødenes kl. 18.

- 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

Vi synger julen inn
i Aremark kirke lørdag 20. desember klokka 18. Det
blir mye flott sang og musikk og julestemning i dette
tradisjonsrike arrangementet.

Åpningstider

69 19 96 00 for utleie/nøkkel i denne perioden. Fra
20. januar har kaféen vanlige åpningstider fra tirsdag til søndag. Mandag stengt. Pub siste fredag hver
måned.

RÅDHUSET
Mandag til fredag 7.45–15.30
FOLKEBIBLIOTEKET
Stengt i julen f.o.m. 19. desember t.o.m. 4. januar.
FURULUND SVØMMEBASSENG
Stengt i julen f.o.m. 21. desember t.o.m. 5. januar.
MYRLAND UNGDOMSGÅRD
Julestengt f.o.m. 20. desember t.o.m. 5. januar. Følg
Myrland Ungdomsgård på Facebook.
FURULUND
Kafeen er stengt lørdag 20. desember t.o.m. mandag 19. januar. Kontakt Aremark kommune på tlf.

Aremark Frivilligsentral
er stengt i julen f.o.m. 19. desember til 7. januar. Følg
oss på Facebook.

Bruktstua

Kommuneplan
Aremark kommune skal lage ny arealdel til kommuneplanen. Det er viktig for kommunen å få innspill
til planarbeidet, og vi inviterer derfor innbyggere
og andre interesserte i kommunen til å komme med
sine innspill innen 15. januar. Mer info på www.
aremark.kommune.no

Vårmønstring 2015
arrangeres lørdag 25. april. Hold av dagen.

åpner igjen torsdag 22. januar. Men det er mulig å
levere inn «varer». Ta kontakt med oss og følg oss på
Facebook.

Aktiviteter
Bowl starter opp igjen etter juleoppholdet mandag 5.
januar. Aktiviteter på Fosbykollen starter onsdag 14.
januar. Oppslag settes opp.

Aremark kommune ønsker alle
en riktig god jul og et godt nytt år!
Mer info på www.aremark.kommune.no
Følg oss på facebook.
Legg ut dine arrangementer på www.skjer-i.no

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

Trimgruppe

MARKER RÅDHUS - ÅPNINGSTIDER I JULEN
Julaften stengt. 29. desember kl. 8–13
30. desember kl. 8–13.
Nyttårsaften stengt
Fredag 2. januar vanlig åpningstid 8–15

I regi av kommunefysioterapien er det hver onsdag
kl. 11.15 en trimgruppe for godt voksne i Marker.
Tiltaket har eksistert i mange år, og hensikten er å
vedlikeholde fysisk form og forebygge skader og
sykdom. Spesielt viktig tiltak for å forebygge lårbensbrudd, som Marker har en relativt høy andel av.
Trimgruppa har deltakere fra 50–90 år.

BIBLIOTEKET – ÅPNINGSTIDER I JULEN
23. desember: kl. 10–15.30. Julaften stengt.
27. desember kl. 10–13
30. desember: kl. 10–13
SAMVIRKELAGET BRUKTBUTIKK
Butikken er åpen tirsdag, torsdag og fredag
kl. 11–16. Lørdag kl. 11–14.
Siste åpningsdag før jul er lørdag 20. desember.
Åpner igjen tirsdag 6. januar.

Ledige stillinger
Økonomisjef. Søknadsfrist 5. januar. Fullstendig utlysningstekst på www.marker.kommune.no Kontaktperson: Rådmann Espen Jaavall tlf. 982 12 172.
Støttekontakter. Marker kommune søker støttekontakter. Kontaktperson: Fagansvarlig for utviklingshemmede Marthe Henriksen tlf. 951 04 245.

Inﬂuensavaksine
Ta kontakt med legekontor eller Helsestasjonen.

Skolestart 5. januar
Grunnskole og Kulturskole starter undervisning etter
nyttår i uke 2, mandag 5. januar.

Renovasjon
Fra 2015 vil renovasjonsgebyret faktureres abonnentene fra Indre Østfold Renovasjon, ikke fra kommunen. Alle henvendelser som gjelder renovasjon,
skal derfor heretter rettes direkte til IØR. Dette er
en prøveordning som vi mener vil medfører både
enklere ansvarsforhold og administrasjon.

Fellingsrapport
Kommunene Aremark, Marker og Rømskog opplyser
at fristen for innlevering av fellingsrapport for rådyr
er ti dager etter jakttidens slutt 23. desember.

Vi ønsker alle
en riktig god jul og godt nytt år!

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

Åpningstider
KOMMUNALE KONTORER
Mandag til fredag kl. 8–15.30

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

Flexx linje 39 mandag og torsdag
Trosterud–Trandumsetra

Mandag 9. februar kl. 18. inviteres lag og foreninger til gamle spisesal i Kommunehuset. Arrangementet er et samarbeid mellom Frivilligsentralen,
kulturtjenesten og folkehelsekoordinator. Møtet er
tenkt som et gjensidig informasjonsmøte med noen
tanker til «Friluftslivets år 2015».

Trosterud
Sandum
Tukum
Trandumsetra
Trandumsetra
Tukun
Sandum
Trosterud

FLEXX LINJE

Bestilling innen kl. 17 dagen før du skal reise.

Friluftslivets år 2015

er bestillingsruter som kjører faste ruter til fast tid,
men som kun kjøres hvis noen bestiller tur. Prisen
er den samme som din vanlige bussbillett. Flexx
kjøres ikke helligdager. Vær oppmerksom på at det
kan gjøres endringer i tilbudet.

09.45

Nye åpningstider hos NAV
Fra nyttår blir dette åpningstidene hos NAV: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 08–15.30.
Vi er tilgjengelig på telefon hver dag, så dersom
noen trenger å komme i kontakt med oss de dagene
kontoret ikke er bemannet, treffes vi på telefonnummer 55 55 33 33.

Frisklivssentralen
10.15
12.30

13.00

Hverdager 07–21. Lørdager 08–19. Søndager 13–20.
Tlf: 03177 – www.flexx.no

er et gratis tilbud til Rømskog-innbyggere som
ønsker bistand til å endre vaner innenfor fysisk
aktivitet, kosthold og/eller tobakk. Nå er vinteren
i anmarsj. Snø- og isbelagte veier kan gjøre noen
redde for å ta seg en gåtur på veien. Kom en tur til
frisklivssentralens trimrom, da vel! Trimrommet er
åpent alle dager kl. 07-22, og det er åpent for hele
bygda. Ta kontakt med helsesøster, lege eller folkehelsekoordinator. Vi kan veilede deg videre.

Rømskog kommune ønsker
god jul og godt nytt år!

SISTE

Avisa Grenseland
Storgata 5, 1870 Ørje

TELEFON 468 24 777

Denne flinke gjengen ved Aremark skole har trosset både vær, vind og mørke i jakten på frisk luft, trim og en god start på skoledagen. Ekstra hyggelig var det
da markedssjef Tom Lervik i Marker Sparebank troppet opp med premier til de spreke skoleelevene, en flott drikkeflaske.

Tramp og tråkk i Aremark
Mange elever ved Aremark skole har tatt imot oppfordringen om å gå eller sykle til skolen.
Som en påskjønnelse for innsatsen vanket det premier fra Marker Sparebank.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Aksjonen heter «Tramp og tråkk», og initiativet
har kommet fra foreldrene. Spesielt har de to
mammaene Monica Anstensen og Elin Buer
stått på for å få skolebarna til å bruke kroppen
mer.
– Barn sitter for mye, og derfor er det viktig at
de benytter anledningen til å sykle eller gå til og
fra skolen, sier Monica og Elin.
– Men ikke alle bor i gang- eller sykkelavstand
fra skolen. Hva skal de elevene gjøre?

– Vi oppfordrer dem til å gå den siste biten til
skolen. Kommer de med buss, kan de gå av ved
Joker eller Furulund og gå derfra til skolen. Blir
de kjørt i bil, kan de gjøre det samme. I tillegg
til trim og frisk luft for barna vil dette minske
trafikkbelastningen ved skolen.
Premieres

«Tramp og tråkk» er en uhøytidelig konkurranse
som baserer seg på interesse og tillit. I hvert
klasserom henges det opp et registreringsskjema
der elevene selv kan krysse av hver morgen

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.

de har gått eller syklet til skolen. Når eleven
har gått tjue ganger til skolen, vil det vanke en
premie. Blant alle deltakerne som har gått tjue
ganger eller mer, vil det til våren trekkes ut fire
deltakere som hver vinner et gavekort for to i
klatreparken «Klatring på Grensen».
– Et kjempefint initiativ fra foreldrene, sier
inspektør Lillian Hansesætre ved Aremark
skole. Kommunen og Marker Sparebank synes
også at tiltaket er positivt. Derfor sørger de for
premieringen.

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

