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SPEKTAKULÆRT OG SKREMMENDE
De mange tilskuerne som fulgte Fosby skole over
i historien, fikk se hvor voldsom en husbrann kan
være, selv når den foregår i kontrollerte former.
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Aremark

Marker

Rømskog

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)

Kvalitet er mer enn penger
A

lt er relativt, sa Albert Einstein. Med
det mente han at alt står i forhold til
noe annet. Vi kan for eksempel ikke svare
på om en meter er kort eller langt. Vanskelig er det også å svare på om noe er bra eller
dårlig. Vi må ha noe å sammenligne med.
Men subjektiv oppfatning kan vi alle ha.
Amerikanske komiserier på TV har latter på
boks, slik at seerne skal vite når de skal le.
Her hos oss, enn så lenge, kan vi heldigvis
selv avgjøre hva vi synes er bra, dårlig eller
morsomt. Men også vi, spesielt de unge, er
under sterkt press fra mange hold.

S

pråk er et interessant redskap. Språk er
egenart og kultur, og det er menneskers
viktigste måte til kommunikasjon. Språk er
morsomt og fascinerende, gir uante muligheter for den som behersker kunsten, men
kan også være fryktelig vanskelig. Dårlige
og uengasjerte norsklærere på skolen kan
dessuten gi deg en så traumatisk start på din
språkkarriere at resten av livet gir begrensninger i evnen til kommunikasjon, med de
konsekvensene det kan få. Vi har sagt det
før og gjentar det gjerne: Norsk skole er så
opphengt i Ibsen og andre gamle storheter
at man helt glemmer at språk er i konstant
utvikling, om enn ikke alltid til det bedre.
Det ser vi på dagens datagenerasjon, som
kommuniserer med de merkeligste ord på
SMS og har kommentarer av ymse slag på

Facebook, Twitter og hva det nå heter alt
sammen.

D

a er det annerledes med oss som fortsatt kommuniserer på gammeldags
papir. Vi kan ikke lire av oss slibrigheter og
ufinheter og det som verre er, for deretter
å trykke «delete» når det begynner å blåse
rundt ørene. Vi må tenke først og skrive
etterpå. Det er ikke alltid vi lykkes med det,
men vi må i det minste prøve. Vi husker en
gammel plakat på et nabokontor: «Vennligst koble til hjernen før De åpner munnen». Ingen dårlig oppfordring.

M

en hva i all verden har dette med
Grenseland å gjøre? Jo, for det første
har vi ungdommer her som andre steder.
Håpet er at våre ungdommer ikke tar helt av
i jakten på det som er hot og hipt. Håpet er
at de fatter interesse for språk og bruker det
fornuftig. Og fornuftig er ikke det samme
som kjedelig. Dataalderen har mye positivt,
men også mye som skremmer. «Vennligst
koble til hjernen før du skriver noe om andre på Facebook eller Twitter».

S

pråk er også nyanser. Ta for eksempel
ordene «amatør» og «profesjonell».
Vi sier at noe er amatørmessig og mener
at det er dårlig. Sier vi at noe er profesjonelt, mener vi at det er bra. Men slik er

det jo ikke. Amatør og profesjonell har
ikke noe med kvalitet å gjøre. Det handler
om man får betalt eller ikke. Norges beste
fotballspiller gjennom tidene, Tom Lund,
var amatør. Han tjente gode penger som
vellykket forretningsmann og trengte ikke
pengene fra fotballen. Men han rundspilte
verdens best betalte (overbetalte!) proffspillere. Om Ronaldo og Messi skulle nekte
å ta imot lønn, ville de vært amatører. Men
hadde de vært dårligere fotballspillere
av den grunn? Og hadde Tom Lund blitt
bedre om han fikk betalt?

N

ylig var vi i Marker rådhus der en
gjeng amatører underholdt fra scenen.
Marker Teaterselskap leverte en flott og
morsom forestilling. Den hadde neppe blitt
morsommere om skuespillerne hadde fått
betalt. Tidligere har vi latt oss underholde
av amatører i Rømskog, og i Aremark er det
mange amatører som sørger for både elgfestival og mye annet. Og med amatører mener
vi altså det ordet egentlig betyr; de jobber
uten å ta seg betalt. Men flinke er de likevel.
Her i Grenseland har vi en rekke amatører
som gjør en strålende jobb. Det er derfor
det er fint å bo her. Så får de profesjonelle
byråkratene i hovedstaden vise hvor dyktige
de er til å effektivisere og sentralisere, slik at
våre amatører ikke lenger har noen arena å
være amatør på.

MARKER MØTER HYTTEFOLKET
Hytteeiere og hyttefolk for øvrig
inviteres til Ørje lørdag 3. mai.
Hensikten er å forsterke den gode
dialogen som allerede eksisterer.
Det er mange hytter i Grenseland,
og i Marker ønsker man hele tiden
å legge forholdene til rette slik at
hyttefolket trives.
– Vi har i mange år arrangert treff
mellom kommunen og hytteeierne.
Oppslutningen har vært god. I år gjør

vi det litt annerledes. I samarbeid
med Ørje Handelsstand og Marker
Håndverksforening inviterer vi
hyttefolket til Ørje under Vårmarke
det lørdag 3. mai, sier kommunalsjef
Vidar Østenby i Marker kommune.

Stand og marked
Vårmarkedet er en populær tradisjon
i Ørje. Fra tidlig morgen til utpå et
termiddagen er det massevis av folk

og salgsboder i og rundt Storgata.
Nytt i år er en egen stand hvor kom
munen og de to nevnte aktørene vil
ha bemanning for å kunne svare på
spørsmål fra hyttefolket.
– På denne måten kan vi gi nyttig
informasjon til hyttefolket, samtidig
som vi får en dialog motsatt vei.
Hyttefolket er hjertelig velkommen
til å fortelle oss hva de ønsker og hva
de savner i Marker. For de nærings

drivende er hyttefolket en stor og
viktig ressurs. Derfor er en god og
positiv dialog viktig, sier Østenby
Og med skikkelig godvær den
første helgen i mai, vil det bli syd
landsk stemning i Ørje sentrum. Da
får hyttefolket en utmerket anledning
til å gjøre seg enda bedre kjent i sin
egen hyttekommune.

Avisa Grenseland er et felles organ for
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En ny ungdomsklubb skal etableres i Rømskog. Nylig var Lars Johansson fra
UKH i Marker på besøk i 6/7. klasse i Rømskog. Sammen med fritidsklubbleder Marianne Heen og lærling Oskar André Rein oppfordret Johansson elevene til å komme med ideer og ønsker for hva en ungdomsklubb bør være.

Rømskog-ungdommen
inviteres til idédugnad
Et par stenkast fra kommunehuset i Rømskog ligger en stor, rød fabrikkbygning. Der har
det vært fritidsklubb, men denne ligger nede. Men nå skal det skje. «Fabrikken» blir den nye
ungdomsklubben i kommunen. Ungdommene skal selv bidra til innholdet.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Torsdag 3. april inviteres alle
ungdommer fra 7. klasse og opp
til videregående til et møte om Fabrikken og det nye ungdomstilbudet. Møtet finner sted i den gamle
fritidsklubben, der også den nye
skal holde til. Hensikten er å bygge
opp en ny og frisk klubb som er
tilpasset det ungdommen ønsker av
aktiviteter. Og hvem vet det bedre
enn ungdommen selv?
– Møt opp fra klokka 13.30. Kom
med både gode og dårlige ideer. Så
stiller vi med gratis mat, sier Lars
Johansson.
Bolyst-initiativ

Ideen til ny og ambisiøs satsing på
ungdommen i Rømskog kommer
fra Bolyst-prosjektet. Dette har nå
et ekstra sterkt fokus på ungdom og
de unges oppvekstvilkår i Grenseland – altså i Aremark, Marker og
Rømskog. Ungdomsklubblederne
i de tre kommunene, Anne Berit
Sande Olavesen, Lars Johansson og
Marianne Heen, er viktige brikker
i Bolyst. Derfor var det ikke så rart
at frontfigur Lars Johansson tok tak
i saken og reiste til Rømskog for å
vekke ungdommen til live i jakten
på de ultimate ideene til en god
ungdomsklubb.

– Det første vi må gjøre er å få
ungdommen på banen. Få dem til
å komme på idédugnad. Få dem til
å fortelle om sine ønsker og ideer.
Rett og slett få dem til å tro på at vi
kan få til en flott ungdomsklubb
med mange positive aktiviteter her
i Rømskog, sier Lars Johansson. Og
han vet hva han snakker om. Lars
Johansson har en unik evne til å få
med seg ungdommen. Det er Ungdommens Kulturhus i Ørje et bevis
på. Det er det reneste mønsterbruk
innen ungdomsarbeid.
Johansson understreker at Fabrikken ikke skal konkurrere med
den positive aktiviteten som finnes
i og rundt Rømskog Bedehus, men
snarere være et supplement.
– Alle kommuner bør ha gode
tilbud til ungdommen. I Grenseland er vi godt i gang med å utvikle
og forbedre tilbudet til de unge,
sier han.
Kreativitet

Lars Johansson og Marianne Heen
ønsker å få frem alt som finnes av
kreativitet blant de unge i Rømskog. Dette ønsker de å få frem på
møtet torsdag 3. april, men selvsagt
også i ukene og månedene fremover. For Fabrikken åpner egentlig
med en gang. Oppussing og innredning er en viktig del av proses-

sen det er å skape noe på ungdommens egne premisser.
– Offisielt vil klubben åpne til
høsten, men frem til den tid er det
mye som skal gjøres, og det er viktig at ungdommen er en del av den
prosessen, sier Lars Johansson.
Selv er han særdeles kreativ. I et
forsøk på å nå frem med budskapet
til Rømskogs unge, stilte han på
skolebussen der ungdomsskoleelever og videregående elever ante
”fred og ingen fare” på vei til skolen
på Bjørkelangen. Lars pratet med
hver eneste ungdom og oppfordret
dem til å bidra så godt de kan.
Senere på dagen besøkte han de
eldste elevene på barneskolen i
Rømskog.
Trubadur

Rømskog er en liten kommune, og
elevgrunnlaget er ikke stort nok
til rene klasser. Sjette- og sjuende
klasse går sammen, og her er det
store kull - 21 elever til sammen. Elleve av dem går i sjuende og er derfor gamle nok til å kunne bli med
på ungdomsklubben fra høsten av.
– Vi vil at sjuendeklassingene
skal få informasjon og bli med på
idédugnaden. De blir brukere av
klubben om bare noen måneder,
og det er viktig at de vet hva de skal
glede seg til, sa alltid like sprudlen-

de Lars Johansson, som virkelig tok
de unge rømsjingene med storm.
Trubaduren fra Marker fremførte
en fresk og morsom låt i Øystein
Sunde-stil. Til latter, beundring og
langvarig applaus fra de unge.
Trygg og god oppvekst

Marianne Heen jobber med barn
og unge i Rømskog, og nå er hun
også godt i gang med Bolystengasjementet. Hun har stor tro på
Fabrikken.
– Det er mye flott ungdom
i Rømskog. Men dessverre har
fritidsklubben blitt stadig mindre
besøkt. Derfor måtte vi finne på
noe. Med Bolyst i ryggen kan vi inspirere hverandre og hjelpe til med
gode innspill, sier Heen.
Målet for Bolyst og de tre samarbeidskommunene er at ungdommen skal ha en trygg og god
oppvekst som gir dem mange positive minner. Det er naturlig at de
reiser ut for å få seg utdannelse og
impulser, men når de bestemmer
seg for å etablere seg og kanskje
stifte familie, da er det ønskelig at
de kommer hjem.
Gode ungdomsklubber i de tre
kommunene vil utvilsomt bidra til
å gi ungdommen mange slike gode
minner og dermed også gi kommunene lyse fremtidsutsikter.
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Flesteparten av de tusen hjem i Marker må ha stått tomme da Ola Vigen Hattestad kom til rådhuset for å
ta imot hyllesten fra sine egne. Flere folk har det neppe vært i det flotte rådhuset på Ørje.

Bakergaarden hadde bakt en gedigen sjokoladekake
med norsk flagg laget av jordbær, blåbær og krem.

Ola hyllet av sine egne
I skrivende stund er det full vår og lite som minner om vinter. Men
det er bare noen uker siden Marker gikk mann av huse for å hylle
sin store OL-helt Ola Vigen Hattestad. En rørt og stolt gullgutt fikk
som fortjent i Marker rådhus.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Siden Ola Vigen Hattestad tok Østfolds første
og hittil eneste individuelle OL-gull – og det
eneste mannlige langrennsgullet i Sotsji – har
Ørje-gutten også sikret seg den store krystallkulen som vinner av sprintverdenscupen. Med
andre ord har han lagt bak seg en strålende
sesong.
Stappfullt hus

Som seg hør og bør ble gullgutten hedret av
sine egne under en tilstelning i Marker rådhus.
Arrangøren hadde stelt i stand en imponerende
fest, og derfor var det ekstra morsomt at folk
strømmet på. Det er ikke ofte vi opplever at det
store, flotte rådhuset i Marker er for lite. Men
denne gang måtte mange finne seg i å bivåne
det hele fra korridorene. For i storsalen var det
«kjåka» fullt.
Ola ankom rådhuset sammen med sin
langrennsprintkjæreste Katja Viznar. En sjarmerende, blid og imøtekommende jente som
tydelig gledet seg på Olas vegne. At Katja også
er populær på Ørje, fikk vi klare bevis for. Hun
måtte skrive nesten like mange autografer som
sin innfødte kjæreste.
Alle som ville fikk også ta på gullmedaljen.
Det i seg selv var en opplevelse for både historien og minneboka til alle som benyttet anledningen.
Hvor var du da….?

I Norge har vi to uttrykk som overgår det meste:
«Hoppe etter Wirkola» og «Hvor var du da Brå
brakk staven?». I Marker vil et nytt uttrykk feste
seg: «Hvor var du da Ola vant OL-gull?». Veldig

mange vil kunne svare «I Marker rådhus», for
der benket de seg for å følge direktesendingen.
Men da gullet skulle feires, var antall fremmøtte
firedoblet. Da kom det godt med at Bakergaarden hadde laget tidenes gedigne sjokoladekake,
og Marker Sparebank sponset alle de fremmøte
med et krus påført gullskrift fra den aktuelle
begivenheten.
Selve arrangementet ble en fin hyllest til den
sympatiske gladgutten Ola Vigen Hattestad.
Fra scenen ble det hilst og fortalt. Ordførere fra
både egen kommune og nabokommunen i vest
stilte opp. På storskjerm ble det fremført en hyllest fra en utflyttet marking. Både klubb og krets
kom med hilsener, og Ola måtte på direkten i
NRK Østfold mens salen satt «muse stille».

Ola Vigen Hattestad og ordfører Kjersti Nythe Nilsen
ble intervjuet på direkten av NRK Østfolds Kathrine
Brønn.

Janteloven er fraværende

Hele arrangementet ble elegant sydd sammen av
konferansier Tore Robert Klerud. Rødenesingen
har snert i så vel det vokale som det skriftlige.
Vi bet oss spesielt merke i et par ting fra hans
munn:
«Det er så deilig at Janteloven er så godt som
fraværende i Marker. Her gleder vi oss over at
andre lykkes».
«Ola, se utover salen. De er her for å hylle deg,
og de er slektningene dine, alle sammen. Bare
stikk ned til Kalle Uttersrud. Så forteller han
deg hvorfor det er slik».
De som ikke vet det: Kalle Uttersrud er en
meget dyktig slektsforsker som har laget et
slektstre som er så gigantisk og omfattende at vi
neppe blir særlig overrasket om vi skulle finne
Adam og Eva på den tykkeste stammen.

Ola og kjæresten Katja Viznar skrev autografer til
alle som ville ha. Og det var mange…
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Så var Fosby skole borte …

Flammene tok raskt tak i den gamle trebygningen Fosby skole. Vinden var kraftig og satte ekstra stort press på brannmannskapene.

En heftig brann, mange tilskuere, god trening for mannskaper fra brann og
sivilforsvar. Og et aldri så lite snev av nostalgi blant dem som bivånet det hele.
Slik var det da gamle Fosby skole i Aremark sentrum gikk over i historien.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Fosby skole har ”alltid” vært der,
og det er ganske rart for både store
og små aremarkinger å se den åpne
plassen foran Marker Sparebanks
bygning av langt nyere dato. Denne
kommer nå langt bedre til sin rett,
og med ytterligere planering og
tilsåing av gressplen der skolen sto,
kan det bli riktig flott. Så får tiden
vise hva plassen permanent skal
brukes til.
Sentrumsplan

Det pågår for tiden arbeid med en
sentrumsplan i Fosby-området. I

den vil det ligge føringer for hva
Bankplassen skal brukes til. At
skolen nå er borte, gir uante muligheter til forskjønnelse av et sentrum som vel ikke kan sies å tilhøre
verdens vakreste.
Mange aremarkinger av litt eldre
årgang husker skoletiden på Fosby.
En gang i tiden var det skolegård
med grus og et skjul til skydd for
dårlig vær. Det var flere klasserom,
og i andre etasje var det leilighet til
læreren. Etter byggingen av Aremark skole ble det mindre behov
for Fosby. Bygningen forfalt, og
lenge lå det i kortene at den skulle
bort. Men kommunen manglet

Slik ser det ut i dag. Fosby skole er borte, og Bankbygget kommer langt mer til
sin rett. Den åpne plassen gir uante muligheter til forskjønnelse av sentrum.

diverse lokaler, og Fosby skole ble
restaurert for betydelige beløp.
At bygningen skygget for det nye
Bankbygget, lærte aremarkingene
seg til å leve med.
Nyttig

De siste årene er det igjen brukt
betydelige beløp på Fosby skole.
Dette til glede for de småbedrifter,
lag og foreninger som har hatt
tilhold i bygningen. I etterpåklokskapens tegn kan det sies å ha vært
et ubehagelig pengesluk, men uten
Fosby skole ville flere virksomheter
aldri sett dagens lys. At to store
vannlekkasjer førte til omfattende

soppangrep, se det kunne ingen
forutse. Men når det først gikk så
galt, hadde kommunen egentlig
ikke noe valg. Nok en utbedring
ville blitt for kostbar i forhold til
nytteverdien.
Dermed endte Fosby skoles
historie med en spektakulær, men
kontrollert brann der flere titalls
mannskaper fikk nyttig trening.
Ikke minst fordi vinden var ubehagelig kraftig og vindretningen helt
feil. Det satte mannskaper og utstyr
på prøve. En prøve de besto med
glans. Selv om det for en legmann
til tider så ganske skummelt ut.

Mange tilskuere hadde funnet veien til Aremark sentrum for å se at
Fosby skole skulle ende sine dager som flammenes rov.
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IDÉHUSHØGELOFT
NY IDÉHUSFORHANDLER

BRA totalt: 214,8 kvm

FORHANDLER
I GRENSELAND!

FRA 2002!

LEVERANSEN INKLUDERER BL.A.
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Zanda takstein
Isolasjon i innervegger
Sparklet og malt gips, hvit mdf panel eller lakkert panel i himling
Sparkling og maling av vegger inne eller malte mdf plater
Malt ytterdør, standard hvit
Hvitmalte vinduer og balkongdører
Hvite proﬁlerte innvendige dører, alternativt lakkerte furu fyllingsdører
Hvitmalt trapp m/ beisede trinn
Malt eller lakkert listverk
Grunnet utvendig kledning
Sentralstøvsuger
Balansert ventilasjonsanlegg m/ varmegjenvinner
Rørlegger m/ materiell og utstyr som dusj hjørne, innredning, vaskekum, bereder,
vannutkaster, kjøkkenkum, opplegg vaskemaskin/ oppvaskmaskin
Elektriker m/ materiell og utstyr som ferdig koblet sikringskap
Brannvarslingsanlegg og slokkeutstyr
Blikkenslager m/ materiell og utstyr
Tømrerarbeider
Kjøkken m/ hvitevarer
Flislagt bad (vegger og gulv), ﬂislagt gulv i vindfang/ hall og ﬂiser på gulv i vaskerom,
bod og teknisk rom
Eikeparkett eller fliser på alle gulv
Det kan velges vedovn på glassplate med stålpipe eller lettklinker pipe uten ovn
Radonsperre
Plate på mark i hus uten kjeller (ringmur)
Grunnmur i hus med kjeller
Bunnledning (vann- og avløpsrør under murgulv)
Prosjektering, arkitettegninger, byggesøknad, bankgaranti og forsikringer er medtatt

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

Prisene er basert på SSB’s indeks 15.11.13

Zanda takstein
Isolasjon i innervegger
Sparklet og malt gips, hvit mdf panel eller lakkert panel i himling
Sparkling og maling av vegger inne eller malte mdf plater
Malt ytterdør, standard hvit
Hvitmalte vinduer og balkongdører
Hvite profilerte innvendige dører, alternativt lakkerte furu fyllingsdører
Hvitmalt trapp m/ lakkerte trinn i ask
Malt eller lakkert listverk
Grunnet utvendig kledning
Sentralstøvsuger
Balansert ventilasjonsanlegg m/ varmegjenvinner
Rørlegger m/ materiell og utstyr som dusjhjørne, innredning, vaskeskum, vannutkaster,
innen
30. april 2014
kjøkkenkum,opplegg
vaskemaskin/ oppvaskmaskin og bunnledning under huset
- Elektriker m/materiell og utstyr som ferdig koblet sikringskap og jording
- Blikkenslager m/ materiell og utstyr
- Tømrerarbeider
- Straikjøkken Komfort takhøyt med stål hvitevarer
- Flislagt bad (vegger og gulv), flislagt gulv i vindfang/ hall og fliser på gulv i vaskerom,
bod og teknisk rom
- Eikeparkett på alle gulv, belegg, flis eller 2-komponent maling, valgfritt
- Det kan velges vedovn på glassplate og stålpipe eller lettklinkerpipe uten ovn
- Radonsperre m brønn og lufting over tak
- Plate på mark i hus uten kjeller
- Grunnmur i hus med kjeller
- Luft vann varmeanlegg med vannbåren gulvvarme koblet til bereder
Prosjektering, arkitekttegninger, byggesøknad, bankgaranti og forsikringer
er inkludert

Ta kontakt for en uforpliktende husprat i
våre flotte lokaler!

Ta kontakt for en uforpliktende husprat i våre nye flotte lokaler!

Tilbud kr. 2.978.000,Ved bestilling

HØGEL
OFT
HØGSTOLEN

Hovedplan

HØGSTOLEN:
HØGELOFT:
BRA:
BRA:
BYA:
BYA:
Lengde:
Lengde:
Bredde:
Bredde:

Loftsplan

Hovedplan

-

Plan 2. etasje

kr. 3.027.000
kr
206,2 m22
210,8 m
133,9 m22
125,6 m
13,6 m
13 m
13 m
11,8 m

Bjørnegga

Bjørnegga 2

Breheim 1

Breheim 2

Breheim 3

Breheim 4

Bruri

Børgefjell

Kr. 1.895.000,-

Kr. 2.522.000,-

kr. 2.191.000,-

Kr. 2. 491.000,-

Kr. 3.387.000,-

Kr. 2.477.000,-

Kr. 2.085.000,-

Kr. 2.702.000,-

Bitihorn

Høgeloft
Høgstolen

Smeden

2.757.000,- Hogna

Høgtind

Dronningi

Falketind

Fongen

Gråhøi

Gråkollen

Høgeloft

Høgstolen

Høgtind

Kr. 4.412.000,-

Kr. 2.479.000,-

Kr. 3.171.000,-

Kr. 3.038.000,-

Kr. 2.618.000,-

Kr. 3.078.000,-

Kr. 3.260.000,-

Kr. 2.281.000,-

Bruri
Kongsnuten

Krosshø

DronningiKvitegga
Kr. 3.525.000,Kr. 3.165.000,-

Kongsnuten
Langedalstind

kr 3.376.000,Langhø

Kr. 3.441.000,-

Kr. 3.332.000,-

Kr. 3.656.000,-

Kr. 2.468.000,-

Kr. 2.769.000,-

Kr. 3.573.000,-

Ringstind

Rondane 1

Rondane 3

Rondane 4

Rondane 5

Rondslottet

Rundkollen

Kr. 2.232.000,Bjørntoppen

Skardtind
Kr. 2.841.000,Bjørgefjell

Rondane 2

Kr. 3.041.000,Kr. 4.334.000,kr 2.505.000,FalketindKr. 2.753.000,kr 2.363.000,Perletind 1

Smeden

Spiterhø

Steinkollen

Kr. 2.730.000,Kr. 2.171.000,Kr. 4.305.000,kr 2.579.000,- Veslesmeden
kr 2.535.000,- Rondane 1

IDEHUS ØSTFOLDBYGG AS
Vandugbakken 5,
1850 Mysen

Skauthø
Muen

kr 2.494.000,OrkelhøFonnfjell

kr 3.304.000,Perletind

Kr.
4.550.000,- Spiterhø
Kr. 2.975.000,Kr. 5.455.000,kr 3.241.000,kr 2.257.000,Ringstind

Kr. 3.226.000,kr 2.234.000,-

Storkinn

Veslesmeden

Storsalen

Svartegga

Kr. 3.156.000,Kr. 6.854.000,Kr. 2.544.000,kr 2.864.000,- Langedalstind
kr 3.310.000,- Blåøret

Tlf:
69 89 66 00
Mob: 922 38 979

E-post:
Internett:
Org.nr:

Kr. 2.430.000,kr 3.708.000,-

post@idehus-ostfoldbygg.no
www.idehus-ostfoldbygg.no
NO 990 092 966 MVA
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Tom Ingar Eliassen, haldenser med lærerjobb i Aremark, har debutert som forfatter med novellesamlingen ”Ni favner og dypere”.
Det har gitt mange velfortjente kritikker av det positive slaget.

Bokdebutant fra Aremark
Lærer Tom Ingar Eliassen ved Aremark skole har oppnådd en av sine drømmer –
han er blitt forfatter. Debutboken «Ni favner og dypere» har fått gode kritikker.
Tom Ingar Eliassen:
«Ni favner og dypere»
13 noveller – 198 sider
Kvalshaug Forlag
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Det er å ta vel hardt i å påstå at Tom
Ingar Eliassen (42) er aremarking.
Han er født og oppvokst i Halden,
der han også bor. Men de siste sju–
åtte årene har han vært en populær
og dyktig lærer på Aremark skole.
Sånn sett er han nesten aremarking. Og derfor vier vi også hans
nystartede forfatterskap en viss
oppmerksomhet.
Forfatterskole

– Jeg har alltid likt å skrive. Jeg gikk
på Aschehougs forfatterskole, og
der lærte jeg mye, sier Tom Ingar,
som har novellen som sin spesialitet.
– Mange lurer på om jeg skal

skrive en roman. Men for meg passer novelleformatet best. Selv om
det kanskje ikke er det som selger
best.
– Hvordan er debutboken din
mottatt?
– Jeg er veldig fornøyd. Har fått
mange fine omtaler, og spesielt
fornøyd blir jeg når anerkjente anmeldere i viktige medier kommer
med gode kritikker. Det inspirerer
og frister meg til å skrive flere
bøker.
Tretten noveller

«Ni favner og dypere» består av
tretten noveller. Tretten gode leseopplevelser. Ført i et godt og fengende språk. Litt uvanlig stil, kanskje, for Tom Ingar Eliassen er ikke
glad i punktum. Komma, derimot,
dem er det mange av. Det tar sin tid
å venne seg til stilen, men når den
først sitter, er det fascinerende å
følge de ulike historiene. Tom Ingar

Eliassen får vi forhåpentligvis høre
mer fra – også i bokform.
– Forfatter på heltid, kanskje?
– Nei, det har jeg ingen planer

om. Men det er morsomt å skrive.
Det har jeg alltid gjort. Og det er
selvfølgelig veldig morsomt å ha
gitt ut bok.

VÅRMØNSTRING
FOSBY, AREMARK, LØRDAG 10. MAI KL. 11–16
REGISTRERING FRA KL. 9

• S tor motorisert utstilling på travbanen i Fosby (sentrum).
Alle er hjertelig velkommen til å delta! Biler, motorsykler,
mopeder, traktorer og andre landbruksmaskiner m.m.
Premiering av beste motoriserte kjøretøy. Gavekort trekkes
blant dem som stemmer.
• Brannvesenet har egen stand med kjøretøy og utstyr
• Prøv bilracesimulator! Nytt av året: virtual reality-briller
• Aremark BMX kjører oppvisning på tomta etter Fosby skole
• Østlandets ATV-klubb kommer
• Butikken Fønix har stand

Vurderer du å bli fosterhjem?

Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 6. mai kl. 18
eller tirsdag 3. juni kl. 18
Sted: Lokalene til Fosterhjemstjenesten i Sarpsborg,
Sundløkkaveien 73, 1659 Torp (Årum)
Ytterligere opplysninger: Besøk fosterhjem.no
eller Facebook, hvor du går inn på Fosterhjem Østlandet.
Tlf. 466 16 900

“Jegtrenger
trenger
“Jeg
nytthjem”
hjem”
etetnytt

•Ø
 nsker du en 50-talls frisyre, kan
Frisørgalleriet være behjelpelig med det!
• Salg av mat og drikke

• Furulund Kafeteria holder åpent på ettermiddag/kveld

Arr. NMK Aremark,
Aremark BMX og Aremark
kommune

Vårmønstring
2014

HOVEDSPONSOR:

”Jeg trenger
et nytt hjem”

Vårens
vakreste
even
tyr for mo
tor
interesse
rte
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Dataspill på ekstra stor skjerm
var populært. Ole Jørgen Golden
(nærmest), Vebjørn Østensvig og Carl
Håkon Espelund spilte med og mot
hverandre, mens Nikolaj Winters
(bakerst) hold på med sitt.

Data hele natten i Aremark
De ivrigste dataungdommene i Aremark trosset søvn og andre aktiviteter
da Ungdomsklubben på Myrland arrangerte LAN-party.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

LAN er et velkjent fenomen blant
dagens ungdom. I korthet går
det ut på at ungdommene treffes
og holder på med data sammen
hengene gjennom en hel natt. Det
vil si; sammenhengene er nok noe
overdrevet. For de fleste tar seg
noen timer «på øyet» i medbrakt
sovepose.
Årets LAN foregikk i Aremark
hallen. Der satt ungdommene på
medbrakt datautstyr. Stort sett
gikk det i spill. Noen hadde med
storskjerm, og det gjorde det lettere å spille med og mot hverandre.

De som ikke fant data spesielt
spennende, men likevel ville være
med, benyttet anledning til litt
fotballspill bak forhenget som deler
hallen.
Pizza på Myrland

Mange timer bak dataskjermene
fører til både sult og tørst. Klubbleder Anne-Berit Sande Olavesen
og Frank Olsen sørget for at den
siden av saken var vel ivaretatt.
Noen titalls meter fra idrettshallen
ligger ungdomsklubben, og der ble
det servert pizza. Så bar det tilbake
til skjermene og ytterligere noen
timer med data.

Benedikte Sandtorp (t.v.) og Stine
Merete Bråthen koste seg med data på
LAN i Aremark.

Jacob Johan Lie (nærmest) og Einar
Knoph spilte fotball på storskjerm.
Nikolai Stenfeldt Skogheim fulgte med
fra sidelinjen.

Vi har utvidet
lunsjtilbudet!
Det serveres lunsjbuffé mandag til
fredag kl. 11 til 13.
Velkommen til hyggelig lunsj hos oss
på Solstrand Terrasse AS.
For mer informasjon om
dagens lunsj, gå inn på:
Facebook: Solstrand Terrasse eller
hjemmesiden: solstrand-terrasse.no

SO

LSTRAND
Ørje

En perle ved Øymarksjøen

Overnatting, restaurant, kurs og konferanse. Tlf. 69 81 21 37

T E L E F O N 69 81 21 37 – W W W. S O L S T R A N D -T E R R A S S E . N O

Fire Aremark-ungdommer som koste seg på dataparty. Fra venstre Lasse Rølleid, Mia Sydnes, Jessica Veiulfsen og Sandra Solberg.
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– Jeg er guttebarnet fra Rømskog

Ny drifts
entreprenør
i Marker

En voksen mann med hvitt
hår sitter i rommet der
Rømskogs bygdebok bind 3
blir lansert. – Jeg er guttebarnet på side 113, sier han.

OneCo Veidrift AS skal drif
te og vedlikeholde veiene i
deler av Østfold fylke. Etter
en tilbudskonkurranse har
Statens vegvesen inngått
kontrakt med firmaet for de
neste fem årene.
Kontrakten gjelder for
drift og vedlikehold av riksog fylkesveiene innenfor
følgende kommuner: Askim,
Eidsberg, Hobøl, Skiptvet,
Spydeberg, Trøgstad, Våler,
og deler av Marker, Moss,
Rakkestad, Råde og Sarps
borg. Kontraktsperioden
gjelder fra 1. september
2014 til 1. september 2019.
Det var seks firmaer
som ga tilbud, og kon
traktsummen er på 212,5
millioner kroner. Kontrak
ten omfatter i hovedsak ru
tinemessige driftsoppgaver
og mindre vedlikeholds
oppgaver på vegnettet.
Oppdragene omfatter også
inspeksjon, registrering og
vinterdrift, sier Karl Erik
Willadsen, byggeleder i
Statens vegvesen.
OneCo Veidrift er
også ansvarlig for drift
av fylkesveiene i Haldenområdet.

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Artikkelen i bygdeboka handler om
jordmor Lydia Sandem, en legende
i Rømskog. Hun var ikke bare
jordmor, hun hjalp også unge jenter
som hadde kommet i «uløkka».
Blant annet hjalp hun til med
adopsjon.
– Det er meg

Finn Reinertsen fra Bærum er
ambulansesjåfør. Han ble født i
Rømskog i 1948, av en ung mor
som hadde truffet en mann som
ikke ville vedkjenne seg sitt ansvar. Adopsjon ble løsningen, og
en annonse ble rykket inn i Indre
Akershus Blad. Familien Reinertsen i Bærum leste annonsen og slo
til. Guttebarnet fra Rømskog hadde
fått et nytt hjem.
– Min historie er både sterk og
spesiell, sier Finn Reinertsen. Han
forteller oss mange historier, om
sin mor, om Lydia og da han for
første og siste gang møtte sin far.
– Skjebnen skulle ha det til at
ambulansesjåfør Finn var mannen

Finn Reinertsen i samtale med ordfører Kari Pettersen og leder i bygdebok-komiteen Nils Nilssen under lanseringen i Rømskog i fjor høst.

på jobb da hans egen far ble hentet
akutt. Men selv ikke da var faren
særlig interessert i sin egen sønn,
redningsmannen, sier Finn i dag.
– Bitter? Jo, ja, til en viss grad.
Men jeg er glad i Rømskog, i Lydia
og i min mor. Jeg forstår hennes
fortvilte situasjon. Fint at historien
har kommet frem. Dessverre har
ikke alle disse historiene endt så
godt som min, sier Finn Reinertsen.

9

Denne annonsen førte til at Finn Reinertsen flyttet fra Rømskog til Bærum, bare
få uker etter fødselen.

LPG Ørje ønsker alle en God Påske!
og velkommen til fylling av gassflasker
og oppgradring av utstyr til en rimelig pris

Fra 490,-

985,- med flaske
og gass

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

På
stasjonen
får du også
autogass
til bilen

Gass til

Lavpris
fra

149

r
prise tstyr
panjekjøp av uriser
m
a
k
il
ep
ved
rer tp
5 kg
riser ntastisk
ge va
r marnhar goderiller til fa
e
r
jø
Vi k ålflaske en del g
lettst
så ut
Våreselger og
Vi
Kom myggen i forkjøpet i år!
Spleis på en Myggfelle
med naboene!
Til terrasse brukes
både store terrassevarmere
og bordvarmere.
Bordvarmere er godt egnet Fra 990,1485,- med flaske
både hjemme og på tur.
og gass

Kom innom for å se vårt utvalg!

LPG Ørje i Svenskeveien 24 Åpningstider man-tors 9-17, fre 9-18 og 10-15 på lørdag Tlf.: 6998 1402

Aremark Jeger- og Fiskerforening inviterer til

JAKTFELTSKYTING PÅ LILLEMØRK

EVENTYRLIGE MØLLERENS HUS
Gå ikke glipp av et besøk i Møllerens Hus i idylliske Strømsfoss. Møllerens
Hus er blitt en av Aremarks største attraksjoner. Her kan du prate, spise,
nyte livet og velge blant tusenvis av spennende varer innen håndverk,
klær, smykker, rariteter og snurrepiperier av alle slag.
Åpningstider – gjelder også i påsken:
Lørdag 10–16. Søndag 12–16.
Ta kontakt dersom du ønsker å besøke
Møllerens Hus utenom ordinære åpningstider.
Innehaver Anne Sande
Telefon 69 19 81 16 – mobil 916 39 075
Hjemmeside: www.mollerenshus.no
Blogg: www.mollerens-hus.blogspot.com

onsdag 30. april

Gjelder som godkjente obligatoriske 30 skudd til storviltprøven
Ekstrapremier til klassevinnere
Påmelding fra kl. 10–12
Påmeldingsavgift kr 150,- (junior kr 100,-)
Merket fra Rv 21 mellom Fjell bru og Aremark sentrum
Noe du lurer på?
Kontakt Odd Øyvind Bjørntvedt, tlf. 99 09 06 29
sponsor:

Aremark
Jeger- og Fiskerforening
Velkommen til en spennende og sosial skytedag på l illemørk gård

Bildetekst
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Havass Skog

AREMARK
KIOSK - GOD MAT - FRISK OG GOD SALAT
DISTRIKTETS BESTE PIZZA - RIKSTOTO
MODERNE ANLEGG FOR BILVASK
SALG OG OMLEGGING AV DEKK
BILREKVISITA OG SMÅARTIKLER
ENKELT UTVALG AV DAGLIGVARER
VI TAR IMOT BESTILLING PÅ SNITTER
SERVICEINNSTILT BETJENING
VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG
MØTEPLASS!

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

FOTO: OBP

Skogeierne langs Haldenvassdraget

AREMARK SERVICESENTER. TELEFON 69 19 93 50
HVERDAGER 07–21. LØRDAG OG SØNDAG 09–21

PAINTBALL

LUFTGEVÆR

E
PIL OG BU
STOR LAVVO
MED PLASS TIL 80 PERSONER

PUTBALL
= SKIKKELIG MORO!
Aktivitetene egner seg utmerket til
avslutningsfester, bursdager og utdriknings
lag. Det er mulig å bestille separate aktivi
teter eller full pakke.

Nå er det tid for liljer og stemor!
Gode vårtilbud:
Planteskål stemor/lilje 23 cm, kr 100,Påskeliljer 9 cm, 5 stk. kr 50,Påskeliljer 12 cm, 5 stk. kr 100,- Planteskål stemor/lilje 27 cm, kr 140,Planteskål stemor/lilje 30 cm, kr 180,Planteskål lilje 16 cm, kr 45,Planteskål lilje 19 cm, kr 50,Åpningstider:
Mandag–fredag 10–17. Torsdag 10–18. Lørdag 10–14
AVD. ØRJE

Tlf. 45 06 17 90

EN
ALT INN
I
BINDER

Alt etter bestilling. Ring Ole Martin på
telefon 92 20 50 82 for bestilling eller
ytterligere opplysninger.

MYSEN PUTBALL
OG PAINTBALL PARK
Trømborgveien 447, 1850 Mysen
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Spillet bowls ble demonstrert for hallvaktene i Aremark. Det var så morsomt at Frivilligsentralen allerede har bestemt at det skal
spilles bowls på Furulund fast på mandager.

Middag og bowls for hallvaktene
Både kommunen og idrettslagene i Aremark sparer betydelige beløp
på at et stort antall frivillige er vakter på dugnad i Aremarkhallen. Nylig fikk
hallvaktene en påskjønnelse, og de fikk teste ut et populært spill – bowls.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Siden den flotte Aremarkhallen åpnet i
2010 har frivillige sørget for vakthold på
kveldene. Ni team, hvert bestående av to
godt voksne menn, har delt på oppgaven.
Med reserver er det hele 27 frivillige på
administrator Bjørn Tangens liste. Så godt
som alle har vært med siden starten.
– Det er hyggelig og sosialt, samtidig
som vi vet at vi gjør barn og unge en tjeneste. Når vi jobber gratis, kan kommunen
tilby lag og foreninger gratis treningstid,
sier en av hallvaktene, Stein Øivind Holter.
Som takk for innsatsen gjennom hele
året, inviterte Nina Skolleborg i Frivilligsentralen til middag på Furulund. Der fikk
hallvaktene anledning til å spise, prate og
kose seg. Både ordfører Geir Aarbu og rådmann Jon Fredrik Olsen var på plass, noe
som tydelig viser at kommunen setter stor
pris på den innsatsen hallvaktene legger
ned.
Fikk prøve bowls

Under samlingen på Furulund fikk alle
prøve seg på bowls, et kulespill «i slekt
med» både boccia, curling og bowling.
– Spillet er blitt svært populært, kunne
Frank Sörquist fortelle. Strömstad-haldenseren er engasjert av Østfold Idrettskrets til å markedsføre aktiviteten, som
egner seg godt for alle aldersgrupper, med
og uten funksjonshemminger. Med på
demonstrasjonen var Finn Eng, velkjent
håndballprofil og pensjonert lærer fra
Halden.
– Helt tilfeldig at jeg kom borti bowls.

Men dette er fryktelig morsomt.
Og det er en fin og sosial aktivitet for både unge og gamle, sier
han.
Starter bowls i Aremark

– Flere tente på ideen om å sette

i gang bowls i Aremark, sier
Frivilligsentralens leder Nina
Skolleborg.
– Kommunen bevilger
Folkehelsemidler til denne
aktiviteten, og Frivilligsentralen
ønsker å få med en frivillig, som

sammen med Bjørn Tangen kan
drive aktiviteten på mandager
fra kl. 12 til kl. 14. Kommunen
stiller storsalen på Furulund til
disposisjon. Ta gjerne kontakt
med meg dersom du har spørsmål, sier Nina Skolleborg.
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AV KJELL BLOMSETH, SEKSJONSLEDER EIENDOM OG
GRUNNERVERV, STATENS VEGVESEN, REGION ØST

Viktig grunn til riktig pris og tid
Hus og hjem, gård og grunn.
Eiendomsretten står sterkt i Norge.
Derfor er det svært viktig for Statens
vegvesen å gi grunneiere skikkelig
og redelig behandling når veien skal
fram. Spørsmålet er om vi kan gjøre
jobben bedre?

Tålmodighet er en dyd for dem som planlegger vei. Det kan gå både et år og to tiår
fra planleggingen starter i det små til veien
bygges. Det handler om små og store prosjekter. Arbeidet med ny vei skal gjennom
flere runder med administrativ og politisk
behandling før kommunestyret til slutt bestemmer hvor veien skal gå og hvordan den
skal se ut. Samtidig skal veiplanene ut på
høringer og folkemøter. Først når reguleringsplanen er vedtatt og finansieringen er
på plass, er det klart for grunnerverv.
Slik kjøper Vegvesenet grunn

Hvert år kjøper Statens vegvesen grunn eller rettigheter fra omlag fem tusen grunneiere for å kunne gjennomføre veiprosjektene. Mange er innforstått med situasjonen
og hilser det nye tiltaket velkommen.
Likevel er det også mange som synes det
blir vanskelig når de får fortalt at huset må
rives eller at deler av eiendommen blir en
del av den nye veien.
Statens vegvesen har egne fagfolk som
jobber med grunnerverv. Vi ønsker alltid å
komme fram til en avtale med grunneierne.
Vilkårene omfatter blant annet pris og når vi
kan begynne veiarbeidet. I ni av ti saker blir
vi enige om vilkårene og skriver kjøpekontrakt. En slik kjøpekontrakt gjør at grunneierne og vi raskt blir ferdige med saken.
Vi kan også inngå en avtale hvor vi blir
enige om at veiarbeidet kan starte, men
overlater til skjønnsretten å bestemme
prisen. I et fåtall saker blir ikke Vegvesenet
og grunneieren enige, verken om erstatning eller om at veiarbeidet kan starte på
eiendommen. Vegvesenet vil i slike saker
ekspropriere den grunn og de rettigheter
vi trenger. Det vil si at vi starter en prosess
for å gjennomføre en tvungen avståelse av
eiendomsretten mot full økonomisk erstatning, selv om grunneieren ikke er enig.
Hjelp å få?

Naboene til den planlagte veien har ofte
behov for å vite hva slags rettigheter de
har når de må avstå grunn til Vegvesenet.
Derfor er det viktig at vi gir god informasjon om arbeidet og hva slags rettigheter
naboene våre har. Som regel blir vi enige
med grunneierne uten advokathjelp eller
annen bistand.
Hvis det er behov for ekstern hjelp,
betaler Vegvesenet grunneiernes nødvendige advokatkostnader eller annen sakkyndig bistand. Det er viktig at grunneieren
kontakter Vegvesenet for å avklare dekning
av slik bistand, slik at vi kan vurdere hva
som anses nødvendig, og for eventuelt å få
koordinert bistanden med andre berørte.

Våren er rett rundt hjørnet!
Vær klar til utelivet:
www.romskogmarkiser.no

Erstatningen

Når kan veiarbeidet begynne, og når kommer erstatningen?
I saker hvor partene er enige og har
skrevet kjøpekontrakt, kan vi starte veiarbeidet. Det samme er tilfelle når vi er enig
med grunneier om grunnavståelsen, og at
skjønnsretten skal bestemme den økonomiske erstatningen.
I de sakene der vi ikke blir enige, kan vi i
utgangspunktet ikke gå inn på grunneierens eiendom før skjønnsretten har fastsatt
erstatningen. Det er imidlertid ikke uvanlig
at vi da ber Vegdirektoratet eller Fylkesmannen gi oss såkalt forhåndstillatelse slik
at vi kan starte arbeidet på eiendommen.
Slik tillatelse gis eventuelt først etter at
grunneieren har fått anledning til å uttale
seg om saken.
I saker hvor partene er enige og det er
skrevet kjøpekontrakt, utbetaler vi vanligvis nitti til hundre prosent av erstatningen
umiddelbart etter at avtalen er skrevet. I
sakene som går til skjønn er det vanlig at
tilsvarende utbetaling skjer så snart skjønnet er rettskraftig.
Resten av oppgjøret blir utbetalt når vi
vet nøyaktig hvor mye grunn det gikk med
til den nye veien. Det vet vi ikke før den
endelige grensen mellom veien og naboene våre er målt opp av landmålere. Hvis
sluttregningen viser at det skal utbetales
mer enn det vi allerede har gjort, betaler vi
renter på det utestående beløpet.
Kan vi bli bedre?

Vi er klar over at møtet med Statens vegvesen kan være vanskelig for grunneiere.
Vedtaket om hvor veien skal gå kan oppleves urimelig og urettferdig. Grunnerververne i Statens vegvesen møter folk som må
flytte fra hus og hjem, eller som må avstå
grunn og rettigheter. Det kan være vanskelig. Vi har derfor strenge regler og rutiner
å forholde oss til for å sikre at folk blir hørt
og behandlet likt. I tillegg har Vegvesenet
laget egne etiske retningslinjer for grunnerverv. Det er viktig at grunnervervet gjennomføres slik at belastningen blir minst
mulig for de berørte.
Enkeltsaker viser at vi kan bli flinkere i
møte med grunneierne. Selv om Vegvesenet har lang erfaring med grunnerverv, og
at regelen er at det går bra, vil det fra tid
til annen oppstå situasjoner der vi kunne
gjort jobben bedre. Vi tror nøkkelen til et
godt grunnerverv er god kommunikasjon
mellom Vegvesenet og grunneierne. Det
gjelder fra tidlig i veiplanleggingen til veien
er ferdig, og det kan settes endelig punktum for grunnervervet.

Påskeferien blir enda
flottere med en ny pc!
www.xsc.no
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MarkCanto holdt korseminar i Årjäng
En helg i mars var
koret MarCanto fra
Ørje samlet i Årjäng.
Koret hadde fått tak i
gode og inspirerende
instruktører; Anna
Jonehög og Jonas
Bergsten.
Øvelseslokalet var Misjonskirken i År
jäng. Her var det stor aktivitet disse
dagene, med liv og røre og latter og
frisk gospel.
Det ble også tid til sosialt samvær
og deilig middager på hotellet på
fredag og lørdags kveld. Søndag dro
koret til Västra Fågelvik for å avslutte
seminaret med å presentere de ny
innøvde sangene på gudstjenesten.
Ørje menighet hadde lagt sin guds
tjeneste hit, og de to prestene Ole og
Runo samarbeidet om gudstjenesten.
Veldig gledelig var det at mange
fra Marker dukket opp, og det ble en
flott avslutning på seminaret for ko
ret. Ekstra hyggelig var det også med
kirkekaffe i lokalet rett over veien, og
her fikk vaflene «bein å gå på».
MarCanto ønsker å rette en stor
takk for samarbeidet med Anna og
Jonas og til menigheten i Västra
Fågelvik.

Kor og
musikere
samlet
rundt
flygelet.
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Gråbølsødegården
pukkverk
OTTEID

Marit Jæger og Bjørn Vidar Lihagen ønsker alle velkommen til hyggelig vår- og sommerhandel i Kjeller’n.

Leverandør av knuste masser
• Singel • Subus
• Pukk • Kult

Til pynt og nytte

HVIS
ØNSKE
TAR VI LIG
OS
TRANS S AV
PORTEN

I Kjeller’n under Joker Aremark finner du butikken
som bare er herlig full av ting og tang du trenger
(og sikkert mye du ikke trenger, men godt kunne
tenke deg likevel). Redskap til
hagen, vårsjau, verktøy, gaver, lamper osv.
I vår og sommer blir det stort utesalg
fra nytt telt foran butikken.

• GAVER • VERKTØY
• HUSHOLDNINGSARTIKLER • FISKEUTSTYR • GLASS OG
SERVISE • LAMPER OG ELEKTRISK UTSTYR • HAGEMØBLER • HAGEREDSKAP • DUKER

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

For pris og andre opplysninger, kontakt Jens Håkon Bjerke
Mobil 908 64 205. E-post: kristin-bjerke@halden.net

www.marker-sparebank.no

Også næringsdrivende
kan trenge litt hjelp i blant

Hege Fundingsrud, salgs- og produktsjef bedriftsmarked,
Telefon: 46 91 12 38. Epost: hf@marker-sparebank.no

Alle næringsdrivende trenger å ha en god
bank med på laget. Sammen kan vi finne
ut hvilke bankbehov du har, og hvordan du
kan drive på en smart måte. Gode rutiner
og systemer kan hjelpe deg til å få en mer
effektiv, forutsigbar og rimelig hverdag.

Ta kontakt med oss, så ser vi
hva vi kan få til sammen!

TELEFON 69 81 04 00

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

Solveig Reiten, bedriftsrådgiver,
Telefon: 46 91 10 43. Epost: sr@marker-sparebank.no
AREMARK • MARKER • RØMSKOG • MOSS • RAKKESTAD
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VENNEFORENING
Aremark Historielag ønsker seg en ven
neforening.
– Historielaget har ni bygninger.
Disse krever mye vedlikehold. En ven
neforening kunne ha bidratt med mye.
På Kanalmuseet i Ørje har de en slik
venneforening, og jeg kunne gjerne sett
at vi hadde fått til noe lignende i Are
mark, sier historielagets leder Sigmund
Holth.

Jens Gunneng leder Røde Kors
Marker Røde Kors har fått ny leder. Jens Gunneng rykket opp fra
nestlederrollen på siste årsmøte. Jorun Billing gikk motsatt vei.
Foreningen har hatt et aktivt år med aktiviteter som besøkstjeneste, leksehjelp og hjelp til ferieleiren på Ytterbøl. Og nok en gang
var man med på julaftentilbudet for ensomme og enslige. I tillegg
drives det inntektsgivende arbeid med både basarer og julebingo.
I likhet med en rekke andre lag og foreninger sliter Marker Røde
Kors med rekrutteringen. Det er derfor et prioritert mål for det nye
styret å skaffe flere medlemmer, men også å oppdatere sitt beredskapsmateriell. For Røde Kors er en organisasjon som stiller opp
når små og store katastrofer skjer.

Lyttevenn på
Aremark skole
Frivilligsentralen i Aremark har frem til
påske et prøveprosjekt kalt “Lyttevenn”.
Fem frivillige stiller opp i skoletiden og
tar for seg en elev av gangen. Denne
leser høyt i femten minutter.
– Det ser helt klart ut til at behovet
er til stede. Kanskje kan det bli snakk
om en forlengelse av prosjektet, antyder
Nina Skolleborg, leder av Frivilligsen
tralen.

Trenger frivillige
Det er mange aktiviteter i Aremark,
både i regi av Frivilligsentralen og kom
munen. Men aktivitetene gjør seg ikke
selv. Leder Nina Skolleborg ønsker seg
flere hjelpere for å holde hjulene i gang.
– Vi skulle gjerne hatt flere frivillige
som vil stille opp på strikkeklubb og
bingo. Det er sårbart etter hvert som
noen trekker seg, sier hun.
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Det nye styret

Jens Gunneng er nyvalgt leder i Marker Røde Kors. Foto: Øyvind Ottersen.

Leder: Jens Gunneng
Nestleder: Jorun Billing
Kasserer: Aud Krosby
Sekretær: Mette Ane Therkelsen
Styremedlemmer: Roy Bruncell og Runi Aasgaard

SAMMEN
SAMMEN Vi
REALiSERER
REALiSERER
Vi
diN huSdRØM!
diN huSdRØM!
www.mesterhus.no
www.mesterhus.no

SAMMEN
REALiSERER Vi
diN huSdRØM!

Vårmønstring
lørdag 10. mai

STE HUSBYGGER ER I DITT NÆRMILJØ
Lørdag 10. mai er det igjen duket for
Vårmønstring i Aremark sentrum. Fra
klokka 11 til 16 skal alt som durer bidra
til å gjøre dagen både spennende og
trivelig. Oppslutningen om Vårmønstrin
gen har økt år for år. Arrangementet er
blitt en tradisjon som trekker besøkende
fra fjern og nær.
På menyen denne forhåpentligvis va
kre mai-lørdagen står en stor motorisert
utstilling på travbanen i Aremark sen
trum. Arrangøren NMK Aremark, Are
mark BMX og Aremark kommune under
streker at alle er hjertelig velkommen til
å delta med biler, motorsykler, mopeder,
traktorer, andre landbruksmaskiner og
alt annet som durer. Det blir premiering
av beste motoriserte kjøretøy, og dessu
ten blir et gavekort trukket ut blant alle
som deltar i avstemningen.

www.mesterhus.no
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BMX-bane
Brannvesenet har egen stand med kjø
retøy og utstyr. En stor bilracesimulator
er på plass også i år, og nytt av året er
3D-spill. Nytt blir det også at Aremark
og Halden BMX skal lage en bane på
tomta der gamle Fosby skole inntil nylig
befant seg. I tillegg kommer Østlandets
ATV klubb, og butikken Fønix i Halden
skal ha stand. Og ønsker du en 50-talls
frisyre, kan Frisørgalleriet i Bankbygget
være behjelpelig med det!
Det blir salg av mat og drikke på
travbanen og ved banken. Furulund
Kafeteria holder åpent på ettermiddag/
kveld.
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Velkommen til en hyggelig husprat!
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til en hyggelig husprat!
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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 frem
over vil AGs lesere få rapporter fra paret.

Karneval, jobb og
det søte liv i Karibien

Da vi kom til Trinidad, hadde vi ikke regna med å bli her så lenge.
Vi skulle jo bare fikse noen ting for så å dra videre til Grenadinene.
Men i skrivende stund er vi fortsatt her. Nå ser vi imidlertid en
ende på alle prosjektene.

Paul får prøvespille ’’steel drums’’.

dyst. Orkesteret bestod av en vogn med trommiser med fargerike oljefat kalt «steeldrums» som
instrumenter.
Det er flere parader med ulike temaer. Den vi
skulle være med i heter «The mud parade» og
kunne friste med en delikat dusj i søle for alle
som deltok. Vi vil understreke at vi ikke valgte
ut paraden selv!
Et stort antall bøtter med tyntflytende leire
var anskaffa, og noen utvalgte hadde fått oppgaven med å sprute ned resten av gjengen. Tviler
på at nordmenn som deltar i denne paraden,
noen gang kommer til å klage på russens sprell
og ablegøyer. For dette tok kaka! Man hadde
nemlig ikke noe valg, og derfor var det få som
hadde tatt på seg finstasen.
Stor danseglede

I full gang med sveisinga.

Stativet til solcellepanelene og gummibåten er
på plass bakpå båten, og det ble riktig så fint.
Inntrykket vi har fått av trinidaderne, er at de
er hyggelige og imøtekommende, men når det
gjelder jobb, er de ikke så begeistra for at andre
blander seg inn i deres business. Likevel fikk
Paul lov til å være med sveiseren Robert for å
bygge stativet. Dealen var at han skulle få hjelpe
til med småjobber, samt skissere hvordan vi ville
ha det. Sveise skulle han derimot ikke få lov til.
På verkstedet

Med et knippe rustfrie stålrør under armen
tok Paul turen til verkstedet, hvor han skulle
komme til å tilbringe mange timer de neste to
ukene. Selv om det ikke gikk så fort framover,
var det både morsomt og lærerikt. Det tok ikke
mange dagene før han ble beordra til å sveise
noen deler. Resultatet ble veldig bra, og Robert
mente at han godt kunne ha bruk for en hjelpegutt hvis Paul var interessert. Klart han var,
men på båten venta nye oppgaver, og Trinidad
er intet unntak – også her har døgnet dessverre
bare 24 timer.
Karneval

Det nærma seg karneval, og vi så fram til et lite

avbrekk med fargerik folkefest og livlig musikk.
Allerede en ukes tid før det braka løs, var det
musikk, dans og arrangementer til langt på natt
langs kysten fra Chaguaramas, hvor vi ligger, og
inn mot hovedstaden Port of Spain.
En kveld ble vi med havnemesteren til en
karnevalsførfest med reggaekonsert, to timers
gåtur fra marinaen. Det er fascinerende å oppleve hvordan innbyggerne her virkelig lever for
denne festlige «høytiden». Under oppvarmingen er det slike konserter overalt, uansett dag og
det faktum at folk flest skal på jobb dagen etter.
Selve karnevalshelga, som varer fra fredag til
onsdag, er imidlertid offentlig ferie. Det meste
skjer i hovedstaden, og på søndagen begynner opptogene i gatene. For oss som er vant til
17. mai-toget, er dette noe ganske annerledes og
en opplevelse verdt å få med seg. Som i Grenseland er det liv og røre i gatene fra tolv-tida
og utover. Her i Karibien er det vel å merke ved
midnatt og ikke på dagen det skjer.
Steeldrums

Gatene var fylt med mengder av folk, både med
og uten kostyme, som skulle delta i paraden.
Selv om noen var litt trøtte, var stemningen på
topp, og Trinidads svar på Slusebrass var klare til

Linn Charlotte og Paul er klare for karneval, med
oppklippa klær i 70-talls stil.

I tillegg til de særegne trommene sørga en
vogn fullstappa med høyttalere for reggae- og
calypsomusikk og danseglede. Slik pågikk det
fram til soloppgang og vel så det, Runden vi gikk
var flere kilometer lang. Mot slutten ble sølevannet bytta ut med fargerik maling for å freshe
opp toget, som nå bestod av en gjeng grå mus.
Vi fikk noen fargeklatter her og der og dermed
motivasjon til å holde ut litt til.
Da runden var omme, ble det servert lefser
med fyll, og man fikk tilbud om en dusj. Ingen
hvilken som helst dusj, men en stor fontene av
en vannslange som alle fikk plass under. Linn
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Pause i slipinga. Linn Charlotte slukker tørsten
med en nyplukka kokosnøtt.

Noen timer senere var ikke klærne like rene og pene!

Noen tok den heeeeelt ut.

Charlotte stod over, mens Paul tok seg en real
kattevask.
Slitne og fornøyde, og med minner for livet,
vendte vi snuta hjemover for å få en etterlengta
blund på øyet. Karnevalet var over for denne
gang.

og vi trodde vi var i mål. Så enkelt var det likevel
ikke; en ekstra sikring holdt det fortsatt på plass,
og ytterligere redskaper og verktøy måtte anskaffes. Ved hjelp av den største vinkelsliperen
på bruket løsna det endelig etter fire dagers slit.
Tabbe av verftet

Kalle fra Sverige

På vei til butikken i gummibåt så vi plutselig
en ettermiddag en båt med svensk flagg. Den
holdt på å legge til. Neimen, er det ikke Kalle
som lå vis-à-vis oss med båten sin i Las Palmas?
Joda, resten av mannskapet var bytta ut, men
skipper’n var den samme. Han hadde også lagt
Atlanter’n under kjølen, og som oss hadde han
mye å fortelle. Kvelden ble lang før vi kom oss i
seng.
Skandinavene har definitivt fått øynene opp
for Trinidad, og da de to andre norske nabo
båtene våre ved marinaen hadde dratt videre,
varte det ikke lenge før nestemann dukka opp.
Det var «Jenny» fra Bergen. Mannskapet Eli og
Jan var på sitt femte år jorda rundt. Nå var de
sakte, men sikkert på vei hjemover.
Eli og Jan er kjempehyggelige, og vi ble straks
invitert ombord for å se på den lekre skuta. Alt
innventaret var hjemmesnekra, og du verden for
en båt. Den så fortsatt nesten flunkende ny ut.
Nå skulle de ta opp båten for å sjekke ut noen
mistenksomme lyder i rorbladet og rådet oss
til å gjøre det samme, siden roret vårt også har
spill. Takket være Eli og Jan står vi altså på land
– igjen.
Angrer ikke

Selvfølgelig ingen ønsketilstand. Vi syntes
egentlig tre ganger i løpet av ett år var nok. Men
vi angrer ikke et sekund på at vi utvida oppholdet for å få roret undersøkt. Vi er absolutt
avhengige av roret vårt. Dodøra vil neppe gjøre
samme nytte hvis roret skulle ryke med i hardt
vær. Da sitter vi der. Dessuten er det betryggende å vite ettersom den evige knirkinga har vært
en bekymringsfaktor fra begynnelsen av. En
sveitser fortalte at litt spill nå og da bare var beroligende, så vi slo oss til ro med det en periode.
Men vi er glade for at vi senere hørte på våre norske venner. Det viste seg nemlig at festet mellom
rorbladet og den nederste delen av rorakselen
hadde altfor mye slingringsmonn og at lagrene
absolutt burde erstattes med noen tjukkere.
Først måtte vi løsne hele roret fra skroget.
Det var lettere sagt enn gjort. Det satt dønn fast!
Tretti år med saltvann hadde gjort sitt til at det
hadde grodd fast, og boltene lot seg ikke rikke.
Etter ørtenførti forsøk med diverse bor, meisel
og vinkelslipere løsna omsider hovedskruene,

alt ombord. Slik plomberte vi hullet, og ifølge
forstå-seg-påere er det nå som båtens sterkeste
punkt å regne. Så er det bare å håpe at vi har fått
bukt med vannproblemene også.
Speedbåt-regatta

For noen dager siden var det speedbåt-regatta
i nabobukta, i regi av yachtklubben. Massevis
av tilskuere hadde samla seg for å se de lynraske
båtene kjempe om trofeet. På avstand så de ut
som fjernstyrte lekebåter der de føk avgårde så
vannspruten stod. Med tusenvis av hestekrefter
gikk de som olja lyn og hele to ganger så fort
som en vanlig bil. Marinaen vår stilte med egen
båt, kalt «Total Monster». Den levde virkelig
opp til navnet. Av de ti båtene som deltok, var
det ingen som kunne måle seg med den. Innimellom lå det an til at andre ville ta innpå, men
det var bare «Monster’s strategi for å gjøre det
mer spennende. Vi fikk nemlig «inside information». «Total Monster» var rett og slett suveren
og gikk av med seiren i begge sine klasser, til
stormende jubel fra marinaens supportere.
Utflukt

Oops - vi har et problem!

Så var det duket for den største overraskelsen,
dessverre et resultat av en verfttabbe. Laget
med antifouling, som skal beskytte bunnen av
skroget mot alger og plastpest, hadde på mistenkelig vis flassa av i større mengder rundt og
rett bak kjølen. Dette kunne da neppe være en
tilfeldighet, tenkte vi mens vi ga oss i kast med
slipemaskinen.
Og ganske riktig. Jo mer vi slipa ned partiet
bak kjølen, desto mer usolid materiale så dagens
lys. Vannet hadde trengt seg inn i glassfiberen
og med sikkerhet videre inn i «kjøkkengulvet».
Var det altså her vannproblemene våre kom fra?
Lag på lag med porøs glassfiber ble slipt bort, og
vips så hadde vi et hull i dørken på størrelse med
en håndball og litt av en jobb foran oss.

Det har også blitt tid til en annen utflukt. Denne
gang til Scotland’s Bay på den andre sida av øya.
Vi fylte jolla med mat, drikke og en tysker ved
navn Jonas. Og vi hadde planlagt å møte noen
andre vi var blitt kjent med. Etter en times tid
med leting ga vi opp å finne dem og utforska
istedet den idylliske bukta på egen hånd. Her
var det ingen marinaer, turisme og hektikk, kun
noen fritidsbåter og en håndfull seilbåter som
lå ankra opp, med hyggelig mannskap ombord.
Endelig kunne vi ta en etterlengta dukkert, noe
vi savner her i Chaguaramas, hvor vannet er litt
for møkkete til det.
Naturens tallerkiner

Husket Strömstad

Brått kom vi på det vi hadde fått vite sist sommer da vi tilfeldigvis traff den første eieren av
båten i Strömstad. Båten hadde visst gått på
grunn en gang i tiden, men skadene hadde blitt
reparert. Tydeligvis ikke godt nok. Vi konkluderte med at han må ha kjørt i full rulle mot et
skjær, slik at kjølen ble pressa kraftig bakover og
byssegulvet ble pådratt seriøse skader. Joda, det
hadde blitt reparert, men noen vanntett løsning
var det ikke. Slike reparajoner er kostbare, så
vi valgte å stole på oss selv og kunnskapen fra
andre seilere og tidligere vertfansatte. Fiberglass og epoxy blandingsmasse hadde vi tross

Hvorfor bruke tallerken når man har bananblader …

Etterpå spiste vi et godt måltid, servert på
naturens egne tallerkner, bananblader. Mens vi
spiste, slo vi av en prat med de andre seilerne. Et
herlig sted, og antageligvis noe à la øyene vi skal
besøke etter Trinidad.
Karibisk hilsen fra Linn Charlotte og Paul
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Forviklingene står i kø hjemme hos familien Klinke. Fra venstre Irene Wahl
Nesset, Lill Halvardsson, Thor Mauritzen og Bjørn Studsrud.

Irene Wahl Nesset leverte en imponerende tolkning av fru Klinke, streng
formann i sedelighetsforeningen. Her i samtale med Roger Studsrud.

Lars Johansson og Marthe Gabrielsen
i en fornøyelig scene. Johansson som
assyriolog Henrik Meisel fra Tjølling.
Gabrielsen som unge Betty Løvberg.

En festlig kveld i Ørje

Hvis det er sant at en god latter forlenger livet, ja da vil eldrebølgen slå ekstra hardt inn
over Marker i årene fremover. Vi var nemlig til stede på Marker Teaterselskaps forestilling
«Den Spanske Flue». Det var rett og slett festlig – og ikke minst imponerende.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

I samfulle to timer runget latteren i en fullsatt
storsal i rådhuset. Tidvis så betongveggene
dirret. Med tre utsolgte hus, bar og servering
i hjørnet og et dyktig og sprudlende ensemble
viste Marker Teaterselskap nok en gang hvilken
kulturell kraft lokalsamfunnet Marker er i besittelse av.

ste derfor til en viss grad hva som var i vente.
Men de markerske amatørskuespillerne hadde
mange overraskelser i ermet, og latteren satt
løst. Ikke minst fordi publikum fikk se hvilke
kunstneriske og humoristiske kvaliteter naboer
og andre bekjente er i besittelse av. All ære til
både regissør Anneli Sollie, skuespillerne og de
mange som sørget for flott scenografi, kostymer,
lyd, lys og en generelt god helaftenstemning
blant publikum.

Morsomt

«Den Spanske Flue» er en velkjent farse som
mange kjenner til. Her er det forviklinger,
«uekte» barn og umoral i massevis. Vi vis-

Gode prestasjoner

Dette er ingen teateranmeldelse, og det blir
derfor ikke riktig å gå i dybden på det kunstne-

riske. Hele teamet fortjener honnør, for det ble
levert fremragende prestasjoner hele veien. Men
vi bare må nevne to av aktørene. Irene Wahl
Nesset, som husfrue Emma Klinke og formann
i sedelighetsforeningen, var helt fantastisk. Et
naturtalent. Det samme kan sies om allestedsnærværende Lars Johansson – tusenkunstneren
som denne gang ga liv til Henrik Meisel, en sær
pusling fra Tjølling.
Det er krevende å sette opp gode teaterforestillinger. Marker Teaterselskap har levert varene
i førti år. Det har gjort lokalsamfunnet både
rikere og triveligere.
Vel blåst. Vi gleder oss til neste prosjekt.
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Gratis kontroll
av russebilen

19

MYKE
TRAFIKAN
TER I
RØMSKOG

Også i år inviterer Statens
vegvesen til gratis kontroll av
russebiler og russebusser.
– Vi sjekker at kjøretøyene
til russen er trafikksikre og
bygd i henhold til regelver
ket, slik at russen unngår å få
russefeiringen ødelagt, sier
sensor ved Hafslund trafikk
stasjon, Linda Botten.
Mysen trafikkstasjon har
gratis kontroll 10. april.
Hafslund trafikkstasjon
har gratis kontroll 9. og
23. april

Byggingen av ny gang- og
sykkelvei mellom kommunehuset og Joker-butikken
i Rømskog går sin gang. Det
betyr både tryggere og triveligere forhold for myke
trafikanter langs fylkesvei
21. Foto: Øyvind Ottersen.

Subus, singel, pukk og maskinkult
Støpegrus
Mure-/pussesand
Kabelgrus
Havesingel-natur
Fyllstein
Fyllmasse

FERDIGBETONG
FERDIGBETONG
MONA BETONG A/S

Transport hvis ønskelig

«triv’lig og rask levering»

MONA BETONG A/S

Tlf. 69 89 44 90
Inneh. Harald Westgaard
1870 Ørje – tlf. 69 81 41 06 mob. 909 14 160

FAKS 69 89 48 92

«triv’lig og rask levering»

Tlf. 69 89 44 90

FAKS 69 89 48 92

ØST

God nyhet til deg som er under
35 år og skal forsikre boligen din!
Forsikrer du boligen din hos oss i 2014, spanderer vi sikkerhetspakken
vår på deg.

Pakken inneholder:
•
•
•
•
•
•

BESØK VÅRE BUTIKKER:

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

www.norgesfor.no

TRØGSTAD
Telefon: 69 82 43 00

Tilbudet gjelder bare kontorene våre i Mysen, Ørje og Hobøl
Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse
gjensidige.no

A13_0187/12.2013

SLORAFOSS
Telefon: 63 85 46 60

el-kontroll, utført av sertifisert montør (forutsetter utbedret og
godkjent anlegg)
brannslukkingsapparat (6 kilo, skum)
tre seriekoblede røykvarslere med display
brannteppe
guidelight (rømningslys, nattlys og lommelykt i ett)
personlig rådgiver
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MARKER FOTOKLUBB

MÅNEDENS BLINKSKUDD

Sigmund Heeds vinnerbilde i svart/hvitt-klassen.

Sigmund Heeds vinnerbilde i fargeklassen.

Wahl gjenvalgt – heder til Heed og Størholt
Marker Fotoklubb har hatt årsmøte. Der var det valg og utdeling av heder og ære, i tillegg til
en gjennomgang av både status og fremtidsvyer. Finn Wahl fortsetter som klubbens leder.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST

Kasserer: Thor Kasbo
Styremedlemmer: Tore Robert Klerud og Gerd
Berger
Varamedlemmer: Jørn Fjeld og Jens Gunneng
Revisorer: Roy Heyerdahl og Steinar Størholt
Valgkomité: Gerd Berger, Sigmund Heed og Kåre
Dybvik

Fjorten medlemmer møtte på årsmøtet. Årsberet
ning og regnskap ble naturligvis gjennomgått.
Årets fotografer for 2013 ble kåret. Det ble
Steinar Størholt i fargeklassen og Sigmund Heed
i svarthvitt.
Valget bød heller ikke på de store kontrover
sene. Det ga følgende resultat:

Skulptur

Leder: Finn Wahl
Sekretær: Dag Krogstad

Etter årsmøtet var det duket for nok en kvelds
konkurranse. Denne gang var temaet «Skulptur».
Deltakelsen var utmerket, med femten farge

bilder og fjorten svarthvitt. Sigmund Heed var
åpenbart i storform. Han sikret seieren i begge
klasser.
Resultatene:
Farger: 1) Sigmund Heed, 2) Gerd Berger, 3) Finn
Wahl, 4) Kåre Dybvik, 5) Sigmund Heed.
Svarthvitt: 1) Sigmund Heed, 2) Gerd Berger, 3)
Øystein Sjølie, 4) Steinar Størholt, 5) Dag Krog
stad.

HAR DU BILDER FRA 60-, 70- OG 80-TALLET I MARKER?
Fotohistorisk Forum
og Marker kommune
ønsker bilder av allmenn
interesse fra 1960-, 70og 80-tallet fra Marker.

– Vi har noe bildemateriell fra denne tiden, men
vet at det finnes mye mer «der ute» som kan være
interessant å ha som dokumentasjon på disse
tiårene, sier Else Marit Svendsen i kommunens
kulturetat.
Har du papirkopier, lysbilder eller andre forma
ter kan dette absolutt være av interesse. Motivene
kan være fra eksempelvis arbeidsplasser og næ
ringsliv, lag og foreninger, landbruk og skogsdrift,

klær, bygninger eller hva som helst som kan være
av interesse for flere.
– Vi tar imot materiale og scanner det, sier Jørn
Fjeld i Fotohistorisk Forum.
Har du bilder av interesse, ta kontakt med:
Jørn Fjeld, telefon 932 38 814, eller epost jaf@
innovi.no
Else Marit Svendsen, telefon 928 94 738 eller
else.marit.svendsen@marker.kommune.no
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Arestad trenger dugnadshjelp

Aremark Historielag legger ned mye tid og penger på å bevare den gamle prestegården
Arestad. En kulturhistorisk skatt som mange har glede av. Nå trenger bygningen maling,
og til det trengs dugnadsarbeidere.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

To av ildsjelene på Arestad er historielagets
leder Sigmund Holth og ”vedlikeholdssjef”
Bjørn Grøstad. De holder i disse dager på
med restaurering og utskifting av vinduer
på bygningen. En stor og tidkrevende jobb.
– Det er grunnlovsjubileum i år, og i den
forbindelse skal det være viktige arrangementer på Arestad. Derfor håper vi at vi
kan få gjort mye av det nødvendige vedlikeholdsarbeidet før disse arrangementene,
sier Sigmund Holth.
Dugnad

– Det er dyrt å vedlikeholde historiske bygninger. Vi får offentlige tilskudd, men disse
krever egeninnsats. Vi kan ikke sette bort
alt. Det blir for kostbart, sier Bjørn Grøstad.

– Maling av bygningen er en stor, men
svært viktig jobb. Vi må skrape og male.
Det krever sitt, og vi håper at noen flinke
og ansvarsfulle aremarkinger kan spandere
noen timer på dugnad til glede for oss alle,
sier Sigmund Holth.
– Det er ikke nødvendig å være fagmann,
men du bør ha holdt i en pensel, og du bør
være nøye og samvittighetsfull. Vi forvalter
en stor felles arv, og da må vi gjøre en god
jobb. Men er du den vi trenger, håper vi at
du kan avse noen timer. Ta kontakt med en
av oss, sier Bjørn Grøstad.
– I tillegg til å gjøre en viktig jobb, kan vi
love at dugnad er veldig sosialt og hyggelig.
Ikke minst nå når det flotte vårværet forhåpentligvis vil prege dagene fremover. Da er
det ekstra trivelig «å henge» på veggen med
kost og malingsspann, sier Sigmund Holth.

Bjørn Grøstad (t.v.) og Sigmund Holth håper at riktig mange
dyktige aremarkinger melder seg til tjeneste på Arestad. Den
gamle prestegården må skrapes og males, og det må skje på
dugnad.

Jaktfeltskyting på Lillemørk

Med MOT
til å møtes
Mye interessant stoff legges ut på
hjemmesiden til MOT i Marker. Jeg har
klippet følgende:
«Marker Sparebank har gjennom
flere år hatt en samling, på våren, for
kommunens ungdommer som går på
9. trinn. I 2013 ble det bestemt at det
skulle endres litt på dette arrangemen
tet, og MOT i Marker ble koblet inn. Det
ble bestemt at ungdom fra alle de tre
grensekommunene, Rømskog, Aremark
og Marker skulle inviteres og at kvelden
skulle bli litt mer innholdsrik enn ’bare
pizza, brus og litt bank-info’.
UMM (Ungdom med MOT) la, i 2013,
lista for årene fremover og nå er altså
tiden for nok et arrangement. Vår ny
utdannede UMM´ere skal ta stafettpin
nen videre, og nå har første møte med
banken funnet sted. Hvem som skal
gjøre hva og datoen for arrangementet
er spikret. UMM skal ha ansvar for: in
vitasjoner, bestilling av mat, underhold
ning og pynting av lokalet og av bord i
tillegg til å sørge for at gjestene får en
super kveld.
I samarbeid med kommunene skal
ungdommene fraktes til og fra arrange
mentet, som avsluttes med konsert. Vi
gleder oss til 26. april.»
Jeg er stolt over arbeidet og engasje
mentet ungdommene våre viser!
			May Kristin Hattestad
			 Rektor på Marker skole
			 og medlem av MOT-styret

Søndag 13. april arrangeres et av Østfolds største og
mest populære stevner for skyttere. Da er det jaktfelt
stevne på Lillemørk, arrangert av Aremark Jeger og
Fiskerforening.
I fjor deltok over to hundre skyttere, og i år er det
ventet minst like mange. Lillemørk ligger fysisk i Hal

den kommune, men avkjørselen skjer fra fylkesvei 21
ved Østensvig i Aremark.
Stevnet starter klokka 10 og byr på en fin opple
velse for så vel deltakere som familiemedlemmer og
andre interesserte som ønsker seg en trivelig dag i
naturskjønne omgivelser.

SKYTING I RØMSKOG
Rømskog Skytterlag har arrangert
grovfeltskyting om Marker Sparebanks
Pokal. Vinner ble Per Haugen.
Resultatene:
Klasse 1
Saeed Nazar			25/14
Per Frode Haugen 19/7		
Tom Kristensen		 5/7		
Hilde Rasmussen		 14/4		

+6		31
+6		 25
+6
21
+6
20

Klasse 4
Nils Nilssen			27/23

+1		28

Klasse V65
Per Haugen			27/16

+4		31

Rømskog Skytterlag har arrangert grovfeltskyting på skytebanen.

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.
Ta kontakt for pris og ytterligere informasjon.

Besøksadresse: Storgata 5, 1870 Ørje
Telefon: 468 24 777
Epost: oyvind.ottersen@grenselandmedia.no
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Det skjer
i Grenseland
2. APRIL TIL 3. MAI

SØNDAG 20.

Faste aktiviteter i Aremark

Høytidsmøte i Rømskog bedehus kl. 11.
ONSDAG 23.

Barneaktiviteter i Markerhallen kl. 17.
Arrangør er Ørje IL.

Gågruppa: Hver mandag fra kl. 17.30
utenfor Furulund. Tilbud til alle som
ønsker å gå en kveldstur sammen med
flere. Kontaktperson:
Gunnar Ulsrød, mob. 90170211.

TORSDAG 24.

Stikle Bedehus arrangerer Nonstop
kl. 17.30.

APRIL
ONSDAG 2.

Barneaktiviteter i Markerhallen kl.
17. Arrangør er Ørje IL.

A Blue Remark, med besetning fra
Aremark og Halden, spiller på utestedet Rått & Roccocco i Ørje sentrum.

LØRDAG 26.
SØNDAG 6.

Vårkonsert i Marker rådhus kl 18.30.
Medvirkende kor og korps. Arrangører: Slusebrass og MarkCanto.
Per Erik Gjesvold holder foredrag
på Ørje Brug kl. 19: «7-årskrigen
1807–1814 i Indre Østfold». Arrangør er Kanalmuseet.
TORSDAG 3.

Aremark Bygdekvinnelag arrangerer
matkurs på skolekjøkkenet på Aremark skole fra kl. 17 til kl. 20. Kurset
heter «Sunn matglede» og er for barn
fra 8–14 år sammen med en voksen.
Aerobic i Rømskog komm.hus kl. 21.

Tur til Lieseter. Start ved Ørje Kursted
kl. 10. Arrangør er Den Norske Turistforening avdeling Marker. 10 kilometer
gange – varighet 4,5 timer.
MANDAG 7.

Seniordans på Furulund i Aremark
kl. 18.
Venneforeningen til Marker Speidergruppe arrangerer basar i Marker
rådhus kl. 18.
Hyggeaften på Rømskog eldresenter
kl. 18.30.
Nordre Rømskog Vannverk har årsmøte i kommunehuset kl. 19.

FREDAG 4.

Basar i Otteid Grendehus i Øymark
kl. 18.
Basar i Vestheim Grendehus i Rødenes kl. 18.

Aerobic i Rømskog komm.hus kl. 21.

Felles MOT-arrangement for Grenseland-ungdommen i Glasshuset på Ørje
Brug kl. 17. Arrangør er Marker Sparebank i samarbeid med MOT.
Slåbrockfestivalen arrangeres i Øymark misjonshus.
Familiesamling i Rømskog bedehus kl.
18. Tore Thomassen og Barnegospel
deltar.
SØNDAG 27.

Frokostmøte i Aremark menighetshus
kl. 10.30. Besøk av Ole Fredrik Kullerud.
Innvielse av den nye utedoen ved
Haukenestårnet i Rømskog kl. 11.
Etterpå blir det grilling.

TIRSDAG 8.

Trygve Skaug synger og spiller på
Marker Bo- og Servicesenter kl. 16.

MANDAG 28.

Misjonsmøte i Aremark menighetshus
kl. 19. Gjest er Gerda Solerød.

Kulturkafé på biblioteket i Rømskog
kl. 18.

Ertevann Vannverk i Rømskog har
årsmøte i Aileen Kafé kl. 19.

Ut på tur med Stemningen Turlag i
Rømskog. Fremmøte ved kommune
huset kl. 18.30.

Seniordans i Marker rådhus kl. 17.

LØRDAG 5.

Jaktfeltskyting for storviltjegere
kl. 10. Sted: Søgård skole. Arrangør:
Øymark Skytterlag.

ONSDAG 9.

DU TREFFER
ALLE MED EN
ANNONSE I

Barneaktiviteter i Markerhallen kl. 17.
Arrangør er Ørje IL.
Bygdekinoen i Marker rådhus viser kl.
18 ”Tingeling og Sjørøverfeen”. Kl. 20
vises ”Natt til 17.”.
TORSDAG 10.

Politisk Dag i Rømskog kommunehus
fra kl. 10.

Avisa Grenseland kommer
ut hver måned og 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.

Husk å bestille
annonse i god tid!
TA KONTAKT:
Epost:
oyvind.ottersen@
grenselandmedia.no
Telefon: 468 24 777
Postadresse:
Storgata 5, 1870 Ørje

Barneaktiviteter i Markerhallen kl. 17.
Arrangør er Ørje IL.
Bygdekinoen i Marker rådhus viser
forestillinger kl. 18 og kl. 20.

Stikle Bedehus arrangerer Nonstop kl.
17.30.

FREDAG 11.

Pubkveld med tapasbuffet i Bakergaarden på Ørje kl. 19.
LØRDAG 12.

Trimgruppe på dagtid: Hver tirsdag
fra 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. 90611246.
Strikkekafé for alle: Annenhver
tirsdag kl. 18–21 i Aktivitetsstua på
Fosbykollen. Nybegynnere også hjertelig velkommen. Det serveres også
kaffe og kaker. Kontaktperson: Åse
Aasgaard, mob. 97516769.
Bingo: Hver onsdag kl. 11-13 på Fosbykollen. Kontaktperson: Kirsten Lie,
mob. 41239820.
Torsdagsvafler: Hver torsdag kl. 11–
13 i Bankbygget. For alle som ønsker
å møtes til en prat og litt god mat.
Kontaktperson: Turid Kollerød,
mob. 90611246.

Faste aktiviteter i Marker
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.

MAI
TORSDAG 1.

Påskelunsj på Fosbykollen i Aremark
kl. 11.30. Niende klasse ved Aremark
skole lager mat og står for serveringen.

Aerobic i Rømskog komm.hus kl. 21.

Kommende utgivelser:
TORSDAG 1. MAI
TORSDAG 5. JUNI

ONSDAG 30.

Strikkeklubben: Hver tirsdag fra
kl. 11–13 i Aktivitetsstua på Fosby
kollen. Glad i håndarbeid? Møt opp for
koselig sosialt samvær med utlodning,
konkurranser og kaffeservering.
Kontaktperson: Grethe Aarbu,
mob. 91631896.

Rømskog Skytterlag arrangerer skyting om Mai-medaljen kl. 13.30.
LØRDAG 3.

Ørje Handelsstand arrangerer Vårmarked i Ørje sentrum fra kl. 09.

KIRKENE
Det er en rekke arrangementer i våre
lokale kirker. Ikke minst i forbindelse
med påskehøytiden. Informasjon på
nettsiden www.kirken.no

Seniordans for Marker og Aremark
mandager kl 18. Marker partallsuke,
Aremark oddetallsuke.
Seniordata på Frivilligsentralen i Marker annenhver onsdag (oddetallsuker)
kl. 13–15.
Marker Bibliotek: Åpningstider tirsdag
og torsdag kl. 10–19, lørdag 10–13.
Gudstjenester:
www.marker.kommune.no
Velg «kirkene i grenseland» i venstre
kolonne, så «kalender for kirkene i
grenseland».

Møte i Rømskog bedehus kl. 19.30.
Besøk av Andreas Hegertun.
SØNDAG 13.

Aremark JFF arrangerer jaktfeltskyting på Lillemørk kl 10.
MANDAG 14.

Seniordans i Marker rådhus kl. 17.

- 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
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

mandag 7. april. Frist for påmelding fredag 4. april.
E-post: Anne-Berit.Olavesen@aremark.kommune.no

• Varsel om utvidelse av detaljregulering for Fosby
sentrum I.
• Varsel om utvidelse av planområdet for kommune
delplan Fosby sentrum 2014–2026.
• Vedtak om detaljregulering for TorgetmosenStrømsmosen torvuttak.
• Områderegulering Strømsfoss – utleggelse til of
fentlig ettersyn

Vårmønstring 2014

Nytt vertskap på Furulund

er lørdag 10. mai. Vi oppfordrer alle til å komme med
sine motoriserte kjøretøy denne dagen!

Ann-Cecilie Brestrup starter opp kafédriften fra
1. juni. I tillegg til kafédrift, tilbyr hun catering.

Kommunale møter

Kulturprisen 2014

Badebilletter kjøpes hos badevakten.
OBS! Badet holder stengt påskeaften 19. april.
Siste dag før sesongen avsluttes er lørdag 26. april.

Utvalgsmøter 8. april
Formannskapsmøte 8. april
Kommunestyremøte 24. april

BIBLIOTEKET
Mandag 17–20
Tirsdag stengt

Kunngjøringer

Frist for innsending av forslag er 15. april. Send inn
forslag på kandidater; enkeltpersoner eller orga
nisasjoner, til Kulturkontoret. Beslutningen tas av
Oppvekst- og kulturutvalget.

Onsdag 10–13
Torsdag 12–18

Fredag 10–13
Lørdag stengt

Myrland Ungdomsgård
Juniorklubben arrangerer badetur til Østfoldbadet

Følgende kunngjøringer ligger ute på
www.aremark.kommune.no:
• Høring av planprogram og oppstart Kommune
planarbeid. Planprogram for felles kommuneplan
prosess i Rømskog, Aremark og Marker.

Ledig sommerjobb
Ledig sommerjobb i virksomheten Pleie og omsorg.
Mer info under «Ledige stillinger» på
aremark.kommune.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
RÅDHUSET
Mandag til fredag 7.30–15.30
Sentralbordet er åpent 8–15
BIBLIOTEKET
Tirsdag 10–19, torsdag 10–19, lørdag 10–13.

Kommunale møter i april
Tirsdag 8. april kl. 18.30: Oppvekst- og omsorgsut
valget.
Tirsdag 8. april kl. 18.30: Plan- og miljøutvalget.
Torsdag 10. april kl. 18.30: Formannskapsmøte.
Tirsdag 29. april kl.18: Kommunestyremøte.

Nye åpningstider ved NAV
Fra 1. april vil NAV Marker være åpent for publikum
mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
NAV Kontaktsenter: tlf. 55 55 33 33.

NAV Pensjon: tlf. 55 55 33 34.
HELFO (spørsmål om helseutgifter, frikort, europeisk
helsetrygdekort og bytte av fastlege): tlf. 815 70 030.
Pasientreiser (søknad om reisepenger): tlf. 05515.
Det er nå en egen gjeldsrådgiver ved NAV-konto
ret. Vi minner også om at det er NAV som er bostøt
tekontoret i kommunen. Har du lav inntekt og høye
boutgifter kan du ha rett til bostøtte. Søknadsfrist er
den 14. i hver måned.

Odvar og Aslaug Holts Stiftelse

Lag, foreninger og privatpersoner kan søke om
midler. Søknader må inneholde opplysninger om
formål og finansiering.
Ordfører

Marker skole, SFO
Vi minner om søknadsfristen 30. april for plass i SFO
for skoleåret 2013/2014. Elektronisk søknadsskjema
finnes på kommunenes hjemmeside:
www.marker.kommune.no

Marker Folkebad
Torsdag 10. april er siste åpne dag denne våren.

Info-møte for hytteeiere
i Marker 3. mai i Marker rådhus kl. 10–12. Det sendes
ut invitasjon til hytteeierne.

for kulturelle og allmennyttige formål

Ledige stillinger

Etter vedtektene kan det nå deles ut kr 133 549.
Formannskapet fungerer som styre, og tildeling vil
skje på møte 8. mai.
Søknad sendes til Ordføreren i Marker, Pb 114,
1870 Ørje eller på E-post: post@marker.kommune.no
innen 24. april.

Rektor/virksomhetsleder Marker skole
Avdelingsleder Marker skole.
Søknadsfrist for begge er 21. april.
Mer informasjon: www.marker.kommune.no eller
kontakt rådmann Espen Jaavall, telefon 98 21 21 72
eller Epost espen.javall@marker.kommune.no

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.

Finn kommunal informasjon!
Miniseminar onsdag 2. april kl. 18.30 i skolens
auditorium:
• D
 emonstrasjon av kommunens hjemmeside
• Informasjon om bruk av eFaktura

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

• O
 pplæring i hvordan ditt lag/forening kan bruke
legge inn arrangementsinfo på kommunens hjem
meside og Skjer-i appen
Ta gjerne med bærbar PC. Velkommen!

som Kurøen, Trosterud og Hagasund, med kaffe og
noe attåt!
Tilbudet inkluderer frokost og middag og koster for
tiden kr. 74,- pr. gang, skyss og måltid inkludert.
Ta kontakt med ass. helse og omsorgsleder Åshild
Ringsbu på tlf. 982 67 627 for mer informasjon.

Den gode bok

Politisk dag torsdag 10. april kl. 10.
Kommunestyremøte torsdag 10. april kl. 15.

Mandag 28. april kl. 18–19.30. Har du lest en bok du
ville anbefale til andre – eller vil høre litt om nye
bøker? Stikk innom biblioteket til en kopp kaffe og
en prat. Velkommen!

Tilbud til hjemmeboende eldre

Rømskog frivilligsentral

Vi fortsetter vårt dagaktivitetstilbud til hjemmebo
ende eldre med økende behov for bistand. Tilbudet
skal bidra til å skape meningsfulle opplevelser og en
aktiv hverdag for den enkelt bruker, slik at de som
ønsker det, kan bo hjemme lenger.
Hver mandag kl. 10–13 samles vi på arbeidsstua
på eldresenteret, og innholdet for dagen vil være:
• Samtaler og enkle aktiviteter, samt lett trim.
• På sommertid tar vi dagsturer til kjente steder

Vil du melde deg som frivillig eller vite mer, er jeg å
treffe på telefon 98 26 76 28. Tirsdager og torsdager
er jeg på kontoret for Frivilligsentralen på Eldresen
teret fra kl. 09–15. Kom gjerne innom til en uforplik
tende samtale! (Ferie uke 15 og 16.)
Fra 6. mai vil Frivilligsentralen ha samlinger på
biblioteket tirsdager kl.10–12. Her samles vi rundt en
kaffekopp og snakker sammen! Velkommen!
Ann Kristin Lorentzon, leder for frivilligsentralen

Kommunale møter

SISTE

Avisa Grenseland
Storgata 5, 1870 Ørje

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

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.

MOT i Marker og Marker Sparebank inviterer alle niendeklassingene i hele Grenseland til en Ung Helaften. Foran Martin Muskaug og Asha Hassan. Stående fra venstre markedssjef Tom Lervik i banken, Jesper Søbyskogen, Herman Ruud, Ylva Olsson, Kari Helene Halvorsrud og Lars Johansson, leder av UKH og medlem i MOT.

Inviterer til Ung Helaften
Lørdag 26. april får vi nok et eksempel på at Grenseland-samarbeidet begynner
å få skikkelig fotfeste. Da inviteres alle niendeklassingene i Aremark, Marker og
Rømskog til en Ung Helaften i Ørje. En unik anledning for de unge til å bli bedre kjent.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Arrangementet er en videreutvikling av Marker
Sparebanks tradisjonelle konfirmantsamlinger.
Nå ønsker banken å gjøre noe mer ut av samlingen. Da var det naturlig å ta kontakt med MOT
i Marker, en særdeles aktiv organisasjon med
flinke ungdommer og ledere.
– Vi ønsker få til et arrangement som samler
ungdommen i våre tre kommuner. Derfor er
det morsomt å kunne invitere til en skikkelig
helaften, sier Tom Lervik, markedssjef i Marker
Sparebank.
Hentes og bringes

Arrangementet finner sted i Glasshuset på
Ørje Brug, et flott lokale som Kanalmuseet ofte
bruker til sine arrangementer. Ungdommene fra
Aremark, Rømskog og Marker utenfor Ørje hentes i buss og fraktes til Ørje lørdag ettermiddag.
– I Glasshuset skal vi ha mange aktiviteter.
Det blir konkurranser, underholdning og selvsagt god mat. Det blir både tapas og dessert, sier
Ylva Olsson, en av de flinke UMM-erne i Marker.
Og dersom du ikke vet det; UMM står for Ungdom Med Mot.

Etter at arrangementet på Ørje Brug er
over, reiser alle ungdommene til Øymark. Der
arrangeres årets Slåbrock-festival, en kristen
rockfestival med lange tradisjoner i Marker. Når
Slåbrock er ferdig ved midnatt, blir ungdommene kjørt hjem, hver til sitt. Transporten er det
Bolyst som står for.
– Banken vil i løpet av kvelden også informere
om hvilke tilbud vi har, spesielt rettet mot ungdom. Alle ungdommene vil dessuten få en gave
fra banken, sier Tom Lervik.
Meld deg på!

– Det koster ikke noe å være med, men av hensyn til matservering og transportbehov, ønsker
vi påmelding til banken innen 15. april, sier Tom
Lervik. Både han. Lars Johansson i MOT Marker
og de ivrige UMM-erne håper at absolutt alle
niendeklassingene i hele Grenseland setter av
lørdag 26. april til en strålende Ung Helaften i
Ørje.
Alle niendeklassingene i
Grenseland er invitert til en
helaften på Ørje.

