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Om den planlagte <<Grásoneanstalten>>, en opplringsinstitusjon med sikkerhet som fengsel, blir lagt
til Enebakk. er for tidlig a si. Men kommunen ligger
godt an i konkurranse med andre.
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VARKNSERT
PA MJ11R
Enebakk BlandaKor
inviterer nok en gang til
konsert pa Mier
u ngdornssko Ie.
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Enebakk skal n
kartet,
kmme
form av el slagord.
ANe bygdas4u
er har mottatt
vtsjon til a delta I
anse
SIL

<<DET
GLADE
VAN VIDD>
Det er ikke verre enn at
du er invitert til a lope
banelop i âtte timer!
En spennende Utfordring for noen og
enhver?

BrystkreftN
opererte
far stOtte
Et okende antaU kvinner
far brystkreft her i Iandet, og forskerne regner
med at sà mange som
hver 12. kvinne far denrjesykdommen.
ArsaKene er er mange;
arvelige belastninger,
kosthold og royking
nevnes blant flere.
Na har Den Norske
Kreftforening startet en
egen avdeling for brystkreftopererte der siktemálet er a starte stottegrupper i nrmiljoene.

SIDE 9

SIDE 4

Det ble b/ant annetfokusert pd nyetab/eringer under det dpne møtet Enebakk nringsrád nylig an-an gerte. Og mye rart kan dukke
opp av gode forretningsideer hare man setter fantasien i sving.
Hva med en sammensldbar badstue, som JØrgen Kaels fra Akershus bedriftsra°dgiving her viser en mode/I av?

SIDE 6

ENEBAKK RADIO - TV

Egil Finholt

PROV SYNNOVE FINDENS
NYE KRYODERSMOR

- Reparasjon og saig av
radio - TV-antenner og video

- Reparasjon og
salgav

vask, kjol og frys
(09) 92 92 81
Flatebysenteret - Butikk og verksted - Mand.—fred. 12-18. Lord. 10-14. (Telefonsvarer hele døgnet)

Fyringsolje,
para fin,
autodieseL
Konkurransedyktige
priser hele ãret!
Statoil Oljeservice Enebakk
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Mobil: (094) 14469
STATOR
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Sireif-flyll

Gratulerer
Ragnhild

Hei Ragnhild vAr,
du fylte 15 Ar (24.4.)
Gratulasjoner du fAr.
Fra Torill, mamma og pappa

50 Oar

Anita Klokkerud

Marion Udnces Spennende
markedsdag
utstiller pa
ligningskontoret P4 prestegârden

Kristi Menighet
inviterer til
hyggesam wer

BAde olje- og acrylmalerier,
samt akvareller kan nytes ved A
stikke en tur innom ligningskontoret i Kirkebygda.
Marion Udnes (bildet) bar
lang fartstid som bildende
kunstner. - Jeg startet for fuilt i
begynnelsen av 70-tallet, da ungen& begynte A bli større. NA
bar jeg til og med eget atelier,
sA jeg slipper A std pA kjøkkenet
som i gamle dager, ler hun.
Hun bar vrt representert pA
utstillinger flere steder, bAde i
Oslo, Stockholm, og her i Enebakk. Barnepleieren liker aller
best A male flora, men hun er
allikevel ailsidig. Hun maler
portrett, stilleben og naturlandskaper.
Udns kom til Enebakk og
Kirkebygda som 9-Aring, og
hjemmet IA ved siden av kraftstasjonen i PrestAa. Hun er nA
bosatt i Vaglia.

Dersom du ikke bar besternt
deg for noe annet førstkommende søndag, sA kan du ta deg
en tur til Salem pA Flateby.
Da inviterer Kristi Menighet
til et hyggesamvr der du er
hjerteiig velkommen.
Asbjørn Gran vii vise bilder
og forteiie litt om fløtingen i
øyeren. I tillegg blir det andakt, fellessang og en hyggeprat over en kopp kaffe.
Trenger noen skyss er det
bare A ta kontakt.

fyller 50 Ar i dag!
Vi gratuierer deg
A mye med dageñ!
Hilsen øystein, Marit,
Tor-Arvid, Roy og Ann-Man.
Marit vii sarntidig benytte
anledningen til A gratulere
pappaen sin med dagen i dag.
- Jeg er glad i deg, pappa.

HalvârsmØte
i Enebakk IF
I begynnelsen av juni arrangerer
Enebakk idrettsforening ialvArsmøte.

Se annonse

Plankemarsjen
fyller 10 âr
Fredag 8.5.
V) 18 Ar kl. 21.30 Toy Soldiers
Nattkino m/nogo attät og
Fri Scene

Søndag 10.5.
B) 16.30 Peter og Petra
U) 18.30 Cool as Ice
V) 20.30 Toy Soldiers

Torsdag 21.5.
V) 20.30 Russia House
<<Tid for den gode filmen>>
mlkinokafé

Søndag 24.5.
B) 16.30 Den iille Havfrue
U) 18.30 Borte bra,
hjernrne verst
V) 20.30 Cape Fear

Søndag 31.5.
B) 16.30 Folk og rØvere
i Kardernommeby
U) 18.30 Erjeggr'n
eller ikke?
V) 20.30 Iskaldt bedrag

Fredag 5.6.
V) 21.30 Harley Davidson
Nattkino m/nogo attt og
Fri Scene

Mandag 8.6.(2. pinsedag)
B) 16.30 Ulvehunden
U) 18.30 Den store badedagen
V) 20.30 1 omens kIØr

14, juni er det 10. Aret, pA rad
Plankemarsjen arrangeres, en
marsj som bare bar trukket flere
og flere til seg for hvert Ar.
- Denne gangen garanterer vi
at det blir satt opp nok busser
fra Rausjø, lover sjefsgenerai
Odd Lillejordet. Sorn ogsA
lover spennende overraskelser.
- Det er flere som bar gAtt denne marsjen i alle disse Arene, og
det er kiart vi bar noe pA lur,
sier Lillejordet hemmeIighetsfulit.
Man vandrer gjennom gammel kultur og historie pA denne
marsjen. Navnet Plankemarsjen
kommer av den gamle Plankeveien som gikk fra Enebakk via
Rausjø til Oslo. Dette var en
meget viktig ferdselsAre for de
mange sagbruk som engang var
i bygda.
En benyttet Plankeveien til
transport av trelast, srlig pA
vinterstid da traséen ogsA gikk
over isen, men ble ogsA benyttet pA sommerstid som ridevei belt inn til Østfold. Den nringsmessige bruken av veien
sluttet pA cirka 1860-tallet.
GAr man Plankemarsjen sA gAr
man igjennom mye gammel
kultur og historeie.
Det er Ytre Enebakk Arbeiderlag som stAr for arrangementet.

Se annonse

Se annonse

Mette Kiaveness, tv. Kje!1 Matheussen og Grere Kittilsen ifull
gang med rusken-aksjon. P
den store markedsdagen skal
omrddet se pent og ryddig Ut,
sd ndjobbes det pa spreng.

Lørdag 23. blir det stor festivas
pA prestegArden i Kirkebygda.
Da vil ildsjelene bak PrestegArden Kunstsenter sørge for . at
folk fAr oppleve en spennende
rnarkedsdag som belt sikkert vii
bli spesiell.
- Her vil det bli masse snurrepiperier - spennende gamle og
nye saker A fA kjøpt, for <<bokormer'> kan vi friste med mange
bØker, og gamle 78-plater vii
dukke opp. Og verdens beste
vafler, lover Kjeli Matheussen.
primus motor bak kunstsenteret.
Auksjon vii det bli - og vi
kan rope at en av auksjonsgjenstandene er en hAndsydd saccosekk fra Sør-Amerika.
Mange, smA koselige boder
dukker opp, og hornorkester er
bestilt for anledningen.
For barna blir det bAde sminkebod, dukketeater og blikkbokskasting. - Alle som ikke liker prosjektet kan komme og
kaste svamp pA styret, spøker
Matheussen, som lOver at
svampkasting skal det bli.
Han, og de andre ildsjeiene
bak PrestegArden Kunstsenter,
bar nA stAtt utrettelig pA i eksakt
to Ar, og de vinner fram. BAde
lAven og grisehuset fAr de overta
av staten vederlagsfritt, og et
fern dekar stort omrAde vil de fA
kjøpt. Men fØrst mA omrAdet
reguleres.
- Vi bar hatt et strAlende
aksjesalg, og vi bar nA drøye
140 aksjomerer over hele landet,
forteller en. strAlende fornøyd
Matheussen.
NA arrangeres rnarkedsdag for
A fA mer klingende mynt inn i
kassa. Om det blir dArlig vr sA
ingen grunn til A holde seg borte
for det. Da kryper man bare inn
i lAven, som bar fAtt nytt tak, og
er blitt tett som ei potte.

Se annonse

Pensjonistforeningen
Onsdag er det igjen duket for
mote i Enebakk Pensjotistforening.
Rømmegrøtfest arrangeres tradisjonen tro i juni. Og dagstur
til Borge kysthotell vil det bli
Iitt lenger Ut i mAneden. PArneldingsfristen er satt til slutten av
mai.

Se annonse

Snart kiart
for ârets
Trekkspillfestival!
Arets trekkspillfestival ntermer
seg med stormskritt, og i Ar som
i fjor blir det bljespeil fra morran til kveld i hele to dager til
ende! Til Lysernfestivaien 1992
vii det komme trekkspillere fra
fjern og nr, og kjempemoro vil
det bli, lover selveste generaien,
Odd Lillejordet.
Sett av datoen, 24.-25. juli,
allerede nA!

Sommertur ill
Harland
Enebakk Diakoniutvalg arrangerer tur for eldre til Dal gArd i
Hrland i rnidten av juni.

Se annonse

Rusletur i
Ekebergdalen
Sist iørdag i mai blir det rusietur
i Ekebergdalen/Børter.
- Ulf Oppegaard orienterer
om virksomheten langs Børterelva fra Ekeberg til BØrtervann,
opplyser Enebakk Historielag.

Se annonse

Kirkelige
konfi rmanter
Mari kirke 24.5
Christian Johannes Bakken,
Petter Buringrud, Henrik Ulrich
Eide, Jørgen Holmen, Anders
Kathrud, Vidar Langskau,
Morten Myrdal, Tor-Egii
Nesheim, Eivind Ungersness,
Stian Østlie, Silje Merete
Bekkevold, Ragnhild Edvinsen,
Hilde Floberghagen, Karine
Kobberstad, Vibeke Myhre,
Camilla Nielsen, Anne Linn
Terland..

Enebakk kirke 24.5.
Øivind Andersen, Bjørnar
Berger, Glenn-Robert Enger,
Petter Fossum, Espen Brath
Habberstad, Paul Kristian
Jezard, Kenneth Lia, Frode
Michaelsen, Tony Stener
Myrvold, Ole-Jacob Mysen,
Thomas Nordby, Idar Harder
Bakken Tollefse'n, Heidi
Akselsen, Anita Danielsen,
Inger-Lise Fjeldstad, Stine
Kibsgaard Jansen, Linda
Kristiansen, Lilt Kristin Larsen,
Anett Olafsen, Charlotte Ulfeng.

Mari kirke 31.5.
Thomas Wigen Andersen,
Arnfinn Berntsen, Truis Petter
Bjerkestuen, Torfinn Emil Dal,
Kim Roger Elverhøy, Svein Egil
Hatlevik, Fredrik Skoen
Gjertveit, Kjell Ivar Himsett,
Endré Marken, Tim Mitchley,
Fredrik Esbjug Mood,
Alexander Nordgaren, Jon-Ivar
Petersen, Kristin Berg, Ida
Kristine Buer, lngeborg Enger,
Laila Irene Eriksen. Elisabeth
Gundersen, Monica.tJohannessen, Jette Kjelgaard,
Rigmor Helen LundAs, Siije
Simonsen, Linda Sørfjord, Anne
Kathrine Vogt.

Enebakk kirke 31.5.
Jørgen Berskaug, Tor-Martin
Fossum, Stig GØran Hansen,
Knut Hovel Heiaas, Hans
Christian Oppegaard, øyvind
Andreas Orderud, Raine Ostuft,
Stian Ruud, Ole Christian
Rødai, Espen Sletteberg,
øystein.ødegArd, Benedikte
Aambø, Anita Elaine
Bjørnhaug, Monica Fossum,
Tonje Elise Gjevold, Gro
Grinde, Marit Elisabeth Imset,
Unni Krogstad, Monica Lund,
Pemilie Kanthi Olsen, Linda
Helene Raans, Eva Strand,
Kristine Svartebekk, Jane
Veronika Svendsen, Mariann
Thorstensen, Trine VeggumslØkken.

Loppe marked
Førstkommende lørdag blir det
bAde loppemarked og auksjon
pA barneskolen i Ytre.
Stiftelsen. Mari Menighetssenter Ønsker velkommen. '

Se annonse

Sommerbutikk
âpnes pa Flateby
I morgen, fredag, Apner Anita
Fossum sommerbutikk pA Hateby. Nanmere bestemt i undereta 'en hos Bjerke Dagligvare.
Sommerbiomster skal hun i
fØrste rekke satse pA, i tillegg til
gjødsel, tory og andre sommerprodukter i samme kategori. Og
det hun ikke bar pA lager, kan
hun skaffe i løpet av kort tid.
Anita (19) ønsker A satse pA
sin egen arbeidspiass, etter A ha
vrt arbeidsledig en stund, og
alle dager kan folk fA handlet.

Borgetlige
konfirmänter
Enebakk Herredshus 10.5.
Jim Berget, Erlend Andersen
Bø, Fiiip DaCruq, Frithjof B.
Ellingsen, Jan André Johansen,
Kenneth Johnsrud, Heidi
Kjekstad, Cathrine Kolstad,
Lillian Pedersen, Elin Rinhaug,
Johan Rosenberg, Kristian
Søgaard, øystein SØilen, Heidi
Skaug, Nils Jørgen Strom,
Katrine R. Wilson, Sindre S.
østgArd, Live Thoresen, Kim
Key Thorén, Lasse Thorsen,
André Bergan, Marit Bognerud,
Trude Estensen, Christian
Fjelstad, Jeanette Jansen, Linda
K. Jensen, Ida Frankrig Buuer.

Sfteif-tlyll

sielt fenomen her til lands.
- Maksimumstraffen for forbrytelser I Norge er 16 Ar, og
etter den tid er de ute i samfunnet igjen, blant annet derfor er
det sA viktig at de fAr den behandlingen de trenger, opplyser
øvergArd.
Hvor Departementet faller
ned hva sted angAr, vil sannsynligvis avgjøres i slutten av mai.

Store ringvirkninger
- A fA et slikt fengsel hit til
bygda vii gi store ringvirkninger We i form av arbeidsplasser, høyere skatteinntekter
og større aktivitet. Bygget er
kostnadsberegnet til cirka 100
millioner kroner, og vii gi cirka
100 arbeidsplasser i byggeperioden. Den Arlige driften er

Ordfører Kjell Øvergdrd har stor tro pa at den sdkalte Grasoneansta1ten kan komme til a ligge i
Enebakk. Han har allerede uttegnet et planforsiag for hvor anstalten bør plasseres, men understreker
at detteforeløpig kun er hans ide. Politisk be handling trengs ikke for det virkelig viser seg at anstalten
blir vedtatt lagt til kommunen, noe som sannsynligvis avgjØres i slutten av mai.

Departementet har
lenge hatt planer cm a
bygge en sákait (<grâsoneanstalt'), og spørsmâlet nà er hvor de vii
ande nâr det gjelder
stedsvaig. Enebakk er
et heft navn i den forbindelse.

absolutt inne i bildet. De stØrste
konkurrentene er sannsynligvis
Bergen og Trøndelag, men ryktene gAs om at flere hundrede
kommuner vil ha et ord med i
laget. Statlige institusjoner har
store positive ringvirkninger for
kommunene, og det er nok
grunnen til at interessen er sA
stor.

ANNE-GRETE LOSSIUS

OrdTører Kjell ØvergArd, har
arbeidet intenst for A fA anstalten lagt til Enebakk. mere presist en oppIringsinstitusjOfl
som vii fA sikkerhet som et
fengsel.

Spekulasjonene rundt hvor den
sãkalte (<grsoneanstaIten>> vil
bli bygget har vrt stor den
siste tiden. Og Enebakk er sA

Avqjores i mai

- Det er folk som has begAtt
alvorlige lovbrudd, og fanger
med truende opptreden som
skal inn her, men vr kiar over
at det vii bli Satt inn meget
sterke sikkerhetstiitak.
- PA denne institusjonen skal
fangene fA hjelp til A bli som
folk flest, sA forskjellige former
for arbeidsplasser vil bli opprenet pa omiadet. som skogplanting, gartnen. og annen
virksomhet. De skal lre seg A
handle, vaske og rydde etter
seg. og drive med idrett. Slike
institusjoner has man over hele
Europa. sA det er ikke et spe-

budsjettert til rundt 90 millioner, noe som er over halvparten av hele vrt kommunebudsjett. I -tilleggkommer 150
faste arbeidsplasser, og av disse
vii Enebakk sikkert fA 70 til 80,
rnener øvergArd.

Vii ligge pa Gran
Anstalten vii sannsynligvis bli
bygget pA Gran, om det blir
fattet vedtak om A legge den til
Enebakk. OrdfØreren har allerede sett seg Ut et egnet sted.
—Jeg tror en slik anstalt vil
passe fint i KukleivAsen, med
oppkjøring i nrheten av Knut
Thorvaidsen. Den vii da ligge
ned mot søndre del av Bindingsvann, men dette er kun
tanker jeg has g,jort meg, understreker øvergArd.

Fengsel til Enebakk?
Apent mote avholdes mandag
Ordfører Kjell ØvergArd har
stor forstAeise for at folk fØler
seg usikre og skeptiske til bygging av en sAkait <<grAsoneanstalt>> i Enebakk.
Derfor inviteres det til et Apent mote frstkommende mandag der folk kan fA komme med
synspunkter og spørsmAl.
Britt Weisth, prosjektleder i
hef:ekiora1et. vii komme.
c - - : sentanler Ira juqisdepant-. --Aomitew a
tell.
- Jeg har engasjert meg sApass sterkt fordi jeg har stor tro
pA prosjektet: som kan skaffe
kommunen We etterlengtede
arbeidsp1scEr og skaneinntekter. pluss mange andre positive
ringvirkninger- Jeg tmr vi has 1a sjans til A

fA anstalten hit; vi has et godt
sted A tilby, og den største kompetansen hva gjelder denne type
fanger holder til her pA ØstlandsomrAdet, noe som bør tas
med i betraktningen, og det bør
telle at vi ikke has en eneste
statsinstitusjon her i omrAdet.
- Dessuten ligger kommunen
dArligst an nAr det gjelder statlige overføringer per innbygger
i hele fylkeL og vi er ogsA en a"
dedhtgi1te :
undeistieker Ø\:
Som ikke er det minste redd
for a fA en slik institusjon lagt
til Enebakk. OrdfØreren selv
bor i RAken med kone og to
mindreárie barn. ikke langi fra
on*det der anstalten kan komme til A havne.

FORSLAG TIL NY KOMMUNE- OG FYLKESINNDELING:

Blir Enebakk delt i to?
Blir en del av Riingen
kommune inniemmet i
Enebakk? Blir Enebakk
delt mellom Lørenskog
og Ski kommuner? Ja,
se det er bare foreiøpige gjetninger. Forst i
slutten av mai blir rapporten fra Christiansenutvalget fremlagt. Forst
da vii de tre torsiagene
til kommunesammensláinger bli off entliggjort.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Debatten og spekulasjonene
rundt <<Christiansen-utvalgets>>
forsiag til fly kommune- og fyikesinndeling er i full gang. Blir
Enebakk kommune delt mellom
Lørenskog og Ski? Skal en del
av Rlingen havne innenfor
kommunegrensen I Enebakk,
eller skal kommunen deles inn i
smA enheter? Hvor hàvner
Dalefjerdingen; blir den biten
av kommunen innlemmet i
Østfold?

Fremiegges i mai
I slutten av mai skal det sAkalte
<<hristiansen-utvalget>>, som
ble nedsatt I 1989, og som ledes

av Ragñar Christiansen, legge
fram forsiag til <<generelle,
prinsipielle retningslinjer for
hvordan den fremtidige. kommune- og fylkesinndeling bØr
ordnes>>, ifølge en del av mandatet.
Det er tre alternative modeller
som vii bli lagt fram, ifØlge
Akershus/Romerikes B lad:
<.Bygdekommunemodellefl>>,
som bygger pA at hver bygdeby
danner senter i sin egen kommune. Med denne modellen vii
antali kommuner i Oslo og
Akershus Øke fra 23 til 41.
<<Regionkommunemodellen'>,
som vil dele Oslo og Akershus
inn i seks enheter er det andre
ytterpunktet.
Den mest realistiske modellen, iføige forskerne, er <Storkommunemodellen>', som vil
dele Oslo og Akershus inn i ni
enheter.

Rlingen inn i Enebakk?
IfØige et kart som er offentliggjort i Akerhus/Romerikes Blad
vii deler av Rlingen kommune
inniemmes i Enebakk. Samtidig
gAr det visse rykter om at
Enebakk kan bli delt mellom
Ski og Lørenskog.
- Jeg ser ingen fordeler ved
sammenslAinger, -. understreker
ordfører Kjell ØvergArd, som er
av den oppfatning at skattebetalernes penger best kan ivaretas i smA kommuner. - Vibør I
stedet satse mer pA interkommunalt samarbeid, noe vi fint
kiarer uten A mAtte sammenslAs, hevder han.
Etter at Christiansen-rapporten er fremlagt vii den bli.sendt
tit til høring, og høringsfristen
vii sannsynligvis bli pA seks
mAneder. Deretter tas det sikte
pA A fremme en stortingsmelding vAren 1994, ifølge Akershus/Romerikes Blad,
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Sfteif-flyl!

Samtalegrupper for brystkrefto BlandaKoret invi- '
terer fif. v ãrkonsert
opererte startes i Enebakk
NA Ønsker hun A fA kontakt
med andre som er butt brystkreftopererte her i Enebakk, i
hAp om A fA startet samtalegrupper i regi av Foreningen
for brystkreftopererte.
Gløersen omgAs tit daglig
mange menneskeskjebner da
hun er sykepleier pd Rikshospitalet, og hun har bert seg A
leve med sin sykdom. Det er ett
Ar siden hun ble operert, men
trygg for tilbakefall er hun ikke.
- Først etter fern Ar uten nye
symtomer, er man noenlunde
trygg pd A vre kvitt sykdommen, sier hun.

Gled dere tit i morgen, enebakkinger, for da arrangerer Ene
bakk BlandaKor en yArlc6nsert
med skikkelig sus!
En kjempekonsert vii det bli,
der bAde Tomter Sangkor og
Foten Swing Bryggeri stiller
opp, i tillegg tit vArt <<eget>> kor.
Foten Swing stiller med gjestesolist, men ikke en hvem som
heist - Wenche Hallan, BiandaKorets dirigent!
Det var liv og røre i Enebakk
kirke onsdag da koret la siste
hAnd pd verket. .<Vãnskap>> ble
innøvd med stor grundighet.
—Vis at dere synger om venn-

skap med et smil! minnet dingent Hallan pd.
BlandaKoret og Tomter
Sangkor vii fremføre <<VArsøg>>
i fellesskap, mer elier mindre
pd sparket. Blir spennende A Se.
Edeiweis, Memory, Har en
drøm, og mange, mange flere
viser kan nytes. Og rundt Foten
vii det nok svinge skikkelig, tar
vi ikke heit feil.
Arrangørene tenker ogsA pd
familieøkonomien, for kun 10
kroner er inngangsbilletten, og
det er vei overkommelig for
enhver.

Viktig med nettverk
- Jeg tar det første initiativ for
A fA igangsatt støttegrupper,
men alle i en slik gruppe stiller
likt. Vi skal hjelpe og støtte
hverandre, opplyser Katarina,
som understreker at - det skal
vere smA grupper, med malsimum seks stykker i hver.
- Jeg har deltatt pd et opplysningsmøte I Kreftforeningen
vedrørende oppstart av samtalegrupper, og jeg merket med en
gang jeg kom dit. den gode
følelsen av trygghet og fellesskap det gir A kunne prate med
andre brystkreftopererte, sier
hun. NA venter hun bare pA at
folk skal ta kontakt, det første
motet holdes allerede tit uken.
Katarina Gløersen er seli' hrystkrefropereri, og na ønsker hun a
starte stØtregrupper i kommunen. - Jeg tar detførste initiativ, men
al/c i en slik gruppe stiller li/ct. Vi skal hjelpe og støtte hverandre,
sier hun.

Foreningen for Brystkreftopererte ble startt i
januar I Ar, og er tilsiuttet Den Norske Kreftforening. Na arbeides det pa spreng med a fA startet
lokale samtalegrupper over hele landet. - Etter en
brystkreftoperasjon har man et enormt behov for

A ha likesinnede a prate med. Det er først etter
operasjonen de sterkeste reaksjonene kommer,
fortetler Katarina Gløersen, selv operert for brystkreft. Na tar hun sikte pa a starte samtalegrupper i
Enebakk.
ANN E-GRETE LOSSIUS,
Katarina Gløersen (55), fra
Ytre Enebakk, er selv operert
for brystkreft cg vet hvor viktig
det er A ha et godt støtteapparat
rundt seg. - Hele familien blir
berørt nAr man fAr en slik diagnose, og de er tit enorm støtte,
men det er begrenset hvor mye
man kan belaste dem over tid,
dessuten er det mange enslige

som mA bre pd byrden helt
alene. Og det er godt A fA dele
sine tanker og opplevelser med
andre som har gjennomgAtt det
samme, det er tit stortrØst og
hjelp, forteller Katarina.

Sjokkti Istand
- Jeg var i sjokktilstand da jeg
fikk diagnosen kreft, men det
var fØrst etter operasjoen de
stØrste reaksjonene kom.

helomvending.
SPs Kjell Dehli var igjen
frempA med sitt hjertebarn,
<BØrterelva>>: - Er vi i ferd
med A bygge opp et miljøvernbyrAkrati, uten at det blir gjort
noe med de store forurensningsproblernene vi har i, kommunen, blant andre <<BØrterelva>? lurte han pd.
Ordfører Kjell øvergArd
kunne love at planen for Ekebergdalen snart skulle frem i
lyset, og mente at nettopp for A
kunne ta fatt pd store oppgaver
pd miijøfronten var det viktig A
fA engasjert en miljøvernrAdgiver hurtigst mulig.

.

—Undersek brysten&
Tilfeller av brystkreft her i landet er stadig økende, og den
stOrste okningen av antall krefttilfeller ligger i aldersgruppen
40-50 Ar, og er stigende jo eldre
man blir. Er man under 25 Ar er
man noeniunde trygg. Statistikken viser at cirka hver 12.
kvinne fAr brystkreft, ifølge
foreningen.
Det er flere mulige Arsaker
tit at sA mange fAr brystkreft.
Arv er en vesentlig faktor, likeledes røyking og alkohol, kosthold, radioaktiv strAling og
stress blant flere.
- Det blir hevdet at vonde
kuler ikke er ondartede, men
stol ikke pd det! Min kul gjorde
vondt. Undersøk brystene en
gang per mAned, etter menstruasjon, og oppsøk lege med
en gang du kjenner en then kul.
Jo mindre kulen er, dess stØrre
sjans lii A bli frisk, understreker
Katarina.

Enebakk BlandaKor Over for tiden i Enebakk kirke, <<for der erdet
sd godt og varmt. Hardrrening har det vrt den siste tiden med
henblikk bade pd i'di'konse,'ten og andre tilstelninger de skal delta
pd Foran di, igent Wenche Hal/an.

ENEBAKK
BL44 NDAKOR

opser

Se annonse

Handfingslammet
Kryssords
milj ovembyrakrati? vinnere
En ny runde mAtte til i kommunestyret for den endelige
avgjørelse kunne tas vedrørende engasjement som miljøvernrAdgiver i kommunen. I det
forrige kommunestyremøtet ble
det ikke kvalifisert flertall for A
utlyse et slikt engajemet internt, sA derfor en fly omgang.
RAdmann Bjorn Halvorsen
foreslo, i motsetning tit sist, A
utlyse dette engasjementet pd
det Apne marked, noe som ble
vedtatt. Kommunen vii fA Øremerkede midler fra statlig hold
tit et slikt engasjement, men
betingelsen er at den utlyses
eksternt. Derfor rAdmannens

--

Denne gangen fikk vi
dessverre ikke plass tit
A sette inn kryssord, men
fortvii ikke av den grunn.
Vi kommer tilbake med
mere hodebry senere.

Vinner av voksenkryss
nr. 5 ble Gunvor Haug,
Ytre Enebakk.
Vinner av barnekryss
nr. S ble Tine Straith,
Ytre Enebakk.
Vi gratulerer.
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Lesernes mening:

— Hvem finner det ((rette))
slagordet for kommunen Bussloyfe Tommerbraken NA skal ogsA Enebakk markedsføre seg bedre utad, i form av et
slagord som nringsdrivende lag og foreninger og kommunen
kan benytte seg av. Dette som en oppfølging av et av forsiagene
som kom inn etter ide-dugnaden som ble utlyst for to âr tilbake.
- Har du forsiag til slagord for Enebakk som kan virke
samlende innad i kommunen, og som kan vre med pA A gjøre
kommunen kjent utenfor kommunegrensen, sA korn med det!
oppfordrer sekretr for Enebakk nringsrAd, Kari Elisabeth
Morbech.
En fern manns sterk jury, bestAende av medlemmer av formarinskapet og nringsrAdet, er nedsatt for A vurdere de mange
forslagene som forhApentligvis kommer inn. Guhoten er tre
pengepremier; vinneren fAr 1.000 kroner, de to nestbeste fAr
500 kroner.

Kunnskapskonkurranse
Samtiige av kommunens husstander vii motta, eller har alierede
mottatt, invitasjoen til A delta i slagordkonkurransen, og samtidig utlyses det en kunnskapskonkurranse. - Kjenner du
kommunene din? blir det spurt om, og sA kommer spørsmAlene
pA rekke og rad.
Tre premier, hver pA 500 kroner, blir trukket Ut biant de som
har riktige besvarelser.

((Postmann Pat)) til Flateby
Neste torsdag blir det nattApent
pA Flatebysenteret, og her skai
det foregA bAde det ene og andre utover kvelden.
<<Postmann Pat>> og <<onkel
politi>> vii sørge for en trivelig
ettermiddag for de aller yngste.
Kaffe, vafler og grilimat sørger trekkspillkiubben Frisk Luft
for, og det vii bii gratis utlodning med loddbok utlagt i hver
forretning.

Frisk Luft skai selvfølgelig
ikke bare sørge for at folk fAr
noe innabords, men ogsA musikken utover kvelden vii de stA
for.
Og butikkene lokker med
gode tilbud og timesaig mellom
klokken 21 og 23. Kanskje noen og enhver kan gjøre et røverkjop?

Lapp, pa lapp pa lapp
Reidun Larsen fra Kirkebygda
mA vel ansés som lappeteknikkfrelst. Ikke mindre enn seks
kurs har hun gAtt hos Marianne
Enoksen og Ase Havdal, pA
NAiøyet i Ytre Enebakk. Og et
uttall av duker, veggtepper og
løpere er det blitt siden i fjor
host. - Jeg syr og syr, jobber og
sover litt innimeliom, du vet husarbeid er ikke sA moro som
dette, ler Reidun.
Havdal og Enoksen startet
opp med kurs i lappeteknikk i
fjor host, og det er flere som
har tatt bAde fire og fern kurs,
men Reidun har rekorden. Og
teknikken blir stadig mer p0-

pulr. - FAr se om vi starter
opp et kurs til fØr somrneren.
Det er mange som har lyst til A
iage vesker, forteller Havdal.
Nylig var det utstilling av
elevarbeider pA barneskolen i
Ytre, og hele gymsalen var full
av duker, tepper, puter, haner,
veggtepper med mer. Reidun
Larsen hadde til og med lappet
forkiéet til kokken pA Sørmarka
med ekte iappeteknikk. - Han
hadde rivi høl i forkleet sitt, og
det matte jo sys igjen, smiler
hun.
Ase Havdal, tv. og Reidun
Larsen viser her noen av
Reiduns lekre arbeider.

terminal - Hvem er grunneier?
Det ble i 1990 foretatt befaring
av aile trafikkfarlige punkter pA
veinettet i Enebakk.
Under befaringen høsten
1990 ble det avtalt at kommunen skulle utarbeide plan for
terminalen.
- For terminal kan anlegges
mA det erverves grunn, sier
Statens Vegvesen..
Ja - det er vei ikke mer enn
rimelig at grunneier blir informert. Hr. Torgils Opedal, teknisk sjef i Enebakk kommune,
har nok en annen menin.
Har kommunen full raderett

til A disponere arealene i Enebakk?
Har grunneiere mistet sin
eiendomsrett?
Var det ikke rimelig at
grunneier var orientert?
Teknisk etat hadde muligens
fAtt opplysninger som kunne
vert til hjelp under pianleggingen.
Tiden var muligens for
knapp til at grunneier kunne
bli orientert?
Det var jo hØsten 1990 at
saken ble pAbegynt!
Jeg ser at det pA plan av

19.11.1991 hr. 504.367 er anmerket <<myr>> pA to steder nord
for arealet. Men hva med arealet forøvrig? Der skjuler det
seg flere ting som jeg tror teknisk etat burde tatt med i sine
beregninger. Jeg er sifter pA at
grunneier har flere opplysninger.
Jeg vii mene at det er pA
grensen til selvtekt, slik saken
har utviklet seg. Det er ikke lite
arbeid teknisk etat bar lagt ned i
denne saken.

Med hilsen
Bjorn Oppegaard

Hittegodsauksjon
innbrakte 8.000 kr.
- Her er ei klokke, og hu gAr enda! Det er iensmannskontoret i
bygda, med lensmann Lars Sunde i spissen, som avholder hittegodsauksjon. Her var det mange gobiter A sikre seg for den som
har teft for slike ting. Sykier, bilstereoanlegg, fotoapparater og TVapparater gift som varmt hvetebrød.
- SA fort iageret vArt begynner A fylles arrangerer vi auksjoner,
oppiyser Sunde. Det var mange TV-apparater denne gang? - Ja,
men det er apparater som vi har hentet hos folk som ikke betaler
lisens, sA de er ikke hittegods i den forstand. Men vi tar de aliikevel med nAr vi avholder auksjoner, sier Sunde.
Han var godt fornøyd over fremmøtet til publikum, og cirka
8,000 kroner ble .xfortjenesten>>, som ikke gAr til kontoret i
Enebakk, men forsvinner rett inn i statskassa.
Lensmann Lars Sunde (t.v.), betjenet Leif
Kdre Holten og Geir Faziand sruderer noye
er TV-apparalfsr det gdr wider

Ki rkebygden
Sanitetsforen i ng
valgt alistyre
OgsA i Kirkebygden Sanitetsforening har det vert avhoidt
Arsmøte, med det resultat at
ingen ny formann ble valgt, ei
heller nestformann. Men de
driftige damene gir ikke opp sA
lett og et allstyre ble i stedet
valgt. Det vii si at kun kasserer
er valgt serskiit, de resterende
er styremedlemmer.
Judith Westlie, formann gjennom 15 Ar frasa seg gjenvalg i
den posisjonen, men fortsetter i
allstyret, og det samme gjør nestformann gjennom like lang tid,
Jorun Opsahi, De Øvrige i styret
er Ase Engen, kasserer. Aslaug
Johansen, Johanne Svendse,
Kirsti Westlie Stubberud og
Gry Westlie.
Tross mangel pA aktive, hadde foreningen i 1991 et godt arbeidsAr. I samarbeid med de tre
andre foreningene i bygda, har
de arrangert loppemarked, avhoidt to fester og hatt ansvaret
for matserveringen pA Lysemfestivalen.
I egen regi bar foreningen hatt
loddsalg, kakebasar og solgt
fastelavnsris.
2.750 kroner er gitt til blornster tii.gamie, pluss forskjellige
fonds. Den frie kapitalen er pA
i overkant av 42.000 kroner, og
cirka 700.000 kroner er Øremerket pensjonistbolig i Kirkebygda.
- Vi hAper medlemmene vAre
kan støtte opp om foreningen
ved A komme pA mØtene vAre,
som holdes en gang i mAneden
pA det gamle fryseriet, er bønnen fra allstyret.

ENEBAKK
ARBEIDERPARTI
i nformerer:
AKTIVITETER I MAI:
- Handlingsplan for kommunevalgprOgrarTl
arbeidsmøter 7.5. og 19.5. kI. 19.00
- Ordinrt medlemsmete 27.5. kI. 19.00
A1e møter holdes pa Bekkelaget
APENT MOTE PA MJ/ER UNGDOMSSKOLE
MAND. 11.5 KL. 19.00

<SpesiaItengseI Iii Enebakk??
Inniedere: -Ordfører KjeII Overgârd
- Prosjektleder i helsedirektoratet Brit Weisth
Representanter fra justisdepartementet
og justiskomiteen er invitert.

- Det arbeides med endringer av
kommunestrukturen i Akershus.
Enebakk Arbeideiparti vii arbeide
• -mot tvangs-sammensla°inger av
kommuner i regionen.
Anne Lise Skaug

Viktige telefoner:
924405
926114
Jan Brunstrøm

Odd Liliejordet

928433
Tove øien

I
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Sparebanken NOR
Ta
kontakt
for
lover rMimelmigere I an nyttig informasjon!
Planlegger dui starte egen bedrift?

Sparebanken NOR gâr i
disse dager Ut med en
kampanje der det blir
fokusert pa Ian.

Banken tilbyr na en effektiv
rente pa fra 12,6 prosent (nominell rente 12,5 %) mot tidligere
cirka 12,8. —12,6 prosents rente
kan vi nA tilby utregnet av 60
prosent av lánetakst, som ofte
er rundt 20 prosent lavere enn
verditaksten.
- Har du en lânetakst pa en
million pa huset, kan vi lane
deg 600.000 kroner, opplyser
Bjørg Aasli, daglig leder av
Sparebanken NORs filial i Ytre
Enebakk.

Hun understreker at saksbehandlerne i bankens filial i Enebakk, er eksperter pa boligfronten i kommunen.
- Vi kan boligmarkedet i
Enebakk; folk kan vre trygge
vAr kompetanse pA omrAdet,
hevder hun.
Og banken yter god service til
sine kunder. —Refinansiering og
rAdgiving hjelper vi sA gjeme til
med, og kunden vil fA svar i
løpet av tre dager, sier Aasli.
I tillegg kan man fA taksert
sin bolig gratis, inntil 1.000
kroner, om man, vel og merke,
tar opp lAn i banken. Filialen i
Ytre tar imot folk bAde pA ettermiddager og kvelder etter avtale.

pa

—Hvem kan fà
etablererstipend?
Hvilke muligheter har
man for Ian og tilskudd
fra fylket? Hva kan
bedriftsrâdgivingen
tilby? Viktige spørsmal
som ble tatt opp pa det
ápne motet som
Enebakk nringsrâd
nylig arrangerte i
Herredstyresalen.
ANNE-GRETE LOSS US

Herredstyresalen var fullsatt
under det Apne motet Enebakk
nringsrAd nylig arrangerte der
søkelyset var satt pA arbeidsiedigheten, og hva den enkelte
kan forvente av stØnadsordfinger, We hva gjelder trygd,
rAdgiving og arbeidsmarkedstiltak.

Plan legger du
start av egen bedrift?

De hyggelige sakshehandlerne i Sparebanken NORs filial i Ytre
Enebakk gjør sitt ytterste for d gi folk god service. Fra venstre
daglig leder Bjørg Aasli, Karin Bjerke!y, Joar Dali! og Ase
Killerud.

Per Arne Fredriksen fra Nringsjefens kontor opplyste om
de forskjellige former for stønadsordninger som finnes, We
til etablerte bedrifter, og til bedrifter i startfasen.
For deg som gAr med planer
•om A starte egen virksomhet
finnes blant annet etablererstipend. FormAlet med dette er A
stirnulere til flere og bedre etableringer.
- Vi kan gi stønad bAde til
investeringer og til drift. Og
stipend kan gis bade til utviklingsfasen, og etableringsfasen,
opplyste Fredriksen. Som un-

derstreket at det ikke er alle
typer bedrifter som ligger innunder denne ordningen. Arbeidsledighetstrygden kan man
beholde i inntil seks mAneder i
utviklingsfasen, men her er det
arbeidskontoret som avgjØr til
enhver tid, sA ta kontakt pA
forhAnd.

Bed rifts rád9ivi ng
Akerhus BedriftsrAdgiving var
pA plass. Og her kan det vre
god hjelp A fA for noen og enhver. - Det er viktig at du kan
beskrive nøye for deg selv din
W. Sett deg ned og tenk - hva
vet jeg om finansiering?, markedet?, hva er mine forutsetninger? Vi har skjemaer der en kan
ta en slags eksamen for seg
selv. Og dette er spørsmAl du
vil snuble over, og mA ta stilling til for eller senere, understreket Jørgen Kaels ved bedriftsrAdgivingen.
Orienteringsmøter blir jevnlig
avholdt, ta en telefon og undersøk nAr.
Og mye rart kan dukke opp
av gode forretningsideer bare
man sette fantasien i sving. PA
Maura i Nannestad har lure
hoder klekket Ut en sammenleggbar badstue. - Tror det er
en interessant sak, denne er fin
A installere i sommerhus/hytter,
og pA steder der det kan by pA
plassproblemer A ha en vanlig
badstue, mente Kaels.
OgsA Jonny Finstad fra atbeidskontoret for Nedre Rome rike. og Hans SkAnseng fra
Sparebanken NOR var tilstede.
Hovedbudskapet var klart
nok: Ta kontakt om det er ting
dere lurer pa! Nyttig informasjon gis av alle berørte instanser.

Ordforeren
treffes i
sofakroken
Ordfører Kjell øvergArd
inviterte til et uformelt
mote i <<sofakroken>> nylig,
der sambygdingene var
irivitert til A komme med
det de hadde pA hjertet,
men sA mange var det ikke
som dukket opp.
Urn du skulle ha vrt
der, men ble forhindret, sA
fortvil ikke av den grunn.
Det kommer nye sjanser.
Ordføreren vil jevnlig
invitere til uformelle samlinger, og ogsA Arbeiderpartiets ledere/nestledere i
hovedutvalgene vil bli A
treffe med jevne mellomrom.
Følg med i Streif-Nytt,
der sted og tid vii bli kunngjort!

ER DU
PLAGET AV
vannlatningsproblemer, urinlekkasje,
bIrekatarr eller manglende ereksjon?
Sterilisering av menn,
fjerning av hemorroider
og mindre operasjoner
utfores.

Overlegene
Kvarstein og Hoeg

Det er,ikke alltid den laveste renten
som gir deg det billigste I a0 net!
Sammenlign alitid den effektive renten, for det er den som forteller hva lànet koster.
- Annuitetslàn Ira 12,5% nominell rente (12,6% effektiv rente). Eksempel: Lánesum
kr 500.000,-, avdragstid 20 âr, 60% av takst, gir mánedlig utgift pa kr 5.460,- (inkl. etabi.
prov.). - Svar pa lànesøknad med nødvendig dokumentasjon
spare bankèn
- Fri
th1csprini v hnlicr
innn
- Gunstig
gieldsforo,.v
I
sikring. - Snakk med oss om lan helt til ki. 20.00. Onsker du en
prat etter ki. 17.00, sá ring og gjør en avtale pa forhánd.
.LSSSS..'SS •

- -- - --

SKI tlf.: (09) 87 10 60, As tif.: (09) 94 16 60, ENEBAKK Hf.: (09) 92 43 39, VESTBY tlf.: (09) 95 0165, KOLBOTN tif.: (02) 80 23 06,
DROBAK tlf.: (09) 93 00 60, NESODDEN tlf.: (09) 9110 42.
* Taksering av boligen din gjøres av erfarne takstfolk godkjent av Sparebanken NOR, Region Oslo/Akershus. Du
takseringen, men far beløpet refundert ved inngáelse av lánekontrakt.
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Enebakk Sportssenter
i full gang pa" Flateby
Flatebyboerne har vel
ikke unngätt a legge
merke til at et helsestudio har sett dagens
lys i de tidligere lokalene til Ge-Te Manufaktur pa Flatebysenteret.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Enebakk Sportssenter kom
igang rett for pAske, og her er
noe for enhver som vii satse litt
pA A holde kroppen i form skulle man tro.

Trent I mange âr
Det er Thorbjørn Gaathaug og
Rune Bergskaug som satser
friskt, og som har investert
200.000 kroner i det de har stor
tro pA vii iykkes. Begge har
jbb ved siden av, sA det er
Xse-Meue Sandkvist som sørger for A holde <<butikken> Apen
pA ettermiddagen.
I lokalene finnes bAde <<vanhg>> trimrom, der aerobic-kurs
allerede er i full sving, et rom
fulit av ymse apparater til full
disposisjon, dusjer og solarium.
- Vi savnet treningen hos Kai
Svarthol, etter at hans studio I
Kirkebygden ble stengt. og vi
sA et klart potensiale for et sliki
studio, sier Bergskaug. Som har
trent i rundt syv Ar, noe som
tilsier at erfaringen er pA topp.
Men det er Gaathaug som stAr
for treningsopplegget.

Kan tâ prøvetime
- Torbjøm legger opp treningsprogrammet for den enkelte.
Han har den utdanningen som
kreves for dette, og han har ogsA trent i mange Ar, sier Bergskaug.
Folk kan komme A fA en
prøvetime for de tegner kontrakt for et Ar, et halvt At eller
kvartalsvis. Da kan de komme A
trene sA ofte de vil. Rabatt blir
forøvriggin til skoleelever og
familier. Og sA langt ser det ut
til at stedet vii bli godt besøkt,
for ahlerede etter en uke hadde
de gitt 50 prøvetimer.

Selvforsvarskurs
Iii høsten er det planlagt
oppstart av selvforsvarskurs for
folk i alle aidre. - Her vil det
bli We karate og judo, og
tilbudet gAr til barn belt ned til
syv Ar, forteller Bergskaug.

Rune Bergskaug,foran pa
gulvet, har stor tro pa at
Enebakk Sportssenter er liv
laga. Allerede for paske hadde
senterer girt 50 proi-etimer. noe
som rcderpá at hanfdr reti.
Her i sciskap med to andre
sporisentusiaster.

Lekre v aO rkloer Suksess for barneteateret
til ha1v Pris.t

Emely So/em med en av typene park- og lekedresser som selges ut
has Salem Agenrurer pa Bakkehagan.
PA Bakkehagan (ved siden av
tannlege Stein Darre-Hanssen)
pA Flateby holder Solem Agenturer til.
- Vi selger k1r til forretninger, men vareprøverie selger vi
ut her pA Flateby, sier Emely
Solem. Og det er ikke sA rent fA
prover det er snakk om; lekkert
toy We til voksen og barn,
ogsA i tillegg yrkestøy. - PrØvene selger VI ut for halve prisen
av hva de koster ordinrt, men
vi har jo ikke alle størrelsene,

understreker Solem.
Kherne kommer fra den
kjente finske fabrikken <<reima
oy>>, noe som tilsier boy kvalitet, som ogsA gjenspeiler sea i
den ordinre prisen, men nAr
man kun mA ut med halvparten,
er det verdt turen.
Man kan finne sea riktig lekre
kher, friske habitter til smAtasser, samt park- og lekedresser. VAr- og vintertøy, olabukser, jakker og gensere.

- Hvilken bokstav er dette a?
Gummi-Tarzan klør sea lenge
og vel i hodet og snur leseboken trill rundt i hAp om A kunne
tyde bokstaven, men til ingen
nytte. A nei - han kunne visst
ingen ting.
Enebakk Dramatiske Slskabs barneteater har premire
pA Gummi-Tarzan.
Ivan Olsen er en liten pushing.
han er redd for A slA sea, ikke
kan han sykie, ikke sparke
fotball og ikke spytte langspytt.
Han kan ingen ting som er
verdt A kunne. Faren air ham
klengenavnet <<Gummi-Tarzanx'
for han tor jo ikke engang klatre i trrne!
Mange store skuespillertalenter var i sving pA scenen, og
ikke en glipp var A oppspore.
Siri Nilsen, som spilte Ivan Olsen alias <<Gummi-Tarzan>, mA
fa en sekser pA terningen for sin
fantastiske innsats som hovedrolleinnehaver. Med sin gimmick og store innievelse taklet
hun rollen perfekt.
A spytte langspytt pA en
scene, uten A spytte, er ikke sA
helt enkelt, men ungene brulcte
kroppssprAket til fulle, og pA en
sA overbeviseride mAte at man
formelig <<sAx' spyttet komme
dalende ned.
Den fuilsatte salen fikk valuta
for penga, og en tanikevekker
med pA kjøpet? For stykket
handiet om mobbing, om det A
vere litt annerledes, om hvordan de voksnes tankelØshet kan
gjøre vondt verre.
All wre til ungene, og til instruktørene Britt Gaathaug og
Turid Ramberg.

Stakkars Gummi-Tarzan - han
kunne ikke engang sparke Jotball (store bildet) ... Men sd
traff han heksa, og han fikk hdde musk/er og mere til, men kun
for en dag.
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—Vi sparket fotball pa
jordet ti'n Oppegaard
PA Holt, og der Iøp vi
60 og 100 meter ogsà.
Han Oppegaard var
snill, minnes gamleiensmann I bygda,
Thor Strand (83).
Hans Oppeaard var en
av pâdriverne bak
oppstarten av Enebakk
IF, og ble den forste
formannen i foreningen, som ble stiftet
for noyaktig 65 ár
siden - 7. mal 1927.
- Jeg ble første leder av skigruppa i foreningen, for jeg
har bestandig klødd i beina
etter a fly pa ski, og hoppe,
forteller Thor Strand. Lensmann i bygda gjennom 43 At,
og ivrig sportsmann.
Pa Tingvoll i Kirkebygda
treffer vi den spreke 83-Aringen, fremdeles medlem av
Enebakk IF, og fremdeles aktiv tur- og skigAer. - Jeg prover A holde skrotten I orden, sA
jeg gAr mye innover i Børterskauen. Er fremdeles med i
gruppa som rydder løypene i
skauen, smiler Strand.

Enebakk var ukient
For krigen var det ikke økonomisk hjelp A fA, men de ivrige
sportsfolkene kiarte det meste
allikevel. Hoppbakke pA
<<Padderud>> ved Lyseren sto
kiar allerede Aret etter at Enebakk IF ble stiftet, i 1928. Det
lengste hoppet der var pA hele
50 meter!
OgsA pA Hammeren og I
Dalefjerdingen var det noen
smAbakker, der det ble hoppet opp til 35 meter.
Enebakk var upløyd terreng
for de fleste. - Skulle vi fA
folk hit for A delta i hopprenn

var en fantastisk støttespiller
for laget alle disse Arene.

Friidretten ogsà i gang

- Skulle vi fd folk til d komme hit for d delta i hopprenn, mdtte vi først komme til dem, for de visste
ikke hvor Enebakk var, minnes gamle-lensmann Thor Strand (83). Som b/ar i gamle avisutklipp og
protokoller for dfriske opp hukommelsen. Han varførste leder av skigruppa iforeningen.
matte vi fØrst komme til dem.
For de visste ikke hvor Enebakk var! Og det var ikke
bare bare A gA rett over fra
hopping i vare smA bakker til
storbakkene i Fetsund og I
Nordmarka, men vi kom som
regel ned pA beina, humrer
Strand.
<<Fotbalibanen>> for krigen,
var jordet til Hans Oppegaard
pA Holt i Kirkebygda. - <<Dere
far komma her, gutter>>, pleiden a Si, minnes Strand.
OgsA pA Tobøl gArd var det
fotball aktivitet.
Strand forteller stolt at vi
ogsA hadde en kjent skøyteløper i bygda for krigens
dager. - Han Johannes Bognerud vant 5 000 meter bAde pA
Bislet og i Stockholm, og han
fløy ogsA pa ski.

Là dødt under krigen
Under krigen ia idrettslaget

A fA ferdigstiit idrettsbanen I
Kirkebygda tok 30 ár, men mon tro
om ikke denne rekorden vii bli slàtt
hva angàr bygging av idrettshall pa
Flateby. —Kanskje fierbruk kunne
gatt an; hva med arbeidskirke og
idrettshali? Dette er tanker Enebakk
iFs nâvrende formann, Einar
Tvedt (bildet), har gjort seg.
Det Enebakk Idrettsforening nA satser sterkt pa,
og som man allerede i to Sr har arbeidet med,
er ILIS-prosjektet (Idrettslaget i sentrum). —I
hele 1991 har vi arbeidet med a lage handlingsplaner; Arspianer. Vi har gAtt grundig gjennom
hele vAr organisasjonsstruktur. MAlet ved dette
prosjektet, som bare er i startfasen enda, er A
lette arbeidet for gruppestyrene, Samt a fA bedre samordning og samarbeid gruppene imellom, forkiarer Einar Tvedt. Formann siden i
fjor hØst, og nestforrnann i de to foregAende Ar.

Opprettet nye utvalg
Det er opprettet fern nye utvalg pA tvers av
gruppene - økonomiutvalg, pr/info, anleggSkomité, fellesarrangement/dugnad, utdanningsutvalg. —Ledeme i disse utvalgene tiltrer hovedstyret. —Jeg synes vi allerede har fatt til et
mye bedre samarbeid, Sier Tvedt, selv om omorganiseringen bare er i startfasen. Og sarntidig understreker han at det nA satses mer pA

stort sett i dvale, men noen
smAaktiviteter fikk man lurt
seg til. - Jeg husker at det ble
arrangert et orienteringsløp i
Ytre, noe som var forbudt.
Den organiserte fotballaktiviteten var stor frem til 1930,
men da ble den liggende
brakk fram til 1949. Man slet
av mangel pA klingende mynt,
og i -51 arrangerte fotballgruppa en stor fest pA Flateby,
som innbrakte midlert til kjøp
av nye bailer, knebeskyttere
og hansker. I -52 skaffet idrettslaget seg nye drakter, i
fargene grønt og hvitt, som i
dag.

Hándballen starter
For krigen hadde det kvinnelige innslaget i idrettsforeningen vrt minimal. Men i
44 skjedde det saker og ting.
To unge studenter, Sverre og

Olav Svindal, sØskenbam til
skolestyrer Torstein Svindal,
hadde gAtt i dekning pA
Flateby, og nA ønsket de A
starte opp med handballtrening. Mange rneldte sin interesse, We jenter og gutter.
Jordet til Adolf Ruud pA StorFlateby ble treningsarena, og
han gikk enda til det skritt A
slA enga tidligere for at de
ivrige ungdommene skulle fa
komme raskt igang. Verre var
det A skaffe seg ball til treningen, men det ordnet seg
det og. De fikk leid en fotball
for fern kroner gangen, ikke
akkurat det mest idéelle, verken for trening eller lomrnebok, men man fikk ta til takke
med det som var.
HAndballdamene tok det ene
kretsmesterskapet etter det andre, og i 1949 kom de helt til
kvartfinalen i norgesmesterskapet. Clifford Christiansen

Friidrettsgruppa var med fra
første stund, og allerede i
1928 ble den første konkurransen arrangert, pA Hoitsietta
i Kirkebygda. Men den helt
store aktiviteten var det ikke.
Fire Ar skulle det gA for neste
konkunanse gikk av stabelen.
Med enkelte unntak skjedde
det lite i denne gruppa for krigen, man sA begynte ting A
røre pA seg. 11947 arrangerte
ElF norgesmesterskap i terrengløp, og femkamp i friidrett. Mange gode plasseringer ble det pA enebakkingene.
Skøytegruppe var ogsA i
sving fra den pure begynnelse,
men det var liten interesse for
den, bortsett fra en oppblomstringsperiode i siutten av 60Arene.

Banen War etter 30 ár

I

I:

Idrettslige prestasjoner hadde
pAgAtt pA Tobøl og pA Holt,
men 11935 ble det besluttet A
utarbeide planer for en egen
idrettsplass. Samme Ar ble det
sendt søknad om A fA byge
idrettsbane I Presthagan i Kirkebygda, der nAvrende bane
ligger. To Ar skulle det gA for
klarsignal ble gitt fra Departementet. Arbeidet med den nye
banen ble startet umiddelbart.
Etter krigen kom arbeidet_-P---med plassen i gang igjen, men
det gikk langsomt, da det hele
var basert pA dugnadsinnsats.
Ikke noe offentlig stØtte den
gang, nei! Gjennom hele 50tallet slet man med A fA ferdig
plassen, og først i 60-Ara lØste
det seg, med bidrag fra kommunen, samt tippemidler. Banen stor ferdig i 1965, 30 Ar
senere.

ANNE-GRETE LOSSIUS

det sosiale aspekt ved bame- og ungdomsidrettten. Fellesskap og gode oppvekstmiljøer
stAr i sentrum.

Gressmatta rehabiiiteres i Ar
Rehabilitering av gressmatta i Kirkebygda er
rett rundt hjørnet. —Vi regner med a komme
igang i løpet av juli/august; akkurat nA er 'vi i
forhandlinger med vannverket for samtidig A fA
lagt inn vanningsanlegg, opplyser Tvedt.
Idrettshallen som er planlagt bygget pA Plateby, er ikke medtatt I kommunens langtidsbudsjett, noe som tilsier at realisering av hail
tidligst kan komme pA tale i siste halvdel av
90-tailet. —En hail er We dyr A bygge, og dyr i
drift, sA skal vi vente pA at kommunen kan gA
inn med midler, ligger nok hallen et godt stykke ut i tid. Personhig tror jeg vi mA satse pA
flerbruk i en eller annen form. Kunne vi for
eksernpel fA til en hall i forbindelse med bygging av arbeidskirken som er pianlagt? er
tanker han har gjort seg.
Eliers sliter ElF med stram Økonomi for
tiden. 50.000 kroner mindre ble det i kulturstøtte, og i tiliegg har foreningen mAttet engasjere egne tilsynsvakter enkelte steder, noe som
medfører ekstrautgifter. —Jeg har forstAelse for
kommunens trange økonomi, men dette vii
nødvendigvis medføre enda større veksler pA
foreidrene, hevder Tvedt, som ellers synes at
samarbeidet med kommunen er godt, og spesielt sarnarbeidet gjennom IKU (Idrettens
kontaktutvalg) er fruktbart synes han.
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— Velkommen fil
((Det GLADE vanvidd!

Turnmgleden pa"topp
- Dét er Iitt skummelt a
gapabommen, i hvert
fall helt alene, roper en
liten tass. Men moro er
det lell pa nestetrimmen, som arrangeres
avl.L. Driv pa barneskolen i Ytre Enebakk.
40 smâtasser fra4 til
6 Ar er I sving en gang i
uken, og de ma bare
oppleves...
ANNE-GRETE LOSSIUS

Pia Tryland (17) trener disse
sØte sjnA, med hjeipetrenere i
ti Ile gg. Og hun kan jobben sin,
ingen tvil om det. - Jeg har
holdt pA som trener i et par Ar
nA, men har gymmet .xbestandig>>, roper den spreke ungjenta.

—Jeg ble helt svett, jeg
To partier med smAnøster er i
sving, og vi kom midt inn i det

ene mens de trimmet til '<<Hottentott-sangen>>. En sangleik
der hele kroppen riktig fAr
utfoide seg, og med minst
hundre vers! Dette var goy!
FØrst hopp og sprett, og sA
musestille ned pA gulvet. - SA
soy able Hottentotter, hvisket
Pia, og ikke en lyd var A høre.
- Jeg ble helt svett jeg!, kom
det spontant fra en av de smA
hApefuhle etterpA. - Det er moro
A stupe krAke og sAnn, røpet en
annen.
- Mange av <<nØstene>> er vebdig sjenerte i begynnebsen, men
jeg ser stor forandring bare
etter noen ganger. Mange bhir
riktig varme i trøya, og det er
fint, sier Pia.

Trener ogsa jazzym
Pia har ikke mange timene. til
overs i dØgnet virker det som,
for i tillegg til nØstertrimmen,
er hun ogsA trener for jazzgymmen, som er for aldersgruppen
12-16 Ar. - De trener nA to
ganger i uken, men vi mA vel
hardtrene litt mer skal vi opptre

pA 17. mai, tror hun. Kretstumstevne mA de avlyse i Ar da de
fleste av disse gymmeme skal
pA leirsk9le.
Pia er ogsA en ivrig vannskihopper, og for første gang har
gruppa ogsA trent innendørs,
noe Ingar Pedersen har hjulpet
til med. - Vi har trent balanse
og styrke, piuss koordineringstrening, forteller Pia, men nA
skal de Ut igjen i det fri.

Til kretsturnstevne
Turn er det tilbud til for alle
aidre, og piker to, som er I aidersgruppen 6-12 Ar, skal delta
pA kretsturnstevnet, som arrangeres i slutten av mai.
Her var det hard konsentrasjonstrenirlg da vi stakk innom.
A slA hjul er ikke av det enkieste. - PrØv ikke A vri, men
tenk at du har en rett binje foran
deg, informerte trener Vivian
Vestby. Og jentene var flinke
de. Dc slo stiften, sto pA henda
og slo hjul med stor prestasjon.

Illustrasjonsfoto

I siutten av juni dukker et nytt arrangement opp i bygda,
som sikkert mange vii
betegne som tern-

melig sprott. Da gár
nemlig "Det glade
vanvidd" av stabelen,
et ãtte timers banelep
Nor vitsen er a lope
Iengst mulig i lepet av
den tiimâlte tid.
- Hvorfor skulle noen finne
glede i A lope rundt en bane i
Atte timer? J0, det er fordi
dette er mer enn en vanhig
løpskonkurranse, sier Kjell
Furulund I friidrettsgruppa
til IL Driv.

Ma ikke were proff

ForstAelig nok er dette et lop
for folk som liker lange distanser, og som ønsker a teste
sin fysiske og psykiske styrke skikkelig.
Løpet vii sette krav ikke
bare til selve kondisjonen,
men kanskje like mye til den
enkeltes psyke, løpstaktikk,
selvdisiplin, inntak av mat
og drikke for og under løpet,
samt flere andre forhold.
- Man mA imidlertid ikke
were <<proff>> for A kunne
delta. Det spiller ingen rolle
hvor fort man kan lope. Vi
regner med at sA godt som
alle deltakerne vii were debutanter i et sA langt lØp, og
de som har meldt interesse
for A stille opp er We helt
vanhige mosjonister og enkelte av bygdas beste løpere,
blant disse er Tom Halvorsen, som er en av landets
beste maratonløpere i sin
kiasse, men ogsA friidrettsformann Per Finnerud som
holder et helt annet nivA!
ifølge Furulund.

Vr rask
med pámelding!
Selv om det ikke er noen
spøk a lope Atte timer, Ønsker arrangørene at iøpet ogsA
skal were et muntert og
uhøytidelig innslag i hverda-

gen. (Det GLADE vanvidd).
- Løpere og pubhikum som
tar se seiv og andre veldig
alvorlig bør derfor holde seg
urma, smiler Furulund.
Lop av denne type blir
swert sjeldent arrangert her i
landet, men i utlandet er interesssen sterkt stigende.
De1takerantallet er begrenset
til 30 det fØrste Aret, sA anangiren oppfordrer interesserte lopere til A melde seg
sA raskt som mulig.

—Tamédegne
med-hjelpere

For a ía godkjent gjennomføring av løpet mA herrene
lope minst 50 kilometer, og
damene minst 42. Det er by
A ta pauser underveis, og
man kan sélvsagt ogsA gA om
man ønsker. Det oppfordres
til A ta med egne sekundanterlhjëlpere som kan bidra med rmassasje, forpleining, oppmuntring, tilrop og
annen stØtte. Førstehjelp vii
were tibstede.

Pia Tryland (17) er trener for nØstene'. Her En liten tass prover seg helt alene pd bommen.
Litt skummelt var det, men det gikkfinr.
med ei lita tulle som hopper pd trampoline.

Bli med
som rundeteller!
Det vii bli servert ulike typer
mat og drikke, men deltakerne kan ogsA ha med egen
(hemmelig?) føde. - Dopingtest kan bhi aktuebt i mistenkelige tilfeller! advarer
Furulund lurt.
Alie som klarer minstekravet vii ftt debtakerpremie,
og i tilbegg fine premier til
de beste.
- Programmet forøvrig er
ikke helt klariagt enda, men
det tas sikte pA ubike typer
underholdning underveis til
glede We for bøpere og
publikum. Det bhir jo en lang
dag. Om noen ønsker a fØbge
arangementet pa meget nrt
hold kan de meide seg som
rundeteliere, da det kreves
en rundeteller per deitaker.
- Og de som Ønsker a se
hvordan en enebakking ser
Ut etter a ha iøpt en hel
arbeidsdag kan jo bare legge
veien oppom Mjrbanen den
20. juni, inviterer Furulund.

Se forøvrig annonse

Turn-gled.en er pd topp has jentene i Ytre Enebakk. Piker to, fra 6-12 dr, ligger i hardtrening foran
kretsturnstevnet som arrangeres i slutten av mai.
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Fotballokurs med vekt pa* gode oppekstmiljoer
14 spreke ungdommer
har nylig avsluttet et
fotball-lederkurs I regi
av Enebakk IF. - Dette
er et helt nytt kursoppegg, der det legges
stor vekt pa det sosiale
aspektet, sier kursieder Morten Wilhelmsen.
ANN E-GRETE LOSSIUS

Han understreker at skal
man fA gode resultater er det
viktig at barna trives. - Vi mA
ikke vre for opptatte av
kampresultene blant de yngste, mener han.
De unge fikk mangt et
innblikk i hva som foregAr pA
<<sidelinjen>> under en fotballkamp, og de kjente situasjonene igjen. Den skrytende faren som kiager pA dommeren,
foreldre som ikke stiller opp
pA floe, rAkjøring for A nA
kampen, jenter pA laget og
mobbing.

Det var ikke fA temaer som
ble gjennomgâtt i løpet av de
tre kveldene fotball-leder kurset varte. Potensielle ledere og —Alle skal fâ vre med
trenere fra 14 til 19 dr deltok, Debatten gikk livlig, og de
og det var naturlig nok barne- oppvakte ungdommene kom
fotballen som -sto i fokus, med fomuftige løsninger og
samt de viktigste oppgavene svar. I en filmbit ble de konfor en leder og trener.
frontert med rasisme. Noen av
gutta yule ikke spille sammen
- Det sosiale er viktig
med <<pakkis>>. - Dette har
- Mâlet med kurset er A kjen- unga hørt hjemme, var den
ne de viktigste oppgavene enstemmige reaksjonen. - Vi
rundt et fotballag, samt kjenne mA jobbe hardt for at alle som
sentrale sider ved barn og Ønsker det skal fA komme inn
unges
modningsutvikling. i miljøet, pApekte WilhelmHvordan fA barn til A trives - sen.
og opptre som en fomuftig
De viktigste lovene, forhold
leder. Dette er et helt nytt kurs til foreidre, rusmidler, lederder man legger stor vekt pA de stil, aktiviteter pA forsjellige
sosiale sidene ved bamefot- alderstrinn og hoidning til
ballen, sier kursieder Morten dommere ble behørlig diskuWilhelmsen.
ten.

Debatten gikk livlig blant de 14 kursdeltakerne. - Vi ma legge større vekt pa de sosiale sidene ved
barnefotballen, hevdet kursieder Morten Wilhelmsen (midten)
De unge, potensielle ledeme
og treneme fikk nok med seg
pA veien mangt et tankekors
etter endt kurs. En viktig

debatt er startet i idrettens regi idrettsgren som tradisjonelt
- hvordan skape gode og tryg- kun har satset pA <<eneme>> og
ge oppvekstmiljøer for barn kampresultatene.
og unge, ogsA innenfor en

Stor stemni*ng
I Mj,wrha11en1

.--

Kjempestemning var det i
Mjirha11en da 18 fotball-lag
med unger fra syv til ti Ar satte
hverandre i stevne.
Minicuptumeringen gikk over
to dager med deltakelse fra
Yril, I.L. Driv og Enebakk IF.
Mange ivrige foreldre, og masse folk, sørget for at ungene
kom i den rette stemningen.
At ungene synes det var moro
var belt sikkert, der de ivrig lop
etter den runde dingsen som
rullet over banen. - Her er det
ikke om A gjøre A vinne, men A
Her er "Enebakk United avbildet etter endt kamp. Bak fv. Magnus Frankrig Buuer, Erik Gjesdal
Weng, Jim André Ødegdrd, Knut William Lund Rustad, Alexander Syversen, Frank Erik Stubberud.
Foran fv. Hans-Petter Mysen, Anders Jahr, Christian MjØnli, Ole Jakob Anfindsen, Dan Even
Wilhelmsen.

En del av spillerne pa <<Driv Romas,' lag hadde dessverre allerede rukket aforsvinne for vi fikk tatt
bilde, men her er i alle fall noen med den fine diplomen de fikk for god innsats. Fra venstre Hanne
Kristiansen, Kristian Bjarg JØndal, Morten Hogberg Hansen, André Pedersen, Lars Jacobsen
Nordhagen, Stine Lindstrom.

delta, forteller oppmann for
<<Enebakk United>>, Stein Erik
Stubberud, populrt kalt Bossen. Og alle som vil vre med
pA treningene, fAr ogsA spille.
Inen forskjellsbehandling her,
nei.
En heig i april gikk det gedigne stevnet av stabelen, og
fire kamper hver spilte lagene,
fordelt over to dager.
- Ungene er grAdig flinke,
understreker <<Bossen>>, som er
mektig stolt We av spillerne
og foreldrene.

Lekeplass matte vike
for garasjebygg
NA er lekeplassen pA Løkkafeltet pA Flateby snart en
saga blott. Etter at saken nA
har versert helt siden 1987,
vedtok formannskapet i april
A selge omrAdet til Knut LAg,
Trond Larsen og Karl Johan
Røkenes.
De tre interessentene søkte
i 1987 om A fA kjøpe omrAdet, avsatt til lekeplass, for
A bygge garasjer og boder.
Alle tre har boliger inntil
arealet.
Kommunen vedtok den
gang A selge omrAdet, men
sA dukket det opp nok en interessent, Astrid Moen, som
mente A ha forkjøpsrett til
nevnte areal. Dermed har
saken dratt Ut i tid, og i januar 1989 ble det besluttet at
kommunen ikke skulle selge
omrAdet allikevel.
SA skulle man tro at enden
pA visa ble til beste for alle,
men den gang ei. Advokat
Sigmund øien, som repre-

senterer de tre første interessentene, ba kommunen omgjøre sitt siste vedtak, og sA
ble det en ny runde i. formannskapet.
RAdmann Bjorn Halvorsen
anbefalte saig av det- 468
kvadratmeters store omrAdet
til LAg, Røkenes og Larsen i
fellesskap, etter at kommunen har sikret seg gangveu/adkomstvei til marka. Og slik
ble det.
Det hØrer med til historien
at Moen ikke ble informert
om at saken skulle opp til fly
behandling, og fikk sAledes
ingen mulighet til A delta i
en nyrunde.
Rolf Rune Solberg (SV) og
Jorunn Buer (AP) gikk imot
salg blant annet med den begrunnelse at den siste interessenten ikke var butt informert om saken, og at omrAdet fortsatt burde vre friomrAde for barns lek.
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Klart for sommerklubb:

50,OOO til feriemoro for barn og unge
85 enebakkbarn I alderen 7-12 fir samles i tiden 22.26. juni til fotbaliskole I Kirkébygda. Trenere fra
I.L. Driv og Enebakk IF er ansvarlig for opplegget
$m innheholder bade turneringer, muligheter til a
ta ferdighetsmerke, og keepertrening.

Deltagemes egenandel: kr. 250

Mandag 29. juni reiser 20 enebakkungdommer i
alderen 13.- 17 fir avgiirde pa seiltur med
hardangerjakten Mathilde. Det er 3. gang ungdom
fra alle kretsene I kommunen drarpi tokt med
Mathilde. Turen starter i Kristiansand, og ender opp
I Kobenhavn fredag den 3. juli. Derfra gtr turen
tilbake til Oslo med nattoget.

Deltagernes egenandel: kr. 900

I tiden 3.49. august er ungdomsklubbeneãpne pa
dagtid mellom kI. 10-16. Dette er et tilbud til barn i
grunnskolealder. Det blir badeturer til Brmerud.
riding, og en overnattingstur til Rausjo. I tillegg
blirdet vanlige inneaktiviteter- lek og spill i
kiubben.
Dagpris i Apen klubb: kr. 30,-

RAUSJØTUR M/OVERNATTING: KR. 100 -,
SOM INKLUDERER MAT.
Pameldingsskjemaer til ãpen klubb - oq de aktivitetene som er innbakt I dette tilbudet gar ut til alle
skolebarn I Enebakk i uke 18.

Kulturetatens sommertiltak for
barn og unge inneberer en
foreløpig oppfølging av barneog ungdomsplanens avsnitt om
etablering av sommerklubb
(7.5.) hvor det i hand!ingsprogrammet heter:
<Det innføres en fast ordning
med sommerklubb for barn i
grunnskolealder i kommunen
fra sommeren 1992>>.
Samarbeidspartnere i dette
opplegget er ungdomsklubblederne og kulturetaten.
Helse- og sosialetaten har
bidratt med midler til Mathildeturen, og skoleetaten har bidratt
med A stille skolelokaler til disposisjon.
Kulturstyret avsatte i kulturstyremøte 5. mars kr. 50.000 til
sommertiltak for barn og unge.
Dc aktivitetene vi har konsentrert oss om for denne sommeren er valgt ut pd bakgrunn
av en spørreundersøkelse kulturetaten har gjort blant alle
grunnskolebarn i Enebakk. Det
skjedde i oktober i fjor. PA bakgrunn av det innkomne materialet ble de ovenfor nevnte
aktiviteter valgt ut. Prismessig

har vi forsøkt A legge oss pd et
gjirnnomsnitt av det som framkom i sprreundersøke1sen,
hvor foreidrene ga utrykk for
hva de var villige til A betale for
tilbudene.

Fotbaliskolen
NAr det gjelder fotbaliskolen.
blir det 5 trenere fra fotballgruppene i vAre to idrettsforeninger. Et par dager kommer
det eksterne trenere - kjente
fotbalispillere som sikkert har
mye A 1re vAre unge hapefulle.
Dessuten fAr treneme assistanse
av et helt korps med hjelpere unge fotballspillere fra bAde IL
Driv og Enebakk IF.

Mathilde
Seilturen med Mathilde er et
opplegg som alle ungdomskiubbene og kulturetaten samarbeider om. Arets tur til KØbenhavn er forlengst fulibooket.
I tillegg til mannskapet ombord, som er 5 voksenpersoner,
blir det med tre voksenledere
fra kiubbene i Enebakk.
Sosialkontoret bidrar med

85 ungefotballentusiaster gleder seg na til fiihalIsIo/e i dagene 22.-26. juni
15.000 kroner og kulturetaten
med 20.000 kroner. Resterende
beløp - Ca. 25.000 kr. dekkes
opp gjennom egenandelene samt tilskudd fra kiubbene/alt.
Klubbaktiviteter som f.eks. kakebasarer etc.

mandag, onsdag og fredag.
Som medhjelpere har klubblederne knyttet til seg voksenpersoner - 2 i hver klubb, som
mottar godtgjørelse fra <ku1turetatens budsjett for sommertiltak>>.

Apne kiubber

Husk pâmeldingsfristen

Det er den enkelte ungdomsklubb som stAr ansvarlig for
opplegget i sin klubb disse
ukene. Det er lagt opp til Apent
3 av ,dagene i uken - nemlig

til
Apen
PAmeldingsfristen
klubb er satt til fredag 15. mai.
Kulturetaten regner med stor
oppslutning om dette tiltaket ikke minst fordi det sto Øverst

pd ønskelista hos et overveldenedeflertall av ungene - noe
som er forstAelig. Sommerdager
kan bli lange nAr mor og far har
tre ukeers ferie, mens barna har
Atte.
Ønsket om en kanotur med
overnatting som ogsA sto høyt
pA lista hos et flertall lar seg lett
innpasse i dette opplegget. Stedet blir Rausjø skole som skoleetaten har vert velvillige og
stilt til disposisjon til dette formAlet.
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Konsesjoner for visning
og omsetning av film
og Videogrammer
Følgende søkere fikk i kulturstyrets mote 9. april irfnvilget
sine sØkner om konsesjon:
Pers Gatekjøkken og Video,
øyeren Bensin og Service, Ytre
Enebakk Bensin og Service,
Enebakk Bokhandel Flateby,
Lillestrøm Bokhandel, avd.
Bokhjørnet, Ytre Enebakk.
Flateby Kino (Visnirig av film)
Konsejonens varihet følger
kommunevalgperioden.

Kr. 2.500 til Modellen

Modellen motorklubb pa Flateby fikk i kulturstyrets mote 9.
april innvilget sin søknad om
stØtte til reparasjon av lØftebukken.
Et enstemmig kulturstyre bevilget kr. 2.500 til formAlet.

Kr. 3.000 til Oslo
og Omland Friluftsrãd
Et enstemmig kulturstyre bevilget i siste mote kr. 3.000 i
støtte til Oslo og Omland friluftsrAd

Snehvit og
de syv dvergene

Enebakkungdom!!
SETT ALLEREDE NA AV FREDAG 6. NOVEMBER.
Da-blir det igjen full fart pa ärets store
rockekonsert i Mjrha11en.
Hvilket band?
Nei, det er for tidlig A rope. SApass kan vi imidlertid si:
Det blir et brennhett band som er plateaktuelt nttopp da.
I tillegg blir det som vanlig dyktige oppvarmingsband
fra Enebakk
Spre den glade nyhet til skolekamerater
og arbeidskamerater! Mjerhal1en rommer mange.

Ungdomsklubbene I Enebakk

Vikariater - ikke faste stillinger
Pa kommunesidene i februar-nummeret av StreifNytt kunne en annonse fra Pleie- og Omsorgsavdelingen gi inntrykk av at det var ledig fast
stilling for sykepleier/hjelpepleier innen pleie og
omsorg.
Det man søkte etter var imidlertid sykepleier/hjelpepleier for kortere eller lengre
vikariater, noe som hadde falt Ut her hos oss
under redigeringen. Vi bekiager dette.
Kulturetaten

Til barn og ungdom
i hele Enebakk

SKRIV ET EVENTYR!

Flateby Barnekor er igjen kiart
med et syngespill. Denne gangen er det Snehvit og de syv
dvergene det handler om, o
premieren gAr av stabelen p
Flateby om en mAned - nrmere bestemt den 11. juni.
Musikken er imidlertid en
annen enn den vi vanligvis
hører til dette eventyret. Det er
Carl Bertil Agnestig som er
komponist i denne versjonen.
Men handlingen i stykket er
slik vi kjenner det fra eventyret,
og tekstforfatter til sangversjonen som skal framføres er
Helge Sverre Nesheim.
- Enkle kostymer, og kulisser
skal det nok bli, men sangen er

det viktigste, sier dirigent
Wenche Halland, som startet
innøvingen av syngespillet med
de 15 medlemmene i hovedkoret islutten av februar
Tilsammen teller Flateby
bamekor 38 medlemmer - bare
4 av disse er gutter, sA her er
det god plass til fler.
I tiilegg til syngespillet. har
Flateby barnekor mye $ programmet denne vAren. Den 23.
mai deltar de sammen med 320
unge sangere pA Akershus
Barne og Ungdoms Korforbunds stevne pA LillestrØm. I
den forbindelse blir det stor
konsert i Lillestrøm Kino ki.
15.00 samme dag.

Engerro met ferdmig
met ble sluttført i mAhedsskiftet
mars/april.
Under arbeidet med rehabiliteringen av 2. etg., og i forbindelse
med nevnte utstillinger har kulturetaten hatt god hjelp av kunstneren
Per Ame øiestad (bildet) som har
bistAtt med rAd og dad.
øiestad var ogsA pA plass og
bisto med monteringen av den permanente Enger-utstillingeh.
Apningen av Engerrommet vil bli
markert med et eget arrangement
under Kulturdagene .1 992.

I eventyret kan ailting skje! Det umulige, det fantastiske, det
som du bare i fantasien kan hApe pA - eller frykte. Det er det
som gjør eventyr sA spennende. De fleste av oss har lest om
We Per, PAl og Espen Askeladden - han som ailtid fAr
prinsessen og halve kongeriket, om Smørbukk, om Hans og
Grete, om Kvitebjørn Kong Valemon, om Jack og
bønnestengelen, om Askepott, og mye, mye mer...
Eventyr er ikke noe som bare skjedde for i tiden.
Per og PAl kan vre Knut og Arne, prinsessen kan vere <<hu
du veit i 6'>, og heksa ... Ja, bare sett fantasien i sving...
Evetyret kan were noe som skjedde for hundre Ar siden, eller
noe som skjer her og nA - i din fantasi. For eventyret har
•ingen grenser. Du velger tid og sted og personer...
Akkurat nA inviterer vi nettopp deg til A skrive ditt eventyr,
og bli med i kulturetatens eventyrkonkurranse for alle
grunnskolebarn i Enebakk. Det konkurreres i 3 kiasser - 7-10
Ar, 10-13 Ar, og over 13 Ar. De tre beste eventyrene i hver
klasse blir premiert. Juryen bestAr av: Kristin Heistad, Svein
Garden, Turid Ramberg, og Per Eivind Martinsen De skal
ogsA velge ut et eventyr som skal oppføres som en teaterforestilling under Arets kulturdager i november. Alle eventyr
blir samlet til en liten eventyrbok som skal utgis i forbindelse
med kulturdagene. Derfor er det fint om du lager en eller flere
tegninger til eventyret ditt.

Vi ma ha eventyret hos oss innen
1. september 1992.
Send det ti!:
Enebakk kommune, kulturetaten, 1912 Enebakk.
Merk konvolutten <<Eventyr>>.

Glad gjeng i full sving med
Øvingen pd Hauglia s/cole.
Gty Helen Fossum spiller
Snehvit, Marianne Skjceret og
Marita Enger skifter pd rollen
som prinsen.
Dvergene er: Helene Therese
Moe, Hilde Kristine Hugsand,
Linda Karoline Ege Larsen,
Anne Kristin Moholt. Karianne
Penersen og Line Fosswv..
Ragnhild Bjerkely er den
onde dronningen, Silje Gjerde
skogvokter, Tone Berg den
gode dronningen, Birgit Bungum tjenestejente og Anette
Skjvret kammerpike.

NY BYGDETUNNEMND
Kulturstyret va!gte i sitt
mote 5. mars følgende
personer til Bygdetunnemnda for innevrende valgperiode:
Eñebakk kommunes Erling Engersamling er nA pA plass i Engerrommet i 2. etg. I Gamle Herredshits. Samlingen bestAr av 21 bilder
av den kjente enebakkunstneren,
og den representerer malerier, tegniner og akvareller fra forskjellige
penoder I Engers kunstnerliv.
Det var i 1988 at kulturstyret
vedtok A rehabilitere og utvikie det
gamle herredshuset til e t kulturformidlingssenter. Arbeidene star-

Let i 1989 og til kulturdagene 1990
sto den gamle herredstyresalen ferdig og ble innviet med en Erling
Enger utstilling.
Til kulturdagene I 1991 var nok
et rom i 2. etg. ferdigstilt og ble
tatt i bruk sammen med salen til
Ragnhild Butenschøns retrospektiye utstilling.
Det som nA gjensto var Engerrommet. Arbeidene med dette rom-

Asbjørn Hollund, A,
Britt Gaathaug, SV,
Jan WickstrØm, Fr.p.
Som Historielagets
representant har laget
valgt Jan Svartebekk.
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Variert meny for
àrets kulturdager
Det blir Kulturdager I Enebakk ogsá I ár. Dagene 24. oktober til 14. november
blir en kulturfest full av musikk, Iyrikk, teater og kunstutstilhinger. Kulturdagene 1992 gjennomføres pa' grunniag av drøftinger med det organiserte
kulturliv i kommunen.
Arets kulturfest vii stort sett
følge samme monster som de
foregâende âr - med sterk satsing pa kommunens egne kulturkrefter, samtidig som noen
eksterne utØvere ogsA blir
trukket inn.

Mye for barn
Arets kulturdager vii imidiertid
preges av en større satsing pa
kulturtilbud for barn. Baliongteateret vii vise sin ailer nyeste
forestilling. Det vii bli kjøpt en
inn en ekstem teaterforestiiiing,
bygdas egne bameteaterkrefter
skal sette opp et eventyr. Dette
eventyret vii bli plukket Ut fra
bidragene I Kulturetatens store
eventyrkonkurranse for barn...

Rockekonsert
Som tidiigere Ar, blir det rockekonsert i Mjrha11en. Hvem
som blir Arets hovedband kan
vi ikke rope enda - bare forsikre om at det blir et superaktueit band som du ganske

sikkert vii finne pa diverse ustetopper nettopp pA den tiden.
Bygdas egne rockeband - som
virkeiig har utviklet seg de
siste par Arene, kommer selvfØigeiig til A were pA piass som
oppvarming, sammen med
band fra vAre nabokommuner.

Konserter og utstillinger
Variert og spennende blir det
ogsA pA andre fronter. Spesialskrevet kabaret i aniedning
kuiturdagene, signert - og
fremført av hervrende kjendissøstre star pA menyen sammen med flere konserter, hvoriblant ogsA kirkekonsert.
Wre egne korps og kor vii vi
dessuten mote 1 en rekke av
kulturdagenes arrangementer.
Forfatterkveld med Jan Erik
Void og Egil Kapstad antar vi
er en godbit mange lyrikkinteresserte vii se fram til
Blant utstillinger under Arets
kulturdager kan nevnes at

kunsthAndverk og brukskunst
vii std i fokus.

Kulturkveld og
idrettsdàg
Kulturkveid med utdeiing av
Arets kuiturpris blir ogsA i Ar en
fest hvor <<ait foiket>> inviteres
til A nyte i fuiie monn av bygdas egne kuiturkrefter. Denne
esten er i Ar iagt til Ignarbakke.
Hva gjelder Arets kulturpris
minner vi om at fristen for
innsending av skriftlige - og
begrunnede forsiag er iS. mai.
Idretten vii ogsA i Ar fA xren
av A avslutte kuiturfesten med
en idrettsdag. Hva denne skal
innehoide er ennA ikke fastiagt

Flerkulturtreff
Nytt pA programrnet i Ar er et
flerkulturtreff hvor vi satser pA
en interessant mønstring av hva
som er representert av kuitur
og tradisjon gjennom de nasjonaliteter og foikegrupper som i
dag lever og bor i Enebakk.

Ole Weng i stua pd Bygdetunet. Bildet han holder erfra det gamle
((Mejeriet)) pd Burstad. (Foto Anne-Grete Lossius)

BYGOETUNET I SOMMER:

Liv i stuene og p a* tunet
Ogsi i ãr skal det bli
spennende sommerdager
pa bygdetunet - med
toying og teger, flatbrødbaking, slâtt pa gammeldags vis, knivsmiing,
lafting og mye mer.
Gamle handverksteknikker vil sti senhrum,
I hIg 20 g21.juiu,
og 1.-2. august.
For famiiiens yngste blir det
ogsA et og annet A se pA og
oppieve. Mange unger - og en
del av oss voksne har antageiig
aidri sett hvordan man skor en
hest. NA er sjansen der. For ungene byr ogsA arrangøren - som
er Bondekvinneiaget, Historieiaget. enkeltpersoner, Bygetunutvalget og kulturetaten - pA
skyss med hest og vogn. I smia

kan man oppieve dyktige knivsmeder, og pA tunet - om vret
er godt, kan du se pA We slAtt
med IjA, kombinding, kurvfletting, tegerarbeid, toying og mer
til.
Det var i fjor at kuituretaten
og de forannevnte samarbeidspartnerne for forste gang provde seg med et bredi anlagi sompd bygdepTeL
noni foregik .e ors j ge
aktiviteter. Erfaringen fra fjorAret tiisier imidiertid at man
sander brorparten av aktivitetene rundt to heiger. SA blir det
sporadiske enkeltaktiviteter de
andre heigene. For selvsagt er
Bygdetunet Apent for omvising
hver heig fra 14. juni til og med
16. august fra ki. 12.00— 15.00.
NAr det gjelder dag og tid for
Øvrige arrangementer pA Bygdetunet,

se egen annonse.

SOMMER PA BYGDETUNET
(Foreløpig program)

20. - 21. juni kI. 12.00 - 17.00:
Lars Giaver (t.v.) og Magnus Brevig viser stoltfram detfiotte bildet som kiasse 2a ved Ytre Enebakk
skole hadde laget tilfjorarets kulturdager. (Foto Anne-Grete Lossius)

Treskjring
Karveskurd, v/Gro Hoff Stenerud
Knivsmiing og utstiilirig av kniver
Kombinding v/ Ole Weng
Vi byr pA tur m/hest og vogn for de minste

1. og 2. august kI. 12.00 - 17.00:

Pameldingsslipp til

sommerferieklubb. (Sendes Kultutkontoret)
alder

Jeg melder herved pa
Til riding
Ti! overnatting pa Rausjø fra 14.8 til 15.'8
Vi vii ogsá benytte oss av det ápne klubbtilbudet med
event. badedager
Adresse/telefon
Foreidre/toresattes u nderskrift

telefon arbeid

Spinning og billedvev v/Eva Mjnii
Fiatbrødbaking'IMifla Possum
Toying v/Else Vardeberg
Tegerarbeid v/Oiaug Breier
Utstiiuing av gamie duker, fork1r og drakter
Ansvariig for ovennevnte aktiviteter: Enebakk Bondekvinneiag
Smiing
Sko hest, hovsiager
Lafting v/Niis Wiik
Piøying m/hest
Oppsetting av Skigard v/Odd Gusiund
Tur m/hest og vogn for de minste.
Opplesing av lokait stoff:
Brukshistorier: Den 12. i stua. Av Ragnhild JøIsen
Ansvarlig for disse aktivitetene: Enebakk Historieiag
Forøvrig vanlig omvisning hver søndag 28. juni til og
med 16.august meliom ki. 12.00 og 15.00
PA enkeite av disse søndagene vii det ogsA bli
demonstrasjon av gamie hAndverksteknikker/el.
Andre aktiviteter. Se nanmere annonsering i lokaipressen.

SI,eif-flcjff
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KULTURKALENDER
MAI - SEPTEMBER
Sted
Arrangement Tidsp. Arrangør
Mai
Mjer u-skole
19.00 Eneb. Blandakor,
Värkonsert
8.5.
FotenlTomter Sangkor
Vannskisenteret
Norges Vannskiforb.
23./24.5. VArsprutefl
Y. Enebakk skole
Piknic (hele fam) 10.00 Y. Enebakk Husmorlag
24.5.
Stranden SkolemusikkOrPS
Tur. Hammarö/Skara
28.5.
Juni
13.6.
14.6.
17.6.
19.6.
21.6.

17.00
Snehvitogde
syv dvergene
JubileumsSteVfle 30 âr
10.30
Sommermøte
Englandstur
Aktivitetsdag

Flateby Samf.hus

Flateby Barnekor

Stranda
Stranden Skolekorps,
Enebakk Helselag Flateby Stranda
Stranden Skolekorps
Bygdetunet
KulturkontOret

Juli
18./19.7 NM Senior

Norges Vannskiforb.

Enebakk

August
Head to Head
9.8.

Norges Vannskiforb.

Vannskisenteret.
Ytre Enebakk
Vannskisenteret
(m/forbehold)

15.116.8. Aktivitetshelg Vannskidag over hele 1andet
29.8.

Norges Vannskif.

I grove trekk var fordelingen
silk:

Grunnstønad
(støtte til drift):

Norges Vannskiforb.

JubileumsSteVne 35 Ar
Afasi kurs

Enebakk Skolemusikk.
Helselaget Enebakk

Tilskudd til drift og vedlikehold av anlegg og
kulturbygg

Vannskisenteret
Ytre Enebakk
Enebakk U

N2ermere klokkeslett pa arrangemefiter blir kunngjort senere.

Siden

siste000000

4000 til Vãg-TV

Kulturstyret bevilget i mote 6.
februar kr. 4000 1 etabaleringSstØtte til Vâg-TV.

Nei til kjøp av
lys og lydutstyr
Et enstemmig kulturstyre avslo
i februarmøtet søknaden fra
Thor Gitlesen om innkjøp av en
ekstra kraftenhet til betjening
av Enebakk Dramatiske S1skabs datalysbord. Det finnes i
dag krafenheter i kommunen
nok til a betjene 18 kanalers
lysbord, mens Enebakk Dramatiske Slskabs lysbord har 24
kanaler. Søknadsbeløp: 18.000
kroner.
Gitiesen fikk ogsâ avslag pa
sin sØknad om tilskudd til a
kjøpe 10 lyskastere fra Enebakk
Storband.
Enebakk Storband fikk ogsâ
avslag pa sin søknad om overdragelse av sitt lysutstyr til kulturetaten for kr. 15.000
Begge vedtakene var enstemmige - og etter kultursjefeflS
innstilling.

Ingen penger
til kunstkjøp
I mote 6. februar avslo et enstemmig kulturstyre en søknad
fra Kirkebygdefl skole om kr.
20000 til innkjøp av et biliedvevteppe av Grete Kittelsen.

Idrett: kr. 200.000
ForsamliflgShus kr. 50.000
NAr det gjelder fordelingen
av de ovenforfleVflte beløp pA
den enkelte organisasjoflhiag
/forening er det Idrettens kontaktutvalg som kommer med
forsiag til innstilling hva
gjelder idrettsorgafliSa.sionene,
Sang og MusikkrAdet foreslAr
fordeling pA sang/musikklag
org., og kultursjefefl innstiller
pA fordelingen av belØpet til
andre humanitre og kultureile
organisaSiofler.
Idrettens kontaktutvalgs - og
Sang og MusikkrAdets forsiag
61 innstilling er, I âr som 'i fjor,
fulgt opp ved at kultursjefefl
har beholdt denne uendret i sitt
endelige forsiag til innstilling
overfor kulturstyret.
Vurderingefle av hva den
enkelte sØker skal fA i støtte
skjer Ut fra bestemte kriterier.
Barne- og ungdomsarbeid er i
utgangspunktet prioritert, og
antail medlemmer under 17 Ar
er av betydning. AktivitetsnivA, kontingent, budsjett og
regnskap er ogsA med
vurderingen.

get i sitt mote 5. mars kr. 2.500
til konsertefl <<Rock mot Rus>>.Konserten, som bie avviklet pa
Enebakk Ungdomsskole i
manedsskiftet mars/april kom i
stand gjennom et samarbeid
meliom Helse- og sosial, skoleog kuituretat. Totaipris pA konserten var kr. 7.500.

Avsag

fikk ogsâ Akershus Teaterverksted pa sin søknad om stØtte til virksomheten i Folio. Det
er et prinsipp for etaten og
styret at kulturmidler fØrst og
fremst skal brukes til kulturtiltak innad i kommunen, eller
kulturtiltak som har sitt Utganspunkt 1 kommunen.

5000 til Opera-parodi
Kulturstyret vedtok enstemmig
i samme mote a bevilge kr.
5.000 til kjøp av Kjell Matheussens nye dokkeforeStilliflg
<<Opera-parodi>>. Forestiliingefl
vii antagelig bli vist under
kulturdagefle.

2.500 til Rock mot Rus
Et enstemmig kulturstyre bevil-

Enebakk Lokallag av NFPU
kr. 2.500,
Enebakk Historielag kr. 1.000,
Flateby Hundeklubb kr. 2.000.

Idrett: kr.220.000
Sang og Musikk: kr. 180.000
Andre humanitre og
kulturelle organisasjofler
kr. 86.000

Enebakk Hist. lag

Utflukt til
Thorsov brygge

September
Enebakk Open
5.16.9.
13.9.
24.9.

ANDRE:
9. april foEdelte kulturEnebakk Husmoriags
styret .midler til grunn- Ytre
arbeidsstue kr. 4.000,
stønad og tilskudd til
Enebakk Dramatiske S1skab
drift og vedlikeholdkr. 2.000,
kulturbygg. Totalt Me en Modelien Motorkiubb 1.000,
Enebakk Skytteriag kr. 1000,
pott pa kr. 736.000
Dalefjerdiflgefl Fritidsklubb
fordelt pa 51 lag og
kr. 8.000,
Foreldreforefliflgen for
forefinger.
Det var totalt 61 lag og funksjonshemfllede kr. 9.000,
Handikapiag 8.500,
forefinger som sØkte om Enebakk
Enebakk Kunstforeniflg
stØtte.
kr. 1.000,

4000 til ballnett
pa Viotta

I kulturstyrets mote 5. mars
beviiget et enstemmig kulturstyre kr. 4000 til ballnett pA
Viotta.
Dag Skaug og Halivard
Brevig bie 5. mars valgt som
kuiturstyretS representanter i
Oslo og Omiand FriluftsrAd for
perioden 1992-96.

Kr 1000 til gavepremier
Et enstemmig kulturstyre
imøtekom Enebakk Jeger- og
FiskeforeningS søknad om midter 61 gavepremier under Arets
NorgesmesterSkaP i Leerdueskyting med kr. 1.000.

DIVERSE LAG OG
FORENINGER
KRISTELIGE/IDEELLE

Enebakk BygdeungdOmSiag
kr. 2.500,
i. Flateby SpeidergrupPe
kr. 2.500,
BlAveisen Barnelag kr. 1.500,
Ørnøye 4H kr. 2.50,
Enebakk I av KFUK kr. 1.000,
Ytre Enebakk Barnelag
kr. 1.000,
Leikarringen Ignar kr. 8.000,
Stranden Søndagsskole
kr. 1.000,
Human-EtiSk Forbund
1cr, 1.000,
FredagsklUbbefl, Emaus
kr. 1.500.
KFUMSpeiderne,Mafl
menighet kr. 4.000,
Gospelkoret, Man menighet
kr. .000,
Emaus Yngreslag kr.1.500,
Betel Søndagsskole og
gutteklubb kr. 8.000,
Kirkebygdefls Misjonslag
kr. 1.800,
Ytre Enebakk Misjonshus
kr. 2.500 (fordeles mellom Ytre
Enebakk Misjonskor,
YtreEnebakk barne/juniOr
kor/MisjonshUSets Yngreslag,
Santalkiubben) kr. 1.000.

Fordeling av kulturmidler 1992 pa det enkelte
lag/forening/Org.
Grunnstønad (drift)

IDRETT:
EnebakkVanflskiklubb,
kr. 15.301,
Enebakk Jdger- og
Fiskeforeniflg kr. 7.107,
Enebakk lFkr. 81.308,
IL Driv kr. 103.457.

SANG OG MUSIKK:

Ytre Enebakk SkolemuSikkOrpS
kr. 46.000,
Dynamis kr. 6.000,
Betel Hornorkester kr. 10.000,
Enebakk Janitsjar kr. 10.000,
Stranden SkolemusikkOrps
kr. 46.000,
Enebakk Kammerkor kr. 2.000,
Enebakk Blandakor kr. 4.000,
Enebakk TrekkspiiikiUbb
kr. 8.000,
Flateby Barnekor kr. 8.000,
Enebakk SkolemusikkOrpS
kr. 36.000,
Synzygus kr. 4.000.

Tilskudd til drift og
vedlikehold av anlegg og
kulturbygg.
IDRETF:
IL Driv kr. 85.000.
Enebakk IF kr. 74.000,
Enebakk Vannskiklubb
kr. 22.000,
Enebakk Jeger- og
Fiskeforening kr.7.300,

KULTURBYGG
Dalefjerdiflgefl Vei (Granly)
kr. 5.000,
Leikarringefl Ignar (Ignarbakke) kr. 25.000,
Enebakk Skytterlag kr. 10.000,
Stiftelsen Flateby Speiderhus
kr. 5000,KjrkebygdenMisjoflslag
(Emaus) kr. 5.000.

Disse fikk ikke stØtte:
DRIFf

Enebakk komm. bedriftsidrettslag, TangenelvaS Venner,
Enebakk Pistolklubb, NasjonalforeningenS Helselag, Ytre
Enebakk Husmorlag, Flateby
BAtforening, VAglia Vet, Stranden IndremisjOfl.

VEDLIKEHOLD AV
KULTURBYGG
KlokkerudAsefl Sameielag,
Stranden Indremis jon.

PYGOAS 17. MA!
\17. MAI I YTRE ENEBAKK
Alle er hjertelig velkommen til a delta.
Aktivitet.
KI.
K!. 8.00: Flaggheising pa Ytre Enebakk skole med Ytre Enebakk
Skolemusikkorps.
KI. 9.15: Skolemusikkorpset spiller pa sykehjemmet.
Ki. 10.15: Skolemusikkorpset marsjerer fra skolen tit Mari kirke.
KI. 10.30: Gudstjeneste i Mari kirke.
Ki. 11.15: Skolemusikkorpset marsjerer fra Mari kirke tit skolen.
K!. 11.30: Barne- og folketoget gârfra skolen.
(Togrute: Forbi Løken, opp Vágliveien, Râdyrveien tit
høyre, krysset Tiurveien, ned Sagstubakken og tilbake ti!
skolen.)
KI. 12.30: Tale for dagen ved Tonje Føsund Opedal.
Kl. 12.45: Leikarringen, barn.
Ki. 13.15: Betel Hornorkester spiller.
K!. 13.30: Oppvisning DRIV Jazzgym.
K!. 13.45: Ytre Enebakk Skolemusikkorps spiller.
KI. 14.15: Oppvisning av Vannskiklubben.
KI. 14.45: Avslutning med trekning av skolemusikkorpsets sykkellotteri. Premieutdeling for pilkast og luftgevrskyting.
Leker, spill og film for barna, pilkast, luftgevrskyting.
Brus, is, pizza, kaffe, vafler og forfriskningerfâs kjøpt.
Parkering ved Mjerhallen. NB! Ingen parkering ved riksveien eller
pa skoleplassen.
SKOLEN GJØR OPPMERKSOM PA FØLGENDE:
Vi ber de elever som ikke er i kirken vre pa skoleplassen for oppstilling senest ki. 11.15.
Vi ØNSKER ALLE VEL MØ7T
TIL EN FIN FEIRING AV 17.M4I.
17. mai-komiteen

0

17. MA! PA FLATEBY
Kl. 8.00: Flaggheising v/speidere pa Stranden
og Hauglia skoler
K!. 10.00: Frammøte pa Hauglia skole - oppstilling av toget
KI. 10.30: Avmarsj - rute for toget:
Hauglia skole - stoop ved aldersbôligen. Stranden skolemusikk spiller. Videre ødegárdsveien ned tit riksveien
og tit Stranden skole.
K!. 11.30: Toget ankommet Stranden skole - oppstilling foran
scenen.
Appell av skoleelever.
Dagens tale:
Kl. 12.00:
KI. 13.00:
K!. 13.30:
KI. 14.45:
K!. 15.00:

Konsert ved Stranden skolemusikkorps
Film for barna i gymsalen
Konsert ved Relingen musikklag
Premieutdeling og trekning av sykkellotteriet
Slutt pa skolen

Saig av kaffe - kaker - pølser - brus - is - snacks.
SPILL - UTLODNING - LEKER.
Unngâ a kjøre opp tit Hauglia skole.
Da vi vet av erfaring at det er vanskelig med nok sitteplasser pa
Stranden skole, oppfordrer vi alle som har anledning tit det a ta med
CAMPINGBORD og STOLER.
NB! DET ER IKKE TILLATI' A PARKERE PA VIOTFA
ELLER PA VEIEN INN TIL STRANDEN SKOLE!
Handicappede vil fâ tildelt parkeringsp!ass pa skolens omrâde ved
vising av kort.
I tilfelle regn vil programmet pa skolen bli endret.

VELKOMMEN!
Stranden skolekorns og fore!dre i 4. klassene

17. MA! I KIRKEBYGDEN
KI. 8.00: Flaggheising pa barneskolen ved ørnøye 411.
Enebakk Skolemusikkorps spiller.
K!. 9.00: Bekransning av Petrus Oppegaards bauta ved ordfører
Kjell øvergârd.
Enebakk Skolemusikkorps spiller for og etter bekransningen.
KI, 10.30: Oppsti!ling pa Kirkebygden skole.
17. mai-hi!sen v/e!ever fra 6. klasse.
Overrekkelse av ársmedaljer tit sko!ekorpsmed!emmene.
K!. 11.00: Barnetoget starter og gâr i Klokkerudasen.
Det ønskes at det er mest mu!ig folk langs ruta slik at
stemningen blir stor rundt i byggefeltet.
K!. 12.00: Familiegudstjeneste i Enebakk kirke.
KI. 13.00: Toget ankommer Enebakk ungdomsskole.
Kl. 13.15: Formannen i 17. mai-komiteen Ønskrve!kommen.
K!. 13.20: Tale for dagen v/ordfører Kje!1 øvergárd.
Med korte musikkinnslag av barn i bygda for og etter
ta!en.
K!. 13.45: Underho!dning.
Enebakk Skolemusikkorps spiller.
Ailsang.
Leikarringen Ignars dansegruppe.. KONKURRANSER, LEK, SPILL M.M.
Saig av: KAFFE, KAKER, IS, PØLSER, MINERALVANN ETC.
Ta gjerne med campingstol og bord hvis det er pent var.
STILL OPP I TOGET OG LA JUBEL OG HURRAROP RUNGE
OVER KIRKEBYGDEN!
V1?1. MQTT!

SIrei-flyH
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KULTURKALENDER
MAI- SEPTEMBER
Sted
Arrangement Tidsp. Arrangør
Mjr u-skole
19.00 Eneb. Blandakor,
Vârkonsert
8.5.
FotenIFomter Sangkor
Vannskjsenteret
Norges Vannskiforb.
23./24.5. Vârspruten
Y.
Enebakk
Husmorlag
Y.
Enebakk skole
Piknic (hele fam) 10.00
24.5.
Stranden Skolemusikkorps
Tur. Hammarö/Skara
28.5,

Mai

Juni
13.6.
14.6.
17.6.
19.6.
21.6.

Snehvitogde 17.00
syv dvergene
Jubileumsstevne 30 âr
Sommermøte 10.30
Englandstur
Aktivitetsdag

Stranda
Stranden Skolekorps,
Enebakk Helselag Flateby Stranda
Stranden Skolekorps
Bygdetunet
Kulturkontoret

Juli
18./19.7 NM Senior

Norges Vannskiforb.

August
Head to Head
9.8.

Norges Vannskiforb.

15.116.8. Aktivitetshelg Vannskidag over hele landet
29.8.

Vannskisenteret.
Ytre Enebakk
Vannskisenteret
(m/forbehold)

Norges Vannskif.

Norges Vannskiforb.

Jubileumsstevne 35 âr
Afasi kurs

Enebakk Skolemusikk.
Helselaget Enebakk

Vannskisenteret
Ytre Enebakk
Enebakk U

N2ermere klokkeslett pao arrangementer blir kunngjort senere.

S*den sist.......
4000 til Vâg-TV
Kulturstyret bevilget i mote 6.
februar kr. 4000 i etabaleringsstØtte til Vag-TV.

Nei til kjøp av
lys og lydutstyr
Et enstemmig kulturstyre avslo
i februarmøtet søkn4den fra
Thor Gitlesen om innkjøp av en
ekstra kraftenhet til betjening
av Enebakk Dramatiske Siskabs datalysbord. Det finnes i
dag krafenheter i kommunen
nok til A betjene 18 kanalers
lysbord, mens Enebakk Dramatiske S1skabs lysbord har 24
kanaler. Søknadsbeløp: 18.000
kroner.
Gitiesen fikk ogsA avslag pA
sin søknad om tilskudd til a
kjøpe 10 lyskastere fra Enebakk
Storband.
Enebakk Storband fikk ogsA
avslag pA sin søknad om overdragelse av sitt lysutstyr til kulturetaten for kr. 15.000
Begge vedtakene var enstemmige - og etter kultursjefens
innstilling.

Ingen penger
til kunstkjøp
I mote 6. februar avslo et enstemmig kulturstyre en søknad
fra Kirkebygden skole om kr.
20,000 til innkjøp av et billedvevteppe av Grete Kittelsen.

Avslag
fikk ogsA Akershus Teaterverksted pA sin søknad om støtte til virksomheten i Folio. Det
er et prinsipp for etaten og
styret at kulturmidler først og
fremst skal brukes til kulturtiitak innad i kommunen, eller
kulturtiltak som har sitt utganspunkt i kommunen.

5000 til Opera-parodi
Kulturstyret vedtok enstemmig
i samme mote A bevilge kr.
5.000 til kjøp av Kjell Matheussens nye dokkeforestilliflg
<<Opera-parodi>>. Forestillingen
vii antagelig bli vist under
kulturdagene.

2.500 til Rock mot Rus
Et enstemmig kulturstyre bevil-

ANDRE:
9. april fordelte kulturstyret midler til grunn- Ytre Enebakk Husmorlags
arbeidsstue kr. 4.000,
stønad og tilskudd til
Enebakk Dramatiske S1skab
drift og vedlikeholdkr. 2.000,
kulturbygg. Totalt ble en Modelien Motorklubb 1.000,
Enebakk Skytterlag kr. 1000,
pott pa kr. 736.000
Dalefjerdingen
Fritidsklubb
51
lag
og
fordelt pa
kr. 8.000,
foreninger.
Foreidreforeningen for
Det var totalt 61 lag og funksjonshemmede kr. 9.000,
foreninger som sOkte om Enebakk Handikaplag 8.500,
Enebakk Kunstforening
støtte.
kr. 1.000,
I grove trekk var fordelingen
slik:

GrunnstOnad
(støtte til drift):
Idrett: kr.220.000
Sang og Musikk: kr. 180.000
Andre humanitre og
kulturelle organisasjoner:
kr. 86.000

Enebakk

Enebakk Hist. lag

Utflukt til
Thorsov brygge

September
5.16.9. Enebakk Open
13.9.
24.9.

Flateby Samf.hus

Flateby Barnekor

1
7 36i000 til lag.
og..forwunger

get i sitt mote 5. mars kr. 2.500
til konserten <<Rock mot Rus'>.Konserten, som ble avviklet pA
Enebakk Ungdomsskole i
mAnedsskiftet mars/april kom i
stand gjennom et samarbeid
mellom Helse- og sosial, skoleog kulturetat. Totaipris pA konserten var kr. 7.500.

4000 til ballnett
pa Viotta

I kulturstyrets mote 5. mars
beviiget et enstemmig kulturstyre kr. 4000 til ballnett pA
Viotta.
Dag Skaug og Hailvard
Brevig ble 5. mars valgt som
kulturstyrets representanter i
Oslo og Omiand FriluftsrAd for
perioden 1992-96.

Kr 1000 til gavepremier
Et enstemmig kulturstyre
imøtekom Enebakk Jeger- og
Fiskeforenings sØknad om midler 61 gavepremier under Arets
NoresmesterSkap i Leerdueskyting med kr. 1.000.

Tilskudd til drift og vedlikehold av anlegg og
kulturbygg
Idrett: kr. 200.000
ForsamlingshUS kr. 50.000
NAr det gjelder fordelingen
av de ovenfomevnte belp pA
den enkelte organisasjofl/lag/forening er det Idrettens kontaktutvalg som kommer med
forsiag til innstilling hva
gjelder idrettsorgafliSaSiOflene,
Sang og MusikkrAdet foreslAr
fordeling pA sanglmusikklagorg., og kultursjefen innstiller
pA fordelingen av beløpet 61
andre humanitre og kultureile
organisasjofler.
Idrettens kontaktutvalgS - og
Sang og MusikkrAdets forsiag
til innstilling er, i .r som i fjor,
fulgt opp . ved at kultursjefen
har beholdt denne uendret i sitt
endelige forsiag til innstilling
overfor kulturstyret.
Vurderingene av hva den
enkelte sØker skal fA i støtte
skjer ut fra bestemte kriterier.
Bame- og ungdomsarbeid er i
utgangspunktet prioritert, og
antall medlemmer under 17 Ar
er av betyclning. AktivitetsnivA, kontingent, budsjett og
regnskap er ogsA med i
vurderingen.

Fordeling av kulturmidler 1992 pa det enkelte
lag/forening/org.:
Grunnstønad (drift)

IDRETT:
EnebakkVannskiklubb,
kr. 15.30,
Enebakk Jeger- og
Fiskeforening kr. 7.107,
Enebakk lFkr. 81.308,
IL Driv kr. 103.457.

SANG OG MUSIKK:
Ytre Enebakk Skolemusikkorps
kr. 46.000,
Dynamis icr. 6.000.
Betel Homorkester kr. 10.000,
Enebakk Janitsjar kr. 10.000,
Stranden Skolemusikkorps
kr. 46.000,
Enebakk Kammerkor kr. 2.000,
Enebakk Blandakor kr. 4.000,
Enebakk Trekkspillklubb
kr. 8.000,
Flateby Bamekor kr. 8.000,
Enebakk Skolemusikkorps
kr. 36.000,
Synzygus kr. 4.000.

Enebakk Lokallag av NFPU
kr. 2.500,
Enebakk Historielag kr. 1.000,
Flateby Hundeklubb kr. 2.000.

DIVERSE LAG 00
FORENINGER
KRISTELIGEIIDEELLE
Enebakk Bygdeungdomslag
kr. 2.500,
1. Flateby Speidergruppe
kr. 2.500,
BlAveisen Barnelag kr. 1.500,
Ørnøye 4H kr. 2.500,
Enebakk I av KFUK kr. 1.000,
Ytre Enebakk Bamelag
kr. 1.000,
Leikarringen Ignar kr. 8.000,
Stranden Søndagsskole
kr. L000,
Human-Etisk Forbund
kr. 1.000,
Fredagsklubben, Emaus
icr. 1.500.
KFUM-Speiderne,Mari
menighet kr. 4.000,
Gospelkoret, Man menighet
kr. 2.000,
Emaus Yngreslag kr. 1.500,
Betel Søndagsskole og
gutteklubb kr. 8.000,
Kirkebygdens Misjonslag
kr. 1.800,
Ytre Enebakk Misjonshus
kr. 2.500 (fordeles mellom Ytre
Enebakk Misjonskor,
YtreEnebakk barne/junior
kor/Misjonshusets Yngreslag,
Santalkiubben) kr. 1.000.

Tilskudd til drift og
vedlikehold av anlegg og
kulturbygg.
IDRETT:
IL Driv kr. 85.000,
Enebakk IF kr. 74.000,
Enebakk Vannskiklubb
kr. 22.000,
Enebakk Jeger- og
Fiskeforening kr.7.300,

KULTURBYGG
DalefjerdirigeflVel (Granly)
kr. 5.000,
Leikarringen Ignar (Ignarbaki
ke) 1cr. 25.000,
Enebakk Skytterlag 1cr, 10.000,
Stiftelsen Flateby Speiderhus
kr. 5000,KirkebygdenMisjonSlag
(Emaus) kr. 5.000.

Disse fikk ikke stØtte:
DRIFT'
Enebakk komm. bedriftsidrettslag, Tangenelvas Venner,
Enebakk Pistolklubb, Nasjonalforeningens Helselag, Ytre
Enebakk Husmorlag, Flateby
BAtforening, Vaglia Vel, Stranden Indremisjon.

VEDLIKEHOLD AV
KULTURBYGG
KlokkerudAsen Sameielag,
Stranden Indremis.jon.

BYGDAS 17.0 MA!
\17. MA! I YTRE ENEBAKK
Alle er hjertelig velkommen til a delta.
Aktivitet.
K!.
K!. 8.00: Flaggheising pa Ytre Enebakk skole med Ytre Enebakk
Skolemusikkorps.
K!. 9.15: Skolemusikkorpset spiller pa sykehjemmet.
K!. 10.15: Skolemusikkorpset marsjerer fra skolen til Mari kirke.
K!. 10.30: Gudstjeneste i Mari kirke.
Ki. 11.15: Skolemusikkorpset marsjerer fra Mari kirke til skolen.
Ki. 11.30: Barne- og folketoget gár fra skolen.
(Togrute: Forbi Løken, opp Vâgliveien, Rádyrveien iii
høyre, krysset Tiurveien, ned Sagstubakken og tilbake til
skolen.)
KI. 12.30: Tale for dagen ved Tonje Føsund Opedal.
Kl. 12.45: Leikarringen, barn.
Ki. 13.15: Betel Hornorkester spiller.
Ki. 13.30: Oppvisning DRIV Jazzgym.
KI. 13.45: Ytre Enebakk Skolemusikkorps spiller.
Ki. 14.15: Oppvisning av Vannskiklubben.
K!. 14.45: Avslutning med trekning av skolemusikkorpsets sykkellotteri. Premieutdeling for pilkast og 1uftgevrskyting.
Leker, spill og film for barna, pilkast, luftgevrskyting.
Brus, is, pizza, kaffe, vafler og forfriskningerfàs kjøpt.
Parkering ved Mjrhallen. NB! Ingen parkering ved riksveien eller
pa skoleplassen.
SKOLEN GJØR OPPMERKSOM PA FØLGENDE:
Vi ber de elever som ikke er i kirken vre pa skoleplassen for oppstilling senest kI. 11.15.
Vi ØNSKER ALLE VEL MØTT
TIL EPFINFEJRINqAV17. IMAJ.
17. mai-komiteen

0

17. MA! PA FLATEBY
K!. 8.00: Flaggheising v/speidere pa Stranden
og Hauglia skoler
KI. 10.00: Frammøte pa Hauglia skole - oppstilling av toget
K!. 10.30: Avmarsj - rute for toget:
Hauglia skole - stoop ved aldersbôligen. Stranden skolemusikk spiller. Videre ødegârdsveien ned til riksveien
og til Stranden skole.
Kl. 11.30: Toget ankommet Stranden skole - oppstilling foran
scenen.
Appell av skoleelever.
Dagens tale:
Kl. 12.00:
K!. 13.00:
K!. 13.30:
K!. 14.45:
Kl. 15.00:

Konsert ved Stranden skolemusikkorps
Film for barna i gymsalen
Konsert ved R1ingen musikklag
Premieutdeling og trekning av sykkellotteriet
Slutt pa skolen

17. MAI I KIRKEBYGDEN
K!. 8.00: F!aggheising pa barneskolen ved ørnøye 411.
Enebakk Skolemusikkorps spiller.
K!. 9.00: Bekransning av Petrus Oppegaards bauta ved ordfører
Kjell øvergard.
Enebakk Skolemusikkorps spiller for og etter bekransningen.
Kl. 10.30: Oppstilling pa Kirkebygclen skole.
17. mai-hi!sen v/elever fra 6. klasse.
Overrekke!se av ársmedaljer til sko!ekorpsmed!emmene.
K!. 11.00: Barnetoget starter og gár i K!okkerudâsen.
Det ønskes at det er mest mulig folk langs ruta slik at
stemningen b!ir stor rundt i byggefeltet.
K!. 12.00: Fami!iegudstjeneste i Enebakk kirke.
Kl. 13.00: Toget ankommer Enebakk ungdomsskole.

Saig av kaffe - kaker - pølser - brus - is - snacks.

Kl. 13.15: Formannen i 17. mai-komiteen ønskárve!kommen.

SPILL - UTLODNING - LEKER.
Unngá a kjøre opp ti! Hauglia skole.

K!. 13.20: Tale for dagen v/ordfører Kjell øvergârd.
Med korte musikkinnslag av barn i bygda for og etter
ta!en.

Da vi vet av erfaring at det er vanskelig med nok sitteplasser pa
Stranden skole, oppfordrer vi alle som har anledning til det a ta med
CAMPINGBORD og STOLER.
NB! DET ER IKKE TILLATI' A PARKERE PA VIOTFA
ELLER PA VEIEN INN TIL STRANDEN SKOLE'
Handicappede vil fá tildelt parkeringsplass pa skolens omráde ved
vising av kort.
I tilfelle regn vil programmet pa skolen Ni endret.

VELKOMMEN!
Stranden skolekorps og foreidre i 4. klassene

K!. 13.45: Underholdning.
Enebakk Skolemusikkorps spiller.
Allsang.
Leikarringen Ignars dansegruppe.
KONKURRANSER, LEK, SPILL M.M.
Saig av: KAFFE, KAKER, IS, PØLSER, MINERALVANN ETC.
Ta gjerne med campingstol og bord hvis det er pent vr.
STILL OPP I TOGET OG LA JUBEL OG HURRAROP RUNGE
OVER KIRKEBYGDEN!
VEL MØTT!
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De er allerede kjendiser pa hjemmebane.
To ganger har de deltatt i Ungdommens
kulturmonstring og markert seg ettertrykkelig. Forste gang du sâ dem pa
scenen var antagelig i et selvskrevet
stykke, "KjrIighet er kjrlighet". Det var
under teaterfestivalen i 1989. Na har de
fâtt drommejobben, og kanskje er en
fremtid pa de skrá bredder sikret. I alle fall
kan du til sommeren mote May Elise og
Sara Maria i NRK's Sommerkino - i godt
seiskap med Marianne Krogness.
Visst er de spente, May Elise
Solberg (11) og Sara Maria
Heistad (11) kanskje enda
bedre kjent som popgruppa
Bim-Bam-Bom.
Da Sara Maria og May
Elise, begge fra Ytte Enebakk, feide inn pa scenen
som et sprudlende fyrverkeri
under Ungdommens kulturmønstring i 1991 tok de
publikum med storm med
sine gjøglerier, og sin smâfrekke stil. Og sâ godt likte
juryen det de sA og hørte, at
jentene gikk videre til We
fylkes- og landsfinale , hvor
de høstet enda flere lovord. I
ârets UK ble det nok en gang
plass i fylkesfinalen for jentene, etter en heisprek framføring av egenproduserte
later, lett modifisert av
hensyn til sarte Ører over
40...
Margrethe Munthe yule
knapt trykket disse jentene
til sitt bryst. A karakterisere
dem som snille, beskjedne,
pene og veloppdragne yule

vre en kraftig overdrivelse.
Da passer nok dristige, modige, kreative, sprudlende,
utadvendte og talentfulle
mer dekkende.
-Vi søkte egentlig om a fâ
vre med i en filmserie som
NRK skulle lage til Midt i
smørøyet, forteller May
Elise. - Det var kjempemange som søkte, og det sA
lenge Ut til at vi skulle bli
valgt Ut og sâ en av hovedrollene. Vi var med i
uttagningene veldig lenge,
men hell til slutt sa ble det
ikke oss likevel...
-Jeg var kjempeskuffa
med en gang, selv om jeg
orøvde a ikke were det, sier
Sara, og May Elise nikker
bekreftende. -Men etterhvert
som vi fikk tenkt oss om, sâ
var vi egentlig ikkesâ skuffa
likevel. Det er mye bedre for
oss a were med i sommerkinoen. Vi var liksom ikke
helt typene kanskje til den
filmserien - det var mye med
hester og sAnn.. Egentlig er

det mye bedre a were med i
Sommerkinoen..
•-SØkte dere om jfj vre
med der da?
- Nei, men Barbro - Semmingen tror jeg det er hu
heter - som lager Sommerkinoprogrammene samarbeider med Suzanne som er
leder for Midt i smØrøyet. SA
Suzanne forslo 055 til
Barnbro da..
- Jeg forsto ingenting. Jeg
satt og sA pa Casino, da telefonen ringte. sa sa de det var
fra NRK. Det var Barbro
som ringte da, og sa at vi
kurne fâ jobb i Sommerkinoen, forteller Sara. - Da
jeg kom inn igjen i stua sá sa
jeg ikke noe først, jeg bare
satte meg ned og var veldig
hemmelighetsfull. Jeg
prøvde a late som ingenting,
men sâ plutselig greide jeg
det ikke lenger. Jeg matte
bare fortelle det. Jeg var sâ
jublende glad.

—Og jeg var like glad,
istemmer May Elise, som
hadde butt oppringt av
Barbro like etter. -Med en
gang sa trodde jeg nesten
ikke pa det. Men etterhvert
sâ gikk det opp for meg at
det var sant. Na bare gleder
vi oss veldig
En uke f5r jentene fri fra
skolen i forbindelse med
innspillingen av de 10 programmene som skal sendes
fra St.Hans og utover. Sendetiden blir pa lørdager ki.
18.00, og kanskje med reprise pa onsdager.
- Men for innspillingene,
skal vi inn og se pa studio,
og bli kjent med miljøet og
forholdene, sier Sara.
—Hvert program skal ha et
eget tema, forteller May
Elise. I et program blir det
bursdagsselskap f.eks. - og
sa vi far egne navn. Vi kan
finne pa navn sjøl, men vi
har ikke bestemt oss enna..

Kanskje vi like godt tar det
som de foreslo inne i NRK,
Vi vet liksom ikke...
—Og kanskje blir det ikke
bare i Sommerkinoen vi
kommer, kan hende dukker
vi opp som Bim-Bam-Born i
andre programmer, f.eks.
midt i smØrØyet.. sier Sara,
og er tydelig tent pa a erobre
flere skanser nar
anledningen først gir seg.
Jentene er kjappe nar det
blir spørsmal om hva de skal
bli engang i framtida: Skuespiller eller filmstjerne,
sier Sara skrasikkert, og
May Elise er enig. - Og kanskje kan vi fã vãrt eget show.
Som f.eks. Minus manus..
Forbilde ? - Hege Skøyen
sâ kiart, kommer det kjapt
fra begge. Og May Elise
understreker med sin
flotteste grimase..
Dermed kan vi bare
anbefale Sommerkinoen
med Sara Maria, May Elise
og Marianne.

1?
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Full fart pa' Modellen Hvorfor beholder
vml helsenl.

Kiubbens leder, Aksel ArnØy i energisk kamp med rusta.
Modellen motorklubb? Noen
har kanskje hørt om den. Etter
en aktiv periode i 70-Ara, og
diverse dødperioder følgende
tiAr, er klubben nA pA full fart
framover, med utrettelige Olav
Garseg i spissen for mekkeaktivitetene i den gamle makaronifabrikken i Flatebydalen,
hvor klubben holder til.
Etter den siste dødperioden
kunne Modellen motorklubb
igjenApne dørene etter en kjempedugnad. Det skjedde 20.
februarl988. 400 dugnadstimer
la 30 ungdommer ned for a fA
et brukbart mekkelokale. I spissen for dette arbeidet sto Geir
Rudberg (som i sin tid startet
klubben) og Geir Energsen.
Entusiasmen var stor og
klubbdriften blomstret en lang
periode. sa dabbet det av igjen,
men ikke for aitfor lang tid.
Det viste seg imidlertid snart
at taket pA kiubblokalene var i

Den skal tidlig krøkes...

en elendig forfatning, og i ferd
med a ratne opp. Ny dugnad og
tilskudd fra kulturetaten rettet
pA dette. Med en ny ildsjel,
utrettelige Olav Garseg i spissen for virksomheten, er Modellen Motorklubb igjen butt et
godt alternativ til motorinteressert ungdom over hele Enebakk. Gareseg trAr tit med det
meste, StAr gutta last med huelangt nedi motOren og ikke vet
ut eller inn, sa vet alltid Grseg.
Pd Modellen er det nok a
henge fingrene i for ungdom
med mekkedilla. Gamle vrak
skifter <<ham>> under kyndige
hender som pusser, skrur, smører og lakkerer. Kiubben har
brukbart med verktøy, lØftebukken er nyreparert med tilskudd fra kulturetaten. PA klubbens Ønskeliste na, stAr 10.000
kroner i kontanter som er det
gttta trenger for a sette en
gammel veteranlastebil I stand.

Det som kan gjØre sA langt er
gjort, men mer penger mA til
for A fA bilen i skikkelig stand,
noe kiubbens leder, Aksel
Amoy synes er veldig viktig
med tanke pA A vise ansikt utad.
En slik bit vil nok virke som
trekkplaster pA motorinteressert
ungdom.
I tillegg til motor og -mekking; har klubbën et godtsosialt
miljø. Klubbrom mfkiosk og
biljard er det naturlige samlingssted i mekkepausene. Inntekten av salget er et godt
tilskucld til klubbkassa, og gir
mulighet for innkjøp av nytt Utstyr.
Modellen Motorklubb er Apen
mandag, onsdag og fredag pA
senettermiddag og kveld.
Kontaktpersoner:
Olav Garseg, 92 90 47
Morten Nssvo1d, 92 81 24
Aksel Amoy, 92 90 63

Jeg bar mange ganger lurt pA
hva det er som gjØr at noen
mennesker synes a tAle nr sagt
alt mulig av pakjenninger i livet
mens andre faller sammen av
forholdsvis alminnelige pAkjenfinger.
Noen har døpt dem <<Iøvetannbarna>> barna som til tross for et
dArlig utgangspunkt kiarer seg
overraskende bra i livet.
Jeg har gjort meg mange tanker om det, men aidri funnet
svar som jeg synes har vrt
gode nok. Men heldigvis mange andre har ogsA tenkt pA dette
og en som har kiart a bringe oss
et langt stykke videre i forstAelsen av dette er en amerikansk
professor i medisinsk sosiologi
Aaron Antonovsky. Han bar
gitt Ut en bok som nA ogsA er
oversatt tit svensk, der hall legger fram hva hall har kommet
fram til. Som forklaringsmodell
har hall laget et begrep som hall
kaller <<FØLELSE AV SAMMENHENG>>. Dette begrepet
inneholder tre deter som alle er
vesentlige, nØdvendige og nøye
knyttet til hverandre.
ForstAelse er en del som innebrer at man forstAr hva som
skjer uavhengig av om hendelsen er ønskelig eller ikke.
HAndterbarhet er den andre
delen som innebrer at man har
muligheter til A hAndtere problemet ved egen hjelp eller ved
hjelp av andre (familie. vernier,
kolleger, en profesjonell hjelper
som man stoler pA eller Gud).
Meningsfullhet er motivasjonskomponenten dvs, i hvilken grad man synes at livet har
et følelsesmessig innhold, i
hvilken grad man synes det er
verd A bruke krefter pA en del
av de krav som livet stiller til
en (oppdra barn, sørge for at en
selvog ens nrmeste har det
godt, finne meningen med, og
beholde verdigheten nAr man
utsettes for triste hendelser).

Eller kort sagt se pA problemene som en utfordring som gir en
muligheten til videre utvikling.
Alle disse tre delene er
viktige, men motivasjonskomponenten synes A vre den viktigste. Dernest er forstAelse viktig siden dette er en forutsetfling for A kunne hAndtere et
problem. Dette betyr ikke at alt
i livet ma vre forstAelig, hAndterbart og meningsfullt for en
selv.
Det avgjørende er om det i
det hele tatt finnes omrAder i
livet som man synes er viktige.
Det er kanskje ogsA viktig at
man kan vere fleksibel nAr det
gjelder hvilke omrAder I livet
som er viktig f.eks. at man kan
snevre grensene inn nAr det er
nødvendig og at man kan endre
de i løpet av livets forskjellige
faser. Det er ogsA viktig at man
ikke er aitfor dogmatisk, men
forsøker A finne en balanse
mellom grunnieggende prinsipper og strategier. Vel, det var
teorien. Hvordan kan man
utnytte denne kunnskap i det
daglige liv? Det vil jeg skrive
om i neste nummer av Streif
Nytt. Fram til det kan dere gjøre dere noen tanker om hvordan
vi kan oppnA forstAelse, hAndterbarhet og meningsfullhet.

Torgeir Landvik
kommunelege I.

Informasjon om undersØkelsen av tilgjengelighet
i offentlig tilgjengelige
bygg i Enebakk.
Det tidligere samordningsrAdet
for funksjonshemmede som nA
heter rAdet for funksjorishemmede i Enebakk kommune,
nedsatte en arbeidsgruppe som
fikk i oppdrag A vurdere til-.
gjengelighet jor funksjonshemmede i kommunale bygg/
institusjoner og forretningsbygg
i kommunen, tilsammen 81
bygg. Det ble utarbeidet rapporter for hver enkelt bygg.
Kopi av disse rapportene er
under utsendelse til den enkelte
som rapporten gjelder og de vii
bli anmodet om A utbedfe
pAviste mangler. RAdet for
funksjonshemmede i Enebakk
kommune planlegger A følge
dette opp om 2 Ar for A etterprøve virkningen av dette arbeidet.
Bygningssjef Stein Marsdal
er utpekt som kontaktperson i
kommunen for besvarelse av
henvendelser vedrørende denne
regiStreflflgen.
Regelverket krever at nybygg

skal vre tilgjengelige for handikappede, men for eiere av
eksisterende bygg kan vi bare
anmode eieme om A gjøre det
best mulig tilgjengefig for funksjonshemmede. Kommunen er
selv en instans som har et stort
ansvar i denne forbindelse som
representant for en rekke offentlige tjenester som bør vre
best mulig tilgjengelig for funksjonshemmede, og dessuten bør
kommunen gA foran med et
godt eksempel.
Den stØrste hindringen for
kommunen er Økonomien, men
det blir satt opp en prioriteringsplan der bl.a. Enebakk
legesenter vii fd høy prioritet. A
installere automatiske dørApnere for to ytterdører kommer
pA ca. 30 000 ,- kr. inkl.moms
og montering.
Teknisk sjef Torgils Opedal
er koiitaktperson for videre oppfØiging nAr det gjelder tilgjengelighet i kommunale bygg.
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Vannet i bygda:

Lite fristende til tider men ufarlig

0

4;"

m

Spesielt pa Flateby er
det mange som kiager
pa dárlig drikkevann, og
Streif-Nytt har derfor
fátt foretatt en analyse
av vannkvaliteten bade
Flateby og i Kirkebygden/Ytre
Enebakk.
E
ANNE-GRETE LOSSIUS

Vannprøvene viser at vannet i
hele bygda, der man er tilkoblet
et vannverk, tilfredsstiller statlige helsemyndigheters krav til
drikkevann. Ifølge Nringsmiddeltilsynet for Sarpsborgregionen, som har undersøkt drikkevannet, er det kun det kjemis
ke oksygenforbruket som er for
høyt i forhold til de normer som
er gill. Dette gjelcler for begge
vannverkene i bygda.

Ikke helsefarlig
Kjemisk oksygenforbruk (COD
Mn) betyr i enklere tekst at det
er for mange partikieri vannet,
noe sorn til tider gir vannet en

Lite kior
lite fristende farge. Noe som
varierer sterkt Ut fra hvor man
befinner seg pA ledningsnettet.
Det er kun en vannprøve fra
Flateby og en prove fra Kirkebygden som er analysert.
- Vi undersøker vannet jevnhg, og seiv om fargen til tider
kan vre iitt brun, sA ligger vi
hele tiden innenfor helsemyndighetenses krav; vi har kun
positive bakterieprøver, og de
fleste steder er vannet rent og
pent, sier leder av Kirkebygden
og Ytre Enebakk Vannverk,
Arne Svarthol. Han opplyser at
med nye kjemikalier og filtréringsaniegg kan man fA redusert
fargen, men det vii koste forholdsvis mye for abonnentene.
- Vi skal nA begynne A spyle
ledningsanlegget to ganger I Aret, mot en nA. Om vi skal pAkoste mer vii bli et okonomisk
spørsmAi for abonnentene.
Godtar vi fargen, eller Ønsker vi
A pAkoste noen millioner for A
fA den bedre, det md abonnentene ta stilling til. Vannavgiften
mA da Økes, opplyser Svarthol.

RIingen
Bohgbyggelag

I

Grevlingv. 1
2014 Blystadlia
TIf. 06/83 82 20

I Nylende Borettslag, Ytre Enebakk, vii det
bli ledig en to-roms utleieboIig. Størrelse
57 m, 2. etg. Huslele pr. mnd kr. 2875.-.
KRITERIER:
Sokere ma ikke vre over 35 ár. Det me
kunne dokumenteres en sammenhengende botid I Enebakk kommune pa rriinst 2 ár I
iøpet av de siste 10 âr, evt. mediemskap i
RBBL. Søkere ma vre i fast inntekts- eller
studieforhold. Ved fast inntektsforhoid ma
det dokunienteres inngâtt spareavtale.

Daglig leder av Flateby Vannverk, Terje Hansen, sier at
verket har hatt undersøkelser pA
gang i Gjeddevann siden desember. Konklusjonen av denne
undersøkelsen skal i disse dager
fremiegges styret for videre
behandling.
—Vi er kiar over det for høye
innholdet av partikler I vannet,
men de er ufarlige. Stort sett er
det uoppløst kalk, og det er
ikke snakk om tarmbakterier.
Det stØrste problemet vArt er at
vannet stadig blir dArligere, noe
som igjen silter pd rørsystemet.
Vi kommer derfor til A bygge
om vanverket, noe det er avsatt midler til.
- Det er store forskjeller pd
vannkvaliteten pA Flateby, avhengig av hvor pA ledningen
man ligger. De som ligger lavt,
eller pd enden av en ledning,
sliter nok med mye dArlig vann,
sier Hansen.
I undersøkelsen som er foretatt er ikke klorinnholdet butt
undersøkt, men ifølge We
Hansen og Svarthol blir vannet
kioret minimalt,

YTRE ENEBAKK
Konditori - Te - VVS - Rorlegger - Frisor
- So! - Stoffer - Gayer - Blomster - Hobby Jernvarer - Smykker - Restaurant - Pizzeria
- Mdtsenter - Post - Bank - KIr - Sko Tobakk - Blader - Boker - Leker.

I N-T F', ROPT I K
Kjølberg Optiske AS
Brøtergt. 2 v/vinmonopolet
Lillestrøm, tif. (06) 8116 22

Lillestrøm Hest og Hund
Torvet 1, 2000 Lillestrøm
TIf. 06/8178 80

GODE TILBUD PA
hodelag, grimer,
Ieietau

UTLEIEBOLIG
FOR UNGDOM

Det kreves innbetalt depositum tilsvarende 3 maneders husleie ved tildelingen samt gebyr pa kr. 950.-.
HENV.: BOLIGBYGGELAGENE PA ROMERIKE, BROTERGT. 1, 2000 LILLESTROM. TLF. 06/89 28 20 FOR NfERMERE INFORMASJON/S0KNADSSKJEMA.
S0KNADSFRIST: 14. MAI 1992.
ENEBAKK BOLIGSTIFTELSE

GSENTEj?,t

Alitid godt utva!g
til hest og rytter

• Kjolberg

I

INTER[ENS4C
Lillestrem KontaktlinseiflStitUtt as
Offentlig godkjent optiker Geir Kjolberg
Brotergaten 2, 2. etg. - 2000 Lillestroni

TIC: 06-81 43 91 - Fax: 06-81 03 79

FORENINOEN FOR BRYSTKREFTOPERERTE
4

lokaigruppe / Enebakk
Vi inviterer brystkreftopererte kvinner til en uformell
sammenkomst
onsdag 13. mai kI. 18 pa Høgtun i Ytre Enebakk
hos Katarina Gloersen
for sosialt samvr over en kopp kaffe eller te.
Hensikten med motet er a dele erfaringer med hkesinnede samtidig som vi
ogsá trekker inn den faglige ekspertisen.

Service, lakkering og vedlikehold p:
• buss
• lastebil
• landbruksredskaper
• sveising
• platearbeid
Er vre tjenester onskelig, er vi i treffe pa
tlf. 09/92 55 55 eller priv. tif. 09/92 29 73.

Gir ogsâ behandling I: - Aromaterapi
- Oreakupunktur
- ørelysbehandling
- Craniumsacralterapi m.m.

..
dw

KORNMOTTAK
STENGES
P.g.a. ombygginger
og vedlikehold stenges kornmottak fra
15. mai.
Lageret ápent som
vanlig mandag—fredag
W. 7.30-15.00.

Felleskjopet Ostlandet

VI STREKKER OSS LANGT
FOR A LOSE DITT PROBLEM!

Soneterapi hjelper mat en rekke plager, f.eks.: Fibrositt, migrene, rygg- og nakkeplager, bihuler, allergi,
whiplash m.m. Eller er du bare trett og energilos?

Dette er effektive behandlingsformer - utfort av autorisert naturterapeut med eksamen fra IFH.

Pâmelding I ttf. 92 4115 innen 12. mai.
Velkommen!
Tilsiuttet: Den Norske Kreftforening

Nytt servicetilbudpá Gran i Ytre Enebakk

SONETERAPI

Avd. ENEBAKK - TIf. 9240 13

ENEBAKK NATURTERAPI WMarit El/n SørIi
TIf. (09) 92 70 44

Hybelleilighet til Ieie i Vàglia
TIf. 92 41 83

HUS I V 1 GLIA TIL SALGS
112 m2 enebolig, oppf. 1970, 3 soy., stue, kjøkken,
bad/wc, vindfang, entré. Star terrasse m/utsikt over Vâgvann. 800 m2 seiveiertomt. Salgstakst kr. 750.000.-. Prisant. 650.000.- eller gi bud.
Hverdag e. ki. 18:
TIf. 09/92 49 32

Blomster-GaverKrambu-BokerPapir-LekerDame- og
HerremATANNIRL
BensinStorkiosk-Video-EIektriSke artikIerSkoKvikkreflS-Trykkeri-Sk0g og hageutstyr

fi Medisinutsaig.IJ DagligvareTipping,i TanniegeHobbySport

mm owaf

-

wM WNW

40M FAST LAVPIUS

Husk!
Vi har fast
Iavpris pa
pãlegg og

TAPENT

1911 Flateby TIf. 09/92 8132
APNINGSTIDER:
Hverdager kI. 6.30-22.00
Lordager/sønclager kI. 9.00-21.00
-

TIMESALG 14. MAI
KL. 18.00-23.00
SERVICEHALLEN:

Oljeskift kr.

•5760'
Et forfriskende

hele aret.

Program:
Ca. ki. 16.00 Postmanl7 Pat
Ca. ki. 17.00 Nedre Rornerike
Politikammer
Fra ki. 20.00
spiller trekkspillklubben
Frisk Luft

PRKSSSE+PSNT
Bl and selv!

-'

TILBUD

Fogmed
var
kundeavd
hoer uke.

I/\

ROMA MINERALVAHIt TOO. FABRIKKPRIS
CBS: Piero typer mod loot kalorllnnhold
ROVMCflOWNC'JLA

20
pant

JFLIC

+

ROMA 1/2 11ter3

NOMGESKJ0004

\

.90

KNEIPP-

K!. 21.00-23.00

flAG
POUR
LOFFS90

Utlodning

KARL'S

VEHOOL03E

Timesaig iforretningene

DAGL1GVI'RE

fredag ki.
Lardaa kI.

Salg av grilimat, vafle,; kaffe
,n.m. v/Frisk Luft

89.

K

nildda9smat

rsdag 14. mai til ki. 23.00
OYEREN BENSIN & SERVICE

,,

BRØD IIVER' A

— VERNME
PAPIRPOSER

flAG

TORE'S
9-20 MAT
918

-4" FWabywlet*4
tUImr(OG) 028338

Iellorr(OVf 02 40 03

NB! SE VARE APNINGSTIDER

(inntil 4 Itr olje)

MA! ER TIDEN FOR NYE SK""

VASKEHALLEN:

Valgfritt program kr.

rs-

25111111 1 1 1

~11 ..

(Be om rabattkort)

VIDEO
Alle filmer kr.

Brun eller sort

20.

A

Rødlgrønnlbla

.4

Kr.

262.-

Sort eller vinrød
KI.

Kr.

368.

298.-

RENT VANN
IKKE LENGER EN SELVFOLGE

DEMONSTRASJON
VED LEVERANDOR
TORSDAG 14/5

eaziamcz
Vi reparerer alt av
elektriske maskiner
Kjøl - frys - vask
mikrobolge TV
video
-

-

MANGE GODE
TILBUD I
FORBINDELSE
MED NATTAPENT!
(YEN TEX vannrense systemer

APENT
FRED.
LORD.

Flatebysenteret, 1911 Flatehy
TIf. 09/92 03 74

LORD
LADY
FRIS0R
Dame & Herre

Flatebysenteret

OBS! Systemet passer der du
matte ha behov for det
overalt.
-

TLF. 92 85 44

Vi sender over
hele verden.

Tif. 09-92 92 40

TIMESALG

HUSK
KVELDSAPENT!

KL. 21.00-23.00

Rørlegger
R. & S. Amundsen A/S

TIf. 09-92 92 81

FLATEBYSENTERET
Mandag—fredag 12-18. Lordag 10-14

VASK, KLIPP & FØHN

170

U

-

mellom kI. 17.00 og 22.00
Heidi Paulsen
Lene Strømsborg
Apningstider:
Man.-fre. 09.00-17.00
Tors. 09.00-19.00
Lør. 09.00-14.00

09-14

(7lafrby. 1uiei
wwer

-

Fjerner tungmetafler, k/or, kjemiske 09 bak1eriologiske
forwensninger, fargo, vond Iukt 09 srnak

10-17
10-18

Pelargonia kr. 19.3-pack planter kr. 49.
SE VARE TftBUDSKASSER

Kr.

10.

25.-

til
FRA KL. 18.00

20
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ENEBAKK KOMMUNE

ENEBAKK KOMMUNE

SKOLEETATEN

Kommunestyremote

Engasjementssti I linger
til skolefritidsordninger

Enebakk kommunestyre har mete i Herredstyresaien mandag 1. juni
1992 kI. 18.30.

I henhoid til vedtak cm prøveordning med skoiefritidsordninger (SF0),
blir det igangsatt skoiefritidsordning skoieâret 1992/93 ved Ytre Enebakk skoie.

Sakiiste er utlagt pph Enebakk foikebibiiotek.
Saksdokumentene figger til ettersyn ph tormannskapskontoret i kontortiden ki. 8.00-16.00 (ki. 8.00-15.00 fra 15/5).

Ordningen vii vre et tilbud cm omsorg/tiisyn og aktiviteter for smâskciebarn meflom Ca. ki. 8.00 og 17.00 hver skoledag.

Apne møter I formannskapet/hovedutvalgene
Date:
Ki.:
Sted:
Kirkebygden barnehage
12/5
19.00
Skoiestyret
Kantina
14/5
19.00
Teknisk styre
Formannskapssaien
19.00
18/5
Formannskapet
Gmi. herredstyresai
19.00
21/5
Kuiturstyret
Formannskapssaien
Heise-/scsiaistyret
2/6
19.00
19.00
Kantina
4/6
Teknisk styre
Haugha skoie
19.00
Skoiestyret
9/6

Tii a forestá den daglige drift av skoiefritidsordningene skal det engasjeres

AKTIVITETSLEDERE
I DELTIDSSTILLINGER
fra august 1992. Disse vii fâ skoiens rektor som nrmeste overordnede, da det er rektor som er administrativ og pedagogisk ieder for ordningen.
Antafl stiflinger og størreisen pa disse vii matte avkiares nrmere.
Stiiiingene aviennes etter kommunalt vedtak i iønnstrinn 14-18, evt.
med toppienn i hr. 19 for srhg godt kvahfiserte søkere. Arsiennen avkortes med Ca. 12%, da skoiefritidsordningen vii feige skoieáret. Brutto
mànedsienn i itr. 18 i f.eks. 1/2 stifling vii etter dette utgjøre Ca. kr.
5400-

Sommerâpning

NJrmere oppiysninger ved rektor, tif. 09/92 41 68, efler ved skoiesjefens kontor, tlf. 09/92 60 60.

TIRSDAGER KL. 12.00-19.30
TORSDAGER KL. 8.30-14.30

Denne utlysningen omfatter ogsà andre stiilinger som eventueit blir iedige ved SF0 i kommunen kommende skoleâr.

Teknisk etat og ROAF vii med dette enske ate vhre abonnenter en god
sommer.
Driftssjefen

. ''%

STILLING LEDIG

Skoieetaten har foigende ferskoieirerstithnger iedig fra 15/8-92:
• 3/1 avdeiingsiederstiilinger for førskoieirere i 2-avdehngs barnehager, barn i aideren 0-3 og 3-7 hr.
Fiateby barnehage, tif. 09/92 85 88,
Kirkebygden barnehage, tif. 09/92 72 02.
• 15/37,5 avdehngsiederstifling, avd. Ytre Enebakk,
Enebakk kommunaie korttidsbarnehage, tif. 09/92 70 40.
Vi kan tiiby:
- Utfordrende og utvikiende arbeidsoppgaver i et godt koflegialt miijø.
- Aviønning i lonnstrinn 18-22, stiflingskode 7.2.
- 5 pianieggingsdager for heie personaiet.
- Medarbeidersamtaier.
- Hjeip til a skaffe bohg.
- Heidøgns forsikringsordning.
- Dekning av fiytteutgifter etter vedtatte regier.
- Store muiigheter til friiuftshv og kuitur.

ENEBAKK KOMMUNE

Miljovernrâdgiver
Sti'ingen er et engasjerent med tiltrede!se srares cc fra'
1994.

!iT

3 12

Vi ensker din soknad velkommen dersom du har:
- Relevant utdanning
- Kunnskap orn miljøvern
- God samarbeidsevne

Soknad med bekreftede vitnemhi og attester sendes Enebakk kommune, personaikontoret, 1912 Enebakk.
Søknadsfrist: 20. mai1992.

m1sit
i Folio
TLF. 09/94 1770

Stiflingen vfl innh i sentrai stab og bi.a. bh tiiknyttet kommunens planarbeid. Erfaring fra kommunai pianlegging eller annen relevant praksis
anses derfor scm en kiar fordel.
Vi kan tilby:
- Lønn i i.tr. 27-31 etter kvahfikasjoner
- Utfordrende arbeid i et trivehg og kreativt milje
- Gode muligheter for egenutvikling
- Pensjonsordning i KLP med 2% innskudd

DROSJER
Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Motittlf. 094/34 527
DOGNVAKT

Spørsmhl cm stWiingen rettes til personalsjef Nils-Petter Wiik,
tif. 09/92 60 60.
Skriftlig seknad sendes til Enebakk kommune, personaikontoret,
1912 Enebakk, innen 25. mai 1992.

Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
MotiltIf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DØGNVAKT

Søkere med annen relevant utdanning/erfaring kan seke.
Nrmere opplysninger fhes hos styrerne i de forskjeiige barnehagene,
Se telefonnr. ovenfor, elier hos barnehagekonsulent Aud øen,
tif. 09/92 60 60, hrije 302.

Torggt. 2 2000 Liflestrem

Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORIRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

1912 Enebakk. hf. 09/92 6060

Velkommen til
Enebakk kommunes barnehager

WJ

Mums
Begravelsesbyrâ

ORDNER ALT
VIED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411

SKOLESTYREKONTORET
Enebakk kommune Jigger i Akershus, sydost for
Oslo. lnnbyggertallet or Ca. 8100. Deter tre tettsteder
1 kommunen, Flateby -Ca. 2 rn/I fra Li/lestrorn, Kirkebygda - som ligger rnidt / kommunen, hvor kornrnuneadministrasjonen og service funksjoner holder
til, og Ytre Enebakk - som Jigger 3 rn/I sor for Oslo.

Foilodistriktets
byrh gjennom
65 âr

THORUD SOPPELFYLLPLASS
Thorud seppeifylipiass vii ha føigende hpningstider fra 15. mai til
15. september 1992:

ENEBAKK KOMMUNE

Nordbyvn. 27, Ski

ENEBAKK KOMMUNE

For stiflingene kreves interesse for og praksis fra arbeid med barn,
f.eks. i hjem, skoie, barnehage, friviflige organisasjoner e.i.

Søknad vediagt kopier av attester og vitnemäi sendes Enebakk kommune, personaikontoret, 1912 Enebakk, innen 18/5-92.

Ski
BcOravclscsbr
es9wEFTh

ENEBAKK KOMMUNE

Ledig engasjement
i barnehagene
Enebakk kommune

love Hagen
1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
MobiltIf. 094/95 547
DOG NVAKT

Assistent i Ytre Enebakk barnehage - 30 t. pr. uke.
Assistent i Fiateby barnehage - 15 t. pr. uke.

V

I

ENEBAKK KOMMUNE

Pleie- og omsorgsavdelingen

søker:
Off. godkjent hjelpepleier i fast 59% nattevaktstilling til sykeavdehngen.
L.tr. 14-19.
Miljøarbeider i fast hei stifling til høyomsorgsboiig.
L.tr. 14-19.
Sykepleiere/hjel pep !eiere/miljøarbeidere til kortere vikariater og i forbindeise med ferier og ekstravakter.

Det søkes primrt etter personer scm har erfaring fra arbeide med
funksjonshernrnede barn.
Nrmere oppiysninger hos styrer - Ytre Enebakk barnehage,
tif. 09/92 40 66, Flateby barnehage, tif. 09/92 85 88.
Avienning i l.tr. 11-18. Varighet barnehagehret 1992/93.
Famitiedagmor i Fiateby farniliebarnehage - 60% stifling fra 1/8-92 varighet barnehage6retl992/93.
Familiedagmor fra 13/7-92 til 28/2-93 - 40% stilling.
Aviønning i.tr. 11-18 + utgiftsdekning for a ta imot barna i eget hjem.
Nrmere oppiysning hos styrer, tif. 09/92 85 88.
Seknad med bekreftede kopier av vitnemhI og attester sendes Enebakk
kommune, Personaikonteret, 1912 Enebakk, innen 20/5-92.

SyntiieSizere
Keyboard
Plan oer
Orger
TrekkspiU
Gitarer
Munnspill
Munnharper
Biaseinstrurnenter etc., etc.
Masse rekvisitat
Sender over hele landet.
'
r,l1'u&
A Lyn .I-..
,.SE?VN 2. 1400 SW - TU. O87 4495

Ved utveigeise av medarbeidere vektiegger vi personhg egnethet.
Nrmere oppiysninger kan dere fh ved a henvende dere til pleie- og
omsorgsleder ph teiefon: 09692 44 60.
Søknader med bekreftede vitnemhi og attester sendes Enebakk kommune, personal kontoret, 1912 Enebakk, innen 18. mai d.a.

Psst!

Neste avis kommer torsdag 11. juni
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Sfteif-flqgff
KUNNGJØRINGER
(KIRKEBYGDEN/

Trekningsliste
lotted, ungdomsgruppa I Enebakk Skytterlag

1. Bok 10 Lodd nr. 009
170
2. " 7 "
7
119
3.
001
4.
10
213
5. ' 2
135
6.
8
7.
7
009
470
8. ' 3
021
9. ' 10
2 "
097
10.
345
11. " 4
218
12. " 8
13. '
'
179
14. ' 5 '
349
136
15. " 4 "
063
16.
3
'
228
17. "
18. ' 6 '
189
19. ' 2
477
4
109
20.
377
21. ' 11
22.
10 "
009
403
23.
11 '
24. ' 12 '
052
034
25. ' 12 "

8
8

Batterilader, Magnus Lund
Strykejemlhärføner, Monika Buer
Ett par polvotter, Marit Sethern
Krystallvase, Kristine Lund
Krystallbolle, Jens Olav Randem
Verktøykasse, Fam. Jan 0. Killerud
Ryggsekk, Marit Sethem
Ryggsekk, Tone Fjeld
Ryggsekk, Morten ødegárd
Ryggsekk, Mina Fossum
Rompetaske, Kristin Berg
Rompetaske, Petter Pettersen
Knivsett, Hans Guslund
Sikterille i frontr., Rune Freitag
Sikterille ifrontr., Olaug Bratfoss
Sikterille ifrontr., Asbjørn Bylterud
Sikterille i frontr., Arthur Orderud
Sikterille i frontr., Jan T. Geirholt
Sjkterille" ' Fossum/Wennevold
Sikterille i frontr. Mona N. JØransen
Sikterille i frontr., Ase E. Fosstun
Sikterille i frontr., Magnus Lund
Sikterille i frontr., A. og 0. Fosstun
Oljeskift m/olje, Reidun S. Eriksen
Hrk1ipp, Reidun S. Eriksen

Trekning er bevitnet 6.4.92
Jan G. Sthren Is!
Hans Anton Aaseris/
Asbjørn Bylterud Is!

AdvokatWMW
Advokat

YTREENEBAKK
VANNVERK AlL

\

Hagevanning med siange og spreder er ikke tillatt.
Slange kan gjerne brukes Iii a transportere vann frem til
vanningsstedet, men all vanning Ut ma foregà for hand.
Vanning med ápen slange er forbudt ifolge vedtektene.
Arne Svarthol

SOMMERTUR
til Harland
Enebakk Diakoniutvalg arrangerer tur for elcire
til Dal gârd I Harland tirsdag 16. juni.
Bussen gâr ki. 10.00 fra øgardstun pa Flateby.
Turen koster kr. 120.-.
Pâmelding tif. 92 60 96, 92 6139 eller 92 84 67
innen 9. juni.

Hyggetreff
Salem søndag 10. mai kI. 16.
Andakt
Asbiarn Gran viser btlder 09 tosteller om tlingeni øyeren.

Bolts 1384, Ner1ngsparken, 1400 Ski. lIt. 85585

Bevertning.
Hyggelig samtale med venner og kjente. Har du vanskeligheter
med skyss, ring tlf. 92 93 73 eller 92 89 04.

Enebakk
Pensjonistforening

MARKEDSDAG
PA PRESTEGARDEN

har mote i herredstyresalen 13/5 ki. 16.30.
Underhoidning.
Nmelding til rømmegrøtfesten 10. juni pa
tif. 92 80 50 eller 92 89 07 innen 30. mai.
Vi har dagstur til Borge kysthotell 23. juni.
Start Ira Gjeddevannsveien ki. 8.00.
Pris kr. 200.- pr. person.
Pàmelding pa tlf. 92 62 61 innen 31. mai.
Styret

Lørdag 23. mai ki. 11.00-15.00
snurrepiperier, bøker, plater, lopper,
smkunst, duicketeater m.m.
Aukjon id. 14.00
Verdens beste vafler!
Arr: P. G. Kunstsenter
Lopper: 92 62 02

a.

STIFTELSEN
MAR! MENIGHETSSENTER
Ønsker velkommen til

LOPPEMARKED
pa barneskolen i Ytre
Iørdag 9. mai ki. 10.00-15.00.

samménslélni er
Vret pa arets 1. mai feiring illustrerte godt den motvind Arbeiderpartiet sliter
med for tiden. Regn og vind
opp mot orkan styrke gjorde
at toget kun gikk fra Enebakk kirke og bort til Enebakk ungdomsskole, der det
øvrige arrangement ble avholdt.

Barnehage I Ytre i 92?

KRISTI MENIGHET

ARVID SEMB RONNINGEN

Enebakk AP si er
nei til kommuine

GLADE
VANN VIDD

-Nei til tvungne kommunesammensläinger, -Tiltaksmidler Ut til kommunene, 03 ärs barnehage i Ytre
Enebakk i Iøpet av 1993?,
var noen av ârets lokale
paroler, i tillegg til hovedparolen <<Arbeid til alle erjobb
nr.1>>, og det var nettopp den
formidable arbeids1ediheten ârets hovedtaler, Age
Tovan, partisekretr i Akershus AP, la mest vekt pA.
-Jeg tar heller en liten
prisstigning for A fA folk i
arbeid, det har vi rAd til.
Mange mA bidra for A fA
bukt med ledigheten, men
det er vi som mA starte. Vi
mA aidri gi opp! Vi sliter
beinhardt i motvind; vi sliter
med de mange populistiske
krefter i samfunnet, sysselsertingen og EF-sporsmAlet.
Arbeidsiedigheten er utrolig
alvorlig, og det er ledigheten
vi som patti er satt til verden
for A lØse, pApekte en
alvorlig partisekretr. Som
mente at skal vi som nasjon
fi 1si sysselseuingsspørs6M MA
kes nytt.

-Till service-tilbud
-Jeg har snakket med folk
pA smA og mellomstore bedrifter, og det største problemet for mange er det enorme
Bedriftene
papiarbeidet.
hadde fAtt stØrre kapasitet,
og ogsA større mulighet til A
ansette folk, om andre kunne
tre stØttende til pA dette
omrAdet.
-Hva om vi som kommuner kan lage servicetilbud, lage et ekspertisesenter der disse bedriftene
kunne fA avlastning. Og til
gjengjeld kunne vi kreve at
de tar inn herlinger. GA ut
og spør bedriftene i nrmi1jøet hva de har behov for kommune og det private
nringsliv mAjobbe pA lag!
OgsA boiigpolitikken var
han inne pA, og var srs
opptatt av A fA bygget flere
utleieboliger, noe som ogsA
vii fØre til at flerekommer i
arbeid. -FAr vi ikke.til dette
mA en hel generasjon bo i
telt, understreket Tovan.

8 timers baneløp

Auksjon - Kafeteria

Lordag 20. juni kI 9.00-17.00.
Sted: Mjrbanen.
Startkontingent: kr. 150.-.

ENEBAKK HISTORIELAG
arrongerer rusiefur I Ekebergdalen/Børterdal

LORDAG 30. MAI KL. 11.00
Fremmøte øverst i Ekebergdalen (Sondhaugen).
Ulf Oppegaard orienferer om virksomheten longs Børterelva fra Ekeberg til BØrtervann.
Ta med niste og sitteunderlag.
Vel mØtt!

Styret

PAMELDING til Per Finnerud, tlf. 9250 17,
eller Kjell Furulund, tlf. 9249 17.
NB! Begrenset deltagelse. Pâmelding for 25. mai.
Ring gjerne dersom du ønsker mer informasjon.
Fyldig informasjon om Iøpet vii bli sendt Ut til alle
pâmeldte I god tid for Iøpsdagen.

Psst!

Neste avis kommer torsdag 11. junl

Neste avis
kommer
11. juni
Husk annonsefristen
en uke pa forhând!
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Skel/-flyll

J41

iThij 4

Bes till para
fin eller
fyringsolje
nà, tilsommerens
ía veste
Sta tolipris
og fé WILM
de andre
fordelene
samtidig1
-

TIL KONFIRMANTEN!
fra kr. 159510
595.El-gitar
Forsterkere for gitar. •fra kr. 1790..

Noe brukt utstyr pa lager
Masse rekvisita og noter

Asenvn. 2, 1400 Ski. TIf. 09/87 44 95

KLIER

601S6F1qWB

UNGDOM/HERRE
SKI

ernbaneveien 10, 1400 Ski Tlf. 09/87 28 89
-

'Ile
H061
raf
~Oto ry

Bestill for 15. juli.
Betal nàr minusgradene kommer.

L*A ?i

Statoil tilbyr sommeroppfylling med prisgaranti.
Fakturaenen kommer ikke for
iii høsten, og da betaler du
den absolutt laveste Statoilpris som gjaldt for sommeren. Spør oss om gratis Premium Club medlemsskap, da far
du bonus ogsh.

1pa
"I

Do

Ring. hr. 350.Hatssmykke, hr. 470.Oreklips. hr. 425.-
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0 STATOIL
35i( / i:'ii e'2 wwtivr

Statoil Oljeservice Enebakk
v/Trond øiscth

TIf. (09) 92 5555
Mobil: (094) 14 469

Det originale
Romerike solv

Storg ten 20 & 2000 Li1Iestrnt
i'eIeon 06) SI 1:33.0
l' Liflestrøni siden 1 92:3

4~
<\pej
'O
(:".f

DU SMAKER
FORSKJELL!
BrØd kan deles i to grupper:
INDUSTRIBRØD HANDVERKSBRØD

9 av 50 gaveideer

-

Brvflupspresang, burdagspresang, morsdagspresang, farsdagsprsnang, brvllupsdagspreang, overraskelsespresang, julepresang.

Spydeberg Bakeri lager"
hándverksbrØd.
Hos oss far brØdene tid1
til a <gjØre seg ferdig>
med hevingen
og stekingen.

p

Produsert av:
Sigmund Li'peland %
NB! Husk nattpent

pa Strømmen
onsdag 13. mai

DERFOR KAN VI LEVERE
ET GODT BRØD ALLTID!
-

CIJLISMEO

Neste gang du er i butikken
se etter et hándverksbrød fra:

Harry WaIIoe's Eftf. A/S

—

b,v""'x.:o''J
*51/

06 5%J0

Neste avis kommer
Ill ilifli
Husk annonsefristen en
uke pa forhând!

KR YSTALLEk
Velkonzmen
iii en hyggelig
handel

Borg gdrden
A. 7idernandsgr 12
2000 LILLESTRØM

TIf (06) 81 11 05

4 PORSGRUND
LØvstad, 1820 Spydeberg Tif. 09/83 7156
-

2.3
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e
MER
YTRES BISTRO
RESTAURANT — PIZZERIA
SØNDAG 10. MAI — DAGENS RETT

Lammekoteletter kr.

75. —

A la carte hver dag og 11 forskjellige pizza.
Du kan ogsâ bestille og ta med bjem.

17 MAI-TILBUD
15. og 16. mai
Napoleonskake. . . . for kr. 14.00 NA KR. 9.90
for kr. 17.00 NA KR. 10.90
Formioff
for kr. 30.70 NA KR. 21.00
Wienerstang
Kaker som smaker til konfirmasjon?
Du far bestilt det hos oss
Velkommen til

YTRE ENEBAKK
KONDITORI

VELKOMMEN!
Tif. 92 52 35

Till. 9255 77, V. Enebakk
Velkonunen U!

Bel a

b
r
Blomster
& gayer

VAGsENTERET 1914 YTRE ENEBAKK, TLF. 92 53 46

Godt utvalg i potteplanter og snitt.
Blomster til enhver anledning.
Brudebuketter - Dekorasjoner — Kranser
Se vârt utvalg I hobbyartikier.

HUSK! Va?r tidlig ute med
bestilling av blornster og dekorasjoner
ill konfinnasjon.

YTRE ENEBAKK
KONDITORI

Vâgsenteret, Ytre Enehakk
TLF. (09) 92 55 40
AmerikanSke
bomulisstOffer,
sytilbehor,
utstyr til iappeteknikk
Søm av gardiner,
lappetepper 09 duker
Husquarna symaskiner
- service og innbytte
av gamle
Nyheter I staffer,
gardiner og gayer

Tit. 92 55 77, V. Enebakk
TILBUD 8. og 9. mai
pa vart nye og spennende
FOLLOBRØD

Gobelin, damask
og blondegardifler

FOR KR. 17.- NA KR. 9.90

D

Brvllups-

Z\I

kjøring
Du bor st!kke innom nye Zan Zara Boutique ford!:
— Her tinner dude mest popuIre antrekkene
- Gode priser - del meste rimeligere enn I Ski/Oslo
- Du slipper parkeringSprOblemer og a dra langt
- Start utvalg

War største !everancior er Veto Moda el. Exit, og innen
sko fører vi mest Bohan.

Elegante veteranbiler apne og Iukkede
TIf. 09'87 14 00 . Si ii 27
7
Bjorn Andresen

MOTE - SKO - RENS

KONFIRMASJON

NYE LM LMA BOTIQUE
TIf. 92 53 53

Sovepose Ajungilak Igloo ±20%
FOR 1240.- NA
Lilt-Sport sekk, 601

FOR 975.- NA

795.7950-

Niji offroad-sykler
18 gear, dame og herre

19950

DBS Kilimanjaro
21 gear, dame og herre.

3950.-

WINTERSPORT
Shops for Winners

TIL KONFIRMASJONEN
Innbydelser * Bordkort * Telegram
Lys * Servietter * Gayer
Bibler/salmebøker m/navn
S

varstad

nil PAPIfl
D
SPYDEBERG TORG, 1820 SPY DEBERG
TELEFON
! JDUR
UD(09) 83 87 00

KONFIRMASJON

ANDRE MERKER:
72.000
87 Mazda GL
89 Opel Kadett 1.8i GT 82.000
87 Opel Omega 1.8 st.v. 75.000
87 Ford Escort 1.6 aut. 78.000
87 Chevrolet Suburban
128.000
diesel
86 Fiat Panda 45 . . 35.000
56.000
83 Volvo 240 GLE
VAR EBIL:
87 Nissan Prairie . . ..

54.000

Alle biler godkjent med
til stand srapport.
Ferdig reg. med garanti.

IMITSUBISHI
TOTALGARANT1
• JnntII 2 Ars bllgaranti
• Inritil 40.000 km
• 30 dagers bytterett
• Garanti mot økonomiske
mis I igheter

SILSTAR — HØRGARD

Y

91 Mitsubishi
134.000
Colt GLXI
86 Galant GL, soltak 75.000

KJØP BRUKT
LIKE TRYGT SOM
Nm HOS MITSUBISHI
FORHANOLERN E

STORT UTVALG
AV FISKEUTSTYR
FRA SØLVKROKEN — ABU — NORMARK

Folio Sports2, Ski
TII. 871141
Center Jernhanevfl.

MITSUBISHI:

Langäpent torsdag til 19.

GULLSMED FRANK KRISTIANSEN
DnB-nArden - Postboks 74, 1401 SKI TIf. 09/8731 46

4
Arw

LANGHUS BIL
Lang0usveen - 1405 LangouS . TO. 091672002
MITSUBISHI
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VELG
RIKTIG GRESSKLI PPER
Jo større flater, desto større
klipper, og da gjerne en se1vgende. Er plenen viltvoksende - eller
du kan tenke deg A rake - skal
du ha en gressklipper med sideutkast. Vii du slippe a rake er
det enklest med en maskin med
oppsamler.

fl

0

MATJORD
Naturgjodslet og harpet

Leveres tilkjort/hentet til lave priser (god kvalitet)
HESTEGJODSELKOM POST
Ypperlig til jordforbedring (NLH-analyse)

LOVTR/ER
Blodbok, elk, sibirisk lerk, bjørk, svartor

NALETRIER
Blàgran, coloradogran, nordmannsgran, nobeigran,
engelmannsgran og vanhig gran

***
VI LLMARKSPANEL

Jonsered
—sâ slipper du a angre

LIFT TIL LEIE

Av malmen turu, høvlet og uhoviet.
Vi leverer ogsâ annen trelast til engrospris.

***

EBMOTOR)

Sta trygt 09 godt — ogsà i hoyden.
Tif. 92 62 07

Sundhv Ue$ierdinn
TIf. 92 63 68-92 62 40

Spydeberg
lIt. 83 85 90 - 80 92 93

**** *** **** * ***** ** ** ***** *** **
-K

-K

VA

I

FRA I

LBUD
:

TIGP
I

Garden
19671992

Kjøp Norges mest

øII-SUIVICE A.s

populere
og driftssikre

NORGESVINDU
-K
-K

ALLE DIMENSJQNE
OGSA
UI
FASTKARM
In

L VIV

PLASTMO
TAKRENNER
OG
TILBEHOR

1f UI
L Wi

'K

-K
-K
-

sitteklipper
Jubileurnspris
6,900,j" Kj 1jul ti lMl et lf

'K

STIGA'S representant VII mere tilstede
Torsdag 7. og Fredag 8. Mai

-K

'K

BALKONGFLAGG
IVIED
FESTE
KUN

TIG.

3 MI ALUISTIGE
'K

99mm

RU

M
2901•

-K
'K
'K

RB DINO
/695

'K
'K

-K

NORDSJOBEIS NORDSJO
OLJEDEKKBEIS ITREVERNBEIS
-K
-K

12LTR.KUN

599 •

12LTR.KUN

4991

'K
'K
-K

'K

Alt i byggevarer

InteriorService A/S

Her finner
duoss

'K Skjrvavn 20

Strømmen. TIf. 06/84 2540
-K APNINGSTIDER:
kI. 0730-1900
-K Hverdager:

I

'K

Villa.
Na med muicheraggregat
uten pristihlegg.
1/.], A1Jii• 'i A 311.1

Stiga Park
For deg som skal klippe
store arealer.
P,1 1? 1Sf 0011 1004110&$1" 35 2*0
....1L60SrV0l_f%4lk1p1l
h.1320 40100
?

17.900

'K
'K
'K

'K tordag:
kI. 0900-1500
(.
'K
'K
Stor
parkeringsplass
'K
'K
********* *** * * * * * * ******* **** **

1967NORLETTmSERViCE
AIS
MYRVN. 1, 1800 ASKIM TIf. 88 2421

19:J
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Sfteif-fly H

BIt#ufe
Flotte Pelargonium, Borsebegonia, Stemor Og
Pauliøye i forskjellige farger fra eget gartneri.
Ellers godt utvaig i avskàrne.

VARTILBUDPA
* TORKETROMMEL
* KOMFYR
* STOVSUGER
* KAFFETRAKTER

ten

cS1mJI943tq &

J31LHLfr,kJq3ke,1
Tebo Senter
1820 Spydeberg

TIf. 09-83 83 63

Wi/it. csou
1820 Spydeberg
TIf. 09-83 71 79

c7.L
-

1912 ENEBAKK
EL. INSTALLASJON OG FORRETNING

FOR HUS OG HAGE
•
•
•
•
•
•
•
•

(09) 9263 00

TRAPPER
PORTER
REKKVERK
BALKONGER
STIGER
ELANSTIGER
FLAGGSTENGER
ROMNINGSTRAPPER

as brodrene Midthaug

Knuste
steinmaterialer
for bygg og anlegg
.Hagesingel

hf. 06/81 51 22
Lerdalsgt. 12, Strommen

TRELAST
BYGGEVARER
RIMELIG
IMP. TRELAST

Garneri og Kransebinderi

II1j

Brukt&Gammit
KJOP OG SALG
K! 11-28, 1,o. 11-15. Ifandag stengt.
Sorumag!. 29. TIf 06.81 94 45
LILLESTRØM

Ring oss
og spør etter pris
TLF. 83 60 45

BRONNBORING
Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsanlegg.

LANGBRATEN
MATJORD
DEKKBARK
KOMPOSTOARK
TOPP KVAL/TET

Apningstider:
Mand.. tirsd.,
onsd.. fred
Torsd

Lord

7.00-17.00
7.00-1800
9.00-14.00

BRONNBORINGS PUMPESERVICE

Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12

02/62 08 65

'

HARE5TRD'F
BYEG as

Forhandler av Jacuzzi pumper

Heler Pukkverk
TIf. 92 60 31

KiWilerdoren
Ionnsomt!

uda
-

• Gotikk
• Rustikk
• Antikk

for deg som liker stein.

verf&m
Norske takplater i stâl
En god losning
passer like godt for tak og vegg.
-

Prov vâre
Zanda-priser!

Pangpris:

Ring for tilbud

Fargo: sort

,,XX::~

90

49 pr. minkI.

M

Gjør dot hole komplett med
lettvint og
bra
isola til hus og
hytte
•
og
eidreoygg

takshingeI
Superpris:

6 50

pr. m' inkl. m.v.a.

Representant fra Isola or tllstede
torsdag 7. mal kl.12.00 - 17.30

ME-MO
TAKRENNESYSTEM
I plastbelagt stâl

-

táler en støytl

Under
•
kampanjen: ' 25%

Terrassedoren
Heve.

skyvedoren

U doren.
fra.

vinduet
tii titi ho:

pa sort/hvit
Fra Tak og Fasede Nord A.S.

Tilbudene varer ut mai ellar sá lange behoidningen rekker,

XXXX KNAPSTAD

BYGG & IERNVARE

v/E 18 bak Shellstasjon . TIf. (09) 92 11 30

V elk ornm en
tiP et rirnelig
og godt

TAk-KJOP!

BE OM TILBUD
We 09/837450
1820 SPYDEBERG

Sfteif-flyfl
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Bred debatt om
skjenke og
salgsbevillinger
Skjenking og saig av 01 og
andre alkohoiholdige drikker
bar vrt gjenstand for bred
debatt i kommunestyret.
Kommunen bar tidligere
utarbeidet en edruskapsplan,
som nok er butt en smule
nedstØvet, og Einar Hoistad
(KrF) foreslo derfor at denne
skulle rulleres innen utgangen av 1993, samtidig Ønsket han at kommunen skulle ta kontakt med nabokommunene i Up om et bredere
samarbeid pA denne fronten.
Som vanhig var det de
mest ytterliggAende kamphanene pA omrAdet, øyvind
Strom (FrP) og Einar Ho!stad som braket sammen.
Strom synes det bare var
noe tull A rullere edruskapsplanen, og hva nabokommunene hadde med saken A
&iøre var for ham belt i det
blA. —Stryk hele punktet, ble
konklusjonen.
—Vi kan ikke isolere oss
som kommune, vi mA ogsA
se utover. Hadde Enebakk
vtert ci Øy, og ferjetrafikken
hadde stoppet, hadde jeg
forstAtt StrØm, slo Hoistad
tilbake.
Bevillingsperiodefl for saig
av 01, samt skjenkebevillinger ble vedtatt satt til to
Ar, mot tidligere fire.

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG
Se Or utstiUing
av sanitrutstyr kjøkkeninnredning 09
baderoms-

KUNNGJØRINGER

STILLING LEDIG

Vi soker voksen
deltidsmedarbeider
til var torretning i Flatebyseflteret.
Tiltredelse etter avtae.
Skriftlig soknad sendes Postboks 83, 1911 Flateby.

Enebakk

8

Bokhandel.

Flatebysenteret, 1911 Flateby -Telefon (09) 92 87 21

PLANKEMARSJEN
Vi soker voksne
deltidsmedarbeidere
til var forretning I Vàgsenteret

Tfltredelse ca. 1. aug; 1992.
Skriftlig søknad sendes Postboks 24,
1914 Y. Enebakk.

Ytre Enebakk

8

Bokhlornet
Vâgsenteret

Telefon (09) 92 55 11

MC-kurs starter

RING EVA
PTLF.
06-81 42 92
A
A/

AVT VVI RoILLGIa

Strom. 100. Str,mmen
TIL 06/81 4597-81 4598

PAmelding ved start. Tidligere debtakere bes medta startkort for registrering.
Gratis transport tilbake ti! herredshuset.
Startgebyr: Voksne kr. 50.-. Barn under 16 Ar kr. 20.-.
Familier utover 2 voksne og 2 barn gAs gratis.
ønskes oppbysninger, ring Odd Li!lejordet
tbf. 09/92 45 37.
Trim er sum -

FORERKORT TIL FERIEN?.
mandag 18. mai kI. 17.00

d6b
VARME

Start fra Enebakk herredshus i Kirkebygden mellom
kI. 9.00 og 12.00.
Bli med pA en herhg turmarsj pA ca. 12 km i lett kupert
terreng langs den gambe plankeveien til Rausjø skole.

áret rundt!

Teorikurs ki. B starter

møb!er.

* 10-ársjubileum *
søndag 14. juni 1992

Det blir saig av pø!ser, brus, vafler og kaffe ved innkomst.

tirsdag 12. mai kI. 16.30.

FINANSftUNG

Ytre Enebakk Arbeiderlag
inviterer til:

eSeeeue u
LILLESTRØM

KJOP VVS HOS FAGIVIANNEN

Tele.%Werket

—

Kongsvinger teleomràde
TELEFONKATALOGEN 1992
Utdebing av kataloger i Akershus er nA avs!uttet. Dc som ikke
bar mottatt kataloger bes for følgende abonnentliste/sentraber
henvende seg til:
924951
Enebakk: Enebakk og Ytre Enebakk
924694
eller
928348
Flateby (etter kb. 17.00)

T&e
Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Spell.
Alt I glassarbeid
uttøres.
06/81 39 90
RING 06/61 4733
06/81 6838

Car Service as, lngesgt. 36, 2000 Lillestrøm
Tele fan: (06) 8109 25 - Telefax: (06) 8108 34

IDRE1T OG MOSJON FOR ALLE
ENEBAKK IDRETTSFORENING

avholder

Spesialverksted for amerikanske biler,
bensin og diesel

HALVARSMOTE 4/6-92 kI. 19

ReparaSjOfl av air-condition

pa Streifinn

Styret

Turbo for Chevrolet 6.2 D
Ford 6.9 og 7.3
VI F?EPARERER ALT!

Apent hver dag kl. 8.00-17.00

VIKTIG MELDING TIL GAROBRUKERE!
VArkampanjen pa smøreoljemidler er forlenget med en
mAned - frem til 1/6-92.

Li!!estrøm
Vindu & Glass A/S

Sta toil Oljeservice Enebakk
v/Trond Oiseth

v/Ki noen
Kirkegt. 14, 2000 Lillestrom
ører - vinduer - spell - alt i glass

TIf. 09/925555. Mobil 094/14469

2?

Sfteil-tlyH

R&SAMUNDSEN
RORLEGGERBEDRIFT A/S

BLIKKENSLAGER
NAG EL
Etterisolering Fasadekiedning
Kobberhetter
Alt innen blikkenslagerarbeid
TILE (09) 92 55 80 92 22 34
Gran, Y. Enebakk

-

-

-

1911 Flateby

Mobil 030/06 35

Elektrorep. Egil H. Jorgensen
Flatebysenteret, tlf. (09) 92 92 81
SALG OG REP. AV ELEKTRISKE
HUSHOLDNINGSMASKINER,
RADIO - TV VIDEO
-

Parabolantenner

Nokkelfiling

-

-

—

ert

Man-fre. 09.00-17.00
DAME- 00
Tors. 10.00-19.00
HERREFRISØR
SOL PARFYMERI Lor. 09.00-14.00

Om nodvendig moter vi til kjoretimer
i Enebakk.

Vagsenteret
Ytre Enebakk - TIf. 92 54 13

-

-

1800 Askim

INDRE DSTFOLDS

.

NYESTE BILFORRETNING

DØGNVAKT
Graving og høytrykkspyling

TIf. 88 1615

Erik Kjelgaard

ENEBAKK
MOTORSERVICE
Flateby
Service og rep. av MC, moped,

btmotorer og bil

registrert

Regnskapskontor

AKSIDENS- OG REKLAMETRYKK

Larodbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
1912 Enebakk-tlf. 09/92 64 33
-

'

Bygg- og tommermester

Flatebysenteret
TIf. 09-92 82 56

UTSIGIS RAMMEVERKSTED

Jorn Sulerud

vbakk

1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80 92 44 88
Mobiltlf. 030-15 750

or

0/5

Alt i innramming
salg av innrammede kunstrykk

-

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

1iLI1SJtIJ1

TIf. 09-92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Bygn.ing./takstmann
Med I. I N ITOTAKST
Flateby TIf. 92 82 48

S

Imarkiser

Alt! markiser og fasadepersienner

1911 Flateby
TIf. (09) 92 86 10

Godkjent regnskapskontor

BJORN P. HANSEN

2834 HUNNDALEN
III. 061-74 100- TelelaxO6l-8O

Enefiaf1. Vyreflnh1cf(.
.
..

711. 09/92 79 11
Klrkebygden, 1912 Enebakk
(v/Strømsborg og Enersen)
T)f.Iid: hI. 8.10
Timebestilling
AFOUl) hjelp hele dagen
Vi ulfører b/a.
HD-fotografering/ID-merk/ng

p4yo10e976051. Mobil: WOO 4fl
WILLY STRE P.soke,09€I788.
Konlor Oslo: 021656510

Enebakk
Glass

ENEBAKK V4KT
OGSERV10E

TLF. 92 71 72-030-22 300
Postboks 70, 1912 ENEBAKK

A/ti glassarbeid

Vakthold

Svein Thorsen

alarmmottak,
alarmer
andre servicetjen ester

Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
TIf. 9246 13- Mobil: 030/30 339

Ogs kveldstld

Orring Byggsenter
FA alt pa ett sted
• TRELAST
• VERKTØV
• JERNVARER

• BYGGEVARER
• MALING/BEIS
• INTCRIORPRODUKTER

-

-

/

Flatebysenteret, Flateby

928739

TIf. kI. 08.00-15.00

92 80 31
Onsdag stengt.

Tif. utenom kontortid

Kvelder, etteravtale.
MedI. MNTF

ebakk

Ennteknikk
/
—P

TANNTEKNIKERMESTER

4

LAL0 FARAGO

/.)Llkk

Xu,iiL

1uh1ep.eI1Aj94/Uut

Skoene reparerer
du hos

SKOMAKER'N I SKI
Asenvn. 2,1400 Ski
TIf. 09-87 53 77

SKOMAKERN
I LILLESTROM

sill

J@RN
JEEN
1Y'S

-

SKOREPARASJON 00 LRHANDEL

Nittedalsgt. 33, Lillestrom TIf. 06-81 0939

KVIKK HENS

C

atalanza
Vi renser det meste:

Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

B"ams

Dalefjerdingen, 1912 Enebakk

TIC (09)927033- KI. 08.00-21.00
Vi mottar hunder og katter I pensjon.

Off. Godkjent

Fin nsaJhrefl1rVeTSA

Ekornveien 35, 1914 Enebakk
Ring 09/92 4337

21.

,.

;.

TIf. 02/62 2020 Slimevn. 4, Bjørndal, 1277 Oslo

Stein Darre-Hanssen

TUf. 92 94 30

SV1!flfl1104441

Hovel Heiaas

(09)

TANNLEGE

Saig av MC- og mopedutstyr

regnskapsforer

Per-Erik Østlie a.s
i

Audi

Kjøp din nyee//erbrukte bil hososs.

SRR,

.din lokale byggmester

-

Erling Rod IS

Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

454&4ff4w
07/4

Kiasse A Kiasse B
Teorikurs Kjoretimer

-----

BYGG- OGTOMMERMESItR

4

-

1914 Ytre Enebakk - Ut. 92 46 39
Mobil 094/27 522

1912 Enebakk Ut. 92 63 00

-

1400 Ski tlf. 8737 10

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.

Rep. av hushoidnings- og kjeleapparater. Nekkelfiling.

ex •

Ski Trafikkskole

DURUD GARD
1914 YTRE ENEBAKK
TIf. 09-92 46 30 Mobil 030-04 997

Stromshorg &

iiwix

Tlf. 06/81 42 92

ENEBAKK VANN OG VARME

Enersen A/S

Vi utfører alt el.anlegg
Telefon og alarmanlegg

Hverdager: 15.00-20.00
Lordager: 12.00-15.00
Tif. 09-92 56 00

-

utforer alt i rorleggerarbeid.
TIf. pr. 92 43 54- 92 48 92
1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11 747- 030/16 735

OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21

Oppl,~
, fing pj bil
Teorikurs Fase ,q

ANDRESEN & SØNNER A.8

ALT I TEPPER

SOLSTUDIO'N
Bekke1aget

iSe#(eenet

Aut. rørleggerfirma

TEPPE - ENGROS A/S
'

(

Aut. rørlegger
Bassengveien 3, 2006 Løvenstad
Flatebysenteret, 1911 Flateby
HOYTRYKKSSPYLING - GRAVING
- TV-INSPEKSJON
lIt. (06) 83 30 20- (09) 9292 81
Priv. (09) 92 92 27

- :-

!J

HOyere
foreidrebetaling i
barnehagene?
Fra høsten av mA nok foreldre med barn under tre
Ar, som bar vrt sA heldige
A fA en barnehageplass, belage seg pA økt egenbetaling. Med bakgrunn I uforutsette lØnnskostnader, samt endring av tildelingsreglene for statstiiskudd,
bar Barnehagenemnda anmodet formannskapet om
A øke betalingssatsen med
365 kroner mAneden, som
tilsvarer den kontantstØtten
som foreidre med barn under tre Ar mottar.
Statstiiskuddet for innevrende Ar, er butt sA mye
som 141.780 kroner lavere
enn budsjettert. Grunnen
tit det er at høyeste tilskuddssats nA kun gis til
barn fra 0 til 2 Ar, mot tidligere 0 til 3, med begrunnelse i at foresatte med
barn under tre Ar fAr kontantstøtte. - Det er derfor
butt praksis i flere kommuner at man Øker betalingssatsen tilsvarende kontantstøtten, og dermed fAr
kompensert noe av inntektsbortfallet ved reduksjon i statstilskuddet, opplyser skolesjef Hans Erik
Holm. I tillegg vii økte
lønnskostnader til ufagIrte som vikarierer i førsko1e1arersti1Iinger, som føige
av en arbeidsrettsdom, fore
til en ekstrautgift pA
40.000 kroner.

60 uten plass
- I Ar var det cirka 175
som søkte om barnehagepiass, og 60 fikk avslag,
opplyser skolesjef Hans
Erik Holm. Han bekiager
at ikke alle kan fA plass,
men hAper at det i 1993
kan settes opp enkie tilbygg bAde til barnehagen i
Ytre Enebakk og pA Flateby. Noe som mA sees pA i
budsjettsammenheng. Det
er stor mangel pA plasser
tit de ailer yngste, og spesielt i Ytre ser det ut til at
behovet for en avdeling for
barn fra 0 til 3 Ar er ekstra
stort.

Den alitid blide og hyggelige rektor ved Stranden skole, Robert Brønmo, vii nok bli sterkt savnet ndr han til høsten tier inn i pensjonistenes rekker. - Han er enormt menneskelig og omtenksom, sier irerkoilega gjennom mange dr, Bent Olaisen.

— Jeg vii savne skolen, innrommer rektor Bron'mo,
som til hosten trer inn i pensjonistenes rekker
Robert Brønmo gâr til
høsten inn i alderspensjonistenes rekker, etter
21 Ar som rektor ved
Stranden skole. Men
han kommer ikke til
a sitte med hendene I
fanget av den grunn.
- Av profesjon er jeg
fisker; lrertilvreIsen
var bare en hobby, sier
han lurt.
ANN E-GRETE LOSSIUS
Vi treffer Robert BrØnmo en
soirik vArdag i sitt hjem pA
Flateby. Rektoren ved Stranden
skole gjennom 21 Ar, nA snart
pensjonist. Kona, Inger, disker
opp med nystekte vafler og
kaffe.

ONSKER DV BEDRE VANNIORSYNING1
HAR DU:

VI TILBYR:

• Torr borebronn
• Vanngaranti
• Slitt pumpeanlegg • Alle pumpetyper
• Lite vann
• Hydraulisk trykking

a

Ring for ytterligere opplysninger

Id

f_

Tif. Kontor 09/3294 03 - 09/32 94 06 - Privat 09/32 71 66

Sluttet lift for brátt
Brønmo fikk hjerteinfarkt i fjor
host, og bar vrt sykemeidt
siden, - Jeg gAr ikke av med
pensjon for til høsten, men det
nytter ikke A gA tilbake til rektorjobben nA. det bflr for mve
stress. Det er ensomt A vre
rektor nAr man ikke bar en inspektør A- dele ansvaret med.
Man biir stAende alene om sA
mye, sier han tankefuiit.
- MA nok kjøre med iitt saktere fart nA, og dessuten bar jeg
siuttet A røyke! sier den hyggelige mannen, som gAr av ved
fyite 65 Ar, men som ikke hadde tenkt A slutte fulit sA brAtt
som det ble. - Jeg hadde bestemt meg for A gA av ved fylte
65, men A bli revet opp pA
denne mAten var forferdeiig.
Jeg fikk ikke ladet opp til pensjonistti1vereisen. Jeg kommer
til A savne skolen, innrØmmer
han.

Tok utdanning i ferien
Brønmo er opprinnelig fra
Nordiands sydligste kommune,
Bindal. Han kom til Enebakk
for 23 Ar siden. - FØr den tid
var jeg framhaldskoiekerer i
Nordland - en meget god skole,
understreker han.
- Under krigen gikk jeg pA
gymnas i Brønnøysund, og sA
bar det rett tit Sverige og pA en
tekstilskole. Jeg jobbet med
tekstiier belt til det begynte A
bli probiemer i bransjen, og ga
megi 1954.
Lrerskoien tok BrØnmo i
sommerferien, fire somre pA
rad. - Jeg gikk pA sommerkurs
pA universitetet, fikk adjukten
der. Ett Ars pensum tok jeg .pA

fire mAneder, over to somre.
Inger og ungene bodde da i
Bergen, for jeg hadde ikke tid
til annet enn A lese, minnes
han.

- Enebakk attraktiv
- Jeg søkte pA lrerjobb i Enebakk for 23 Ar siden, og fikk
jobb, delt pA Stranden og Kirkebygden skole. Enebakk var
en attraktiv kommune som en
av de første som startet med
fern dagers uke, og ogsA forsøk
med samarbeidsutvalg var i
gang.
- Etter to Ar bar det rett til
rektorjobb pA Stranden. Mye er
butt forandret i iøpet av disse
Arene. Biant annet innholdet og
hoidningen biant Irerne. For
var det silk at en 1rer kun
hadde ansvar for elevene i
<<sin>> kiasse, og det fantes ikke
sarnarbeid 1rerne imeiiom. I
dag bar 1rerne et feiles ansvar
for aile elevene. 11985 hadde
vi et stort oppsving i skolen,
men nA er vi dessverre pA iiibakegang, sukker han.

—Sä toff du er!
Rundt 1.200 elever bar gAtt pA
Stranden skole i den tiden han
bar hatt sitt virke der. Og Brønmo er stadig i kontakt med
mange av sine. tidligere elver. Men det er ikke bestandig like,
lett A huske nAr hver enkelt gilckut av. skolen <<Si meg, er du
ferdig med uhgdomsskolen enda?>>, spurte jeg en ung mann
jeg traff her om dagen. - Jeg er
gift og bar to barn, flick jeg tit
svar!
Oiabukser begynte Brønmo A
ikie seg for tre Ar siden, og det

gikk ikke upAaktet hen pA
skolen. - Fytterakkern sA toff
Brønmo er i dag!, kom det
impuisivt fra elevene.

- Min profesjon er fisker
Bronmo bar ikke tenkt til A siue
med hendene i fanget i sin pensjonistti1vre1se. - Av profesjon er jeg fisker, og 1reryrket
var en hobby, sier han med et
giimt i øyet. Hver sommer er
han nordover og fisker, og det
skal han nA bruke mer tid pA. Jeg fAr vel ikke tildelt noen
kvote, men skal utvide ailikeye!, smiler han.
- Og jeg skal kjøpe meg en
tredreierbenk og bAnnsag, sA fAr
kona here seg A rosemale og jeg
dreie. Og jeg skal begynne i
Bridge-kiubben igjen, sier han
lurt. A jobbe i hagen sin trives
hart med, og det blir nok ogsA
en og annen sydentur pA ekte
paret Brønmo.

- Ailtid bud
Robert BrØnmo er allerede
savnet i rektorkollegiet i kommunen. - Det kom som et sjokk
pA oss da han ble syk, han var
bestandig blid og opplagt, og en
fargerik person som vi vii
savne, sier pedagogisk konsulent ved skolekontoret, Roar
Pau!srud.
Lrerkoi1ega pA Stranden
gjennom 20 Ar, Bent Olaisen,
bar ogsA bare go'ord A si om
BrØnmo: - Han er enorrnt menneskelig, og omtenksom som
sjef. Vi kan prate med ham om
alt, og han tar med alie pA rAd,
backer oss opp og er veidig
utadvendt.

