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FORENINGER!

HUSK
motet i
Herreclsstyresalen

torsdag 9.2
M. 19.00
Kultursjefen

Informasion l ot

Enebahk hommune

Nina,
fikk
Dagros
prisen

Nummerskilt
pa huset
nok en gang!

Veterinar Nina
Fjerdingby vlEnebakk
Dyreklinikk er tildelt
Dagrosprisen i
AkershuslFollo for
1994/95
Dagrosprisen er en utmerkelse for engasjement i
god dyreomsorg og totalkvalitet i storfeholdet.

Ungdommens
Kulturmønstring
Enebakk
ungdomsskole
SØNDAG
29JANUAR
KL.17.00
* sang og musikk
* dans
* video
* dikt og noveller
* sketsjer
* drama
* billedkunst
Saig av kaffe,brus,
kaker etc. i pausen.
Dramagruppe fra
Mjr ungdomsskole
spiller.:

5000 ungdomrner
Ta med hele familien
og mot fram!

GRATIS ENTRE!

Nina Fjerdinby fr prisen
blant annet for at hun er
lett a omgAs, skaper trygghet tillit og god atmosfre. Hun er faglig dyktig
og har evnen til a lytte og
vise respekt for bØndenes
viten og erfaring, sier
Juryen.

Den Norske veterinrforening og Norsk RØdt Fe.

Bak Dagrosprisen som
deles Ut gjennom Etikkgruppe Storfe, stAr Norsk
Kjøtt, Norske Meierier,

Det kAres Dagrosvinnere i
alle fylker, og fylkesmestrene gir videre til den
nasjonale finalen i april.

Nina fAr overrakt fylkesprisen ved et arrangement pA Fellesmeieriet i
Oslo førstkommende
mandag.

Nok en gang gAr oppfordringen til alle huseiere om A sette nummerskilt p huset.
Oppfordringen denne
gangen kommer fra
Oddbjøm Siljebøl,
leder ved oppmAlingsavdelingen i kommunen.
- Gang pa' gang opplever man at folk bruker
nummeret de har fAtt
tildelt nAr de skal oppgi
adressen sin, men det
hjelper lite dersom
huset ikke er forsynt
med nummerskilt, sier
Siljebøl. - Deter uhyre
viktig, kanskje aller
mest for huseieren.
Ofte kan det haste at
folk finner fram til deg.
Det vre seg ved
brannutrykking, nAr du
skal ha taxi, eller nAr du
har ringt etter legen.

Side 4

Ordforeren med nye initiativ for
bedre inntektsfordeling . Ten
Arbeidet for a bedre
lavinntektskommunenes
Økonomiske grunniag
foregAr fortsatt for fuilt
og pa flere plan. Repr.
fra LIK (lavinntektskommunene) og
Framaaksjonen* skal
1.februar mote ledelsen
i Kommunenes
Sentralforbund for a
fremme synspunkter, og
diskutere felles strategier i forbindelse med

stortingsmeldingen om
kommunestrukturen
(kommunesamenslAingen.) MØtet er kommet i
stand pa initiativ fra
ordfører Einar Hoistad.
Kommunalminister
Gunnar Berge har utsatt
stortingsmeldingen om
endring av kommunestrukturen slik at den
tidligst kommer opp til
høstsesjonen.

Imens forsøker UK og
Fr2enaaksjonen A samarbeide om felles framstøt
overfor sentrale myndigheter for at lavinntektskommunene skal fA et
best mulig utgangspunkt i
forhold til framtidige inntektssystemer (overføringer.) OrdfØreren mener at
en endring av skjevhetene
i inntektssystemet er helt
nødvendig dersom man i
det hele tatt skal tenke seg

trivsel
-tenk
Enebakk!

A slA sammen kommuner.
*Frnaiksjonen er en aksjon som
stiller seg_kritiske til kjiteriet
"beregnet
timetall" (i skolesam'
menheng) i inntektssystemet.
Resultatet a' nettopp denne beregningsmãten er at Enebakk kommune har gAtt ned 1,7 mill. drlig i inntektsoverføringer fra 1992.
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GUDSTJENESTER

TAKK

OrdfØrerens

Sønd.29.janpar
(3. S.E.KR.AP:dag)

hjØrne

HJERTELIG TAKK
for all deltagelse ved mm

Enebakk
kommune Hva nâ?

kjre Carly Wennevolds
bortgang.
Takk for gayer til Stranden
bedehus kr. 5.400

HJERTELIG TAKK

Godt nyttâr!
Denne gangen vii jeg trekke fram kommunens spesielle
situasjon, ba°de til seg selv, og til omgiveisene. ½ "slites"
ito retninger, kanskje tre. Ytre Enebakk trekkes til Folio,
Kirkebygda, Hammeren/Dalefjerdingen delevis til Indre
Østfold. Flateby har tradisjoneit vcert knyttet til Nedre
Romerike.
Da vi forserte utbyggingen av boligomrddene pa Fiateby
og i Ytre Enebakk for 30 dr siden, bidro vi samtidig til j
Øke den regionale oppsplittingen i kommunen. Atfylkesmannen senere har definert Enebakk som en Foilo-koinmune, endrer ikke pa denne realiteten.
En stortingsmelding om kommunestrukturen her i landet
som er varsiet i løpet av mai i dr, kan gjøre dette temaet
mer aktuelt enn mange av oss Ønsker. Regional tilØrighet
kan bli et avgjØrende kriterium for nye kommunestrukturer
Det vii da wrre opp til oss selv a etablere mowekt til tanken om regional tiihØrighet. Øktforstdelseforfeiies oppgayer innenfor kommunen ma etabieres. Investeringer i
Enebakk ma vurderes utfra et sarniet behov kommunen
matte ha, ikke utfra hva andre deler av bygda matte ha
fatt tidligere.
Jeg blir i denne sammenhengenfristet til a sitere Jesu ord
tilfariseerne " Et rike som er i strid med seg selv,

blir Iagt ode, og en by (eller bygd) eller et hjem
som er i strid med seg selv, kan ikke bli stâende"
Det vi minst av alt trenger i 1995, er en poiitikk som virker selvødeieggende. Vi skal inn i en valgkamp som bØr
verefri for "overbudspoiitikk."
De mange kulturelie aktiviteter i kommunen er eksempel
pa "urn" som binder oss sammen til en enhet. Mange jeg
har snakket med, har gitt utrykk for stort poiitisk engasjement. Det er ofte mennesker som i lang tid har lagt ned
enorni innsats i lag ogforeninger. Kanskje DU som

har kjent behovene pa kroppen bør engasjere deg
i politisk arbeid?

Gjør et vaig for Enebakks framtid!

for vennlig deltagelse ved var
alles kjre Gunnar
Johanssons bortgang

Familien
STRANDEN
INDREMISJON
takkèr for gaven til Stranden
Bedehus vfbegravelsen til
Carly Wennevold og Gunnar
Johansson

Stranden Indremisjon

TAKK
til Enebakkrutene
for god service da jeg
glemte igjen hàndveska
mi pa bussen

Ragnhild Kigen

P1Nsu'v1c3fl
'(THE ENEflAXI

SØnd.29.1
U. 10: Søndagssk.
U. 18. Peder Westgard og
sangeren Arne Welmar
Tirsd.31.1.
kl.19: BØnn og lovsang
Søndag 5.2.kL17: Arsfest
Tirsd.7.2.
kI. 11: Formiddagstreff
Ester Halvorsen
kl.19: BØnn og lovsang
Søndag 12.2.
U. 10: Søndagsskole
kl.18: MØte
Tirsd.14..2.
kl.19: BØnn og lovsang
Onsd. 15.2.
U.19.30: Menighetsmøte
SØnd.19.2.
U. 10: Søndagsskole
U.18: Mote. Misjonsoffer
Tirsd.21..2.
U.19: BØnn og lovsang
Torsd.23.2. - 26.2.
FellesmØter i Enebakk kirke
med Emanuel Minos.
VELKOMMEN TIL
SAMLINGENE

ENEBAKK KOMMUNE
MØTER I HOVEDUTVALG

KOMMUNESTYRET
Mandag 30.januar .kI. kl.18.30 - Herredsstyresalen
FORMANNSKAPET
Mandag 6 februar kLl9.00 - Formannskapssalen
Mandag 20.februar ki. 19.00 - Formannskapssalen
SKOLE/BARNEHAGE
Tirsdag 31. januar ki. 19.00 - Herredsstyresalen
NATURFORVALTNING
Torsdag 23.ferbuar kl.19.00 - Landbrukskontoret
TEKN.IBYGN./PLANARB.
Torsdag 9.februar ki. 19.00 - Formannskapssalen
HELSE OG SOSIAL
Torsdag 23. februar kl.19.00 - Formannskapssalen
KULTUR
Torsdag 23.februar U. 19.00 - GI. Herredsstyresal.

I

Enebakk kirke kI. 11
v/øvstegârd. Nattverd
Mari kirke kl.11.
vlllelgheim. Nattverd.
Sønd-5.feb. Vingárdssønd.

Enebakk kirke ki. 11
vIllelgheim
Familiegudstj.
Søndagssk. Emaus delt.
Mari kirke kl.11
v/øvstegãrd
Familiegudstjeneste
Sønd.12.feb.
(Sámanns-sønd-./BibD.)

Mari kirke kl.11
v/øvstegârd. Nattverd.
Enebakk
Alders/S ykehj .kl. 16
vfHelgheim.
Sønd.19.feb.
Kristi forkl.dag)

Enebakk kirke kI. 11
vIHelgheim. Nattverd
Mari kirke kl.11
v/øvsteg.rd
Storfamiliesamling
23.-26.2. Enebakk Kirke

FellesmØter rn/Emanuel
Min os. Ungdornskveld
fredag.
Ungdomsklubbene
deitar

Torsdag og fredag
begynner møtene
ki. 19.30,
Lørdag og søndag
kl.19.00
Se egen omtale
FELLESMØTER
I ENEBAKK
23.-26-februar
Emanuel Minos som er
en kjent og skattet forkynner, bade i inn og
utland, taler i møtene
denne gangen.
Minos har et engasjerende og dagsaktuelt budskap som det er vel verd
A lytte til. Minos er ofte
engasjert i fellesmØter,
og vi er forventningsfulle til disse samlingene.
Alle mØtene blir i
Enebakk kirke., Sett av
dagene allerede nb., cq
vr velkommen.
Se egen annonse
Arr. komiteen
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Inlormaslou for BOB koluIullllr

Annonsepriser:
Redaksjon.
Enebakk kor une AIm.plass: K iUU
kulturadmini
eksts too: kr. 3.50
4.00
lIt. 6492 6(
4.50
Redaktør:
Aslaug Tideman!

Avisen trykkes I:
Indre Smaalenenes
Trykkeri
Utgis 1 gang i
máneden

5nart er ilet ye/lan vi Il!l[1r.
Den 29. ford IiattfylTer.

Hilsen oss.

Ten
trivse!
tenk
Enebakk!
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KOMPOSTEN

OifØreren om kommunestrukturen:

- Skjev fordeling
blokkerer for
vilje til endring !
- Sã skjevt som systemet
er i dag, blokkerer det
for enhver prosess i retflings av kommunesammenslãing, sier Hoistad,
og legger til at nãr smã
kommuner ãrlig mermest automatisk far
fem-seks millioner kroner I basistilskudd, kan
man ikke vente at de frivillig slãr seg sammen.
Ordføreren sier at det er srlig
dette basistilskuddet som ma
vurderes med tanke pa endringer i kommunestrukturen nAr det
gjelder inntektsspørsmAlet.
Kommunalministerens Ønske,
er, ifig. Kommunal Rapport, en
slags modningsprosess, slik at
reformlysten i kommunene skal
vokse fram etterhvert. Samtidig
sier kommunalministeren kiart
at om berØrte kommuner ikke
vii sammenslAing etter denne
modningsprosessen, sa skal de..
Ordfører Hoistad ser for seg tre
mulige strategier som kommunaiministeren kan velge i arbeidet med a endre kommunestrukturen. -Berge kan enten
velge konfrontasjonslinjen,
eiler en langsiktig strategi hvor

kommunene gradvis tvinges til
samarbeide med hverandre.
Et tredje alternativ mener
Holstàd, er a legge fram en
stortingsmelding som ufarliggjør probiemet, men samtidig
sementerer dagens situasjon
med en Økende skjev fordeling
av inntekter til kommunene.
ENDRING AV
INNTEKTSSYSTEMET
Et bredt sammensatt utvalg
nedsatt av regjeringen setter nâ
inntektssammenseetningen(forhold mellom skatt, rametilskudd, Øremerkede tiiskudd,
gebyrer) i kommunene under
lupen. Utvalget skal ogsa foreta en grundig evaluering av
inntektssystemet. Ogsâ i denne
sammenhengen vii LIK og
Frnaaksjonen fortsatt komme
med nyttige innspill og vre pa
banen.
Iføige kommunaldepartementet, skal det nye inntektssystemet tas i bruk i
1998.
Under LIK- motet i Folkets
Hus 5.desember ga imidlertid representanter fra
Kommunaikomiteen utrykk
for at man ikke vii akseptere
at arbeidet med endre systemet skal ta sâ lang tid

a

NESTE KOMPOSTEN KOMMER
FRDAG 24.FEBRUAR.
INNLEVERING: 15. FEBRUAR

Sønd.5.2.
B) 16.30 Fredrikssons Fabrikk
B) 18.30 Fredrikssons Fabrikk
V18)20.30 Natural born
killers. (kr.35 pA alle forest.)
SØnd.12.2.
U)18.30 Gummispretterten
kr.25,-.
V)20.30 When a man loves a
woman. kr.35,-.
Torsdag 16.2.
"Tid for den gode filmen"
V) 19.30 Duften av grønn
papaya om morgenen. kr.35.
SØnd.19.2
U)NB! 18.00 AnglagArd sommeren etter" kr.35,-.
U) 20.30 Junior kr.35,-.
Sønd. 26.2
B)16.30 Hvem skal trøste
Knøttet? 20/35
U)18.30 Stein & Stjemer
(DumDum Boys) kr.25
V18)20.30 Spesialisten kr.35

BEKLAGER!
Lørdag 14.1. kLi5.00 skulle
Flateby Kino vise Disneys
nyeste suksess "LØvenes
Konge"
Lørdag er som kjent ingen
ordinr filmvisningsthg ved
Flateby Kino,- og det var nok
grunnen til at vAr trofaste
maskinist gjennom mange Ar
hadde andre gjøremál og heit
andre tanker i hodet enn A
kjøre film. Det bie derfor
forsinkelser, og Flateby Kino
er lei seg for at dette skjedde,
spesieit pA en slik popular
film med salen full av bade
store og smA..
HAper det vii glede dere som
gikk skuffet hjem denne lørdagen, pluss alie som pA sØndag mØtte stengte dører og
skiltet FULLT. Flateby Kino
vii vise "LØVENES KONGE' pA nytt, iørdag 4.mars
kl.i5.00og 17.00

AK
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Mjarerne

Kraftmarkedet er fritt for aile
kunder. Men den siste tiden
har det butt fremsatt pAstander
om at hushoidningskunder ikke
har hatt glede av lave markedspriser, og at ma-rkedsadgangen
har butt hindret av høye gebyrer.
For Foilo Energiverks vedkommende, er ikke slike pastander
korrekte.
Hushoidningskunder har hatt
markedstiibud bl.a.gjennom
fleksitariffen
siden
1991.
Ingen kunder har butt hindret i
A kjøpe markedskraft.
11994 har vAre husholdninskunder pA fast tariff grunn
til a vre ekstra fornøyd. VAr
kraftpris har ligget pA 14,5
ore/kWh (Økte til 14,8 i august
p.g,a. avgiftsøkning.), mens
markedsprisen har variert meliom 16 og 48 ore/kWh.
Kundene har dermed, gjennom
det iokale E-verket, oppnAdd en
iangt lavere pris enn den reelie
markedsprisen i 1994.
Vi synes det er positivt at kundene har vaigmuligheter.

'Vaigmuiigheten gjelder imidletid bare for selve kraften. Total
kWh-pris er deit i tre omtrent
like store deler:
Kraft som kan kjØpes til markedspris.
Overføring som er betaiing for
transport av strØm fra kraftverk
til husvegg. MA betales til netteier i tiliegg til kraftprisen, uansett hvem som er kraftleverandØr.
Statens avgifter.
Det er mao. ca 1/3 av totaiprisen som kan kjØpes til markedspris.
Vi regner med høyere energipriser de kommende Arene.
Den beste mAten A fA redusert
eneriutgiftene pA, er ved fortsatt a ha et bevisst forhold til
hvordan energien benyttes.
Vi hjelper gjerne til med rid
om ENØK og markedsmuligheter.
VI ØNSKER vAi
KUNDER ET GODT NYTT AR

Ledige barnehageplasser
Lotteberg barnehage (for noen kanskje bedre kjent som
SmAbarnsforeidrenes barnehage) er en offentuig godkjent barnehage med tre avdeiinger for barn fra 0-7 Ar. Det er en lys og tnvelig barnehage med godt miljø, fagpersonell og dyktige assistenter.
Vi har fortsatt noen ledige plasser pA 0-3 og 3-7 Ass avdeiing.
Om ønskelig kan halv piass vre muiig.
Apningstid er fra 07 - 17.00, tif. 64 92 62 62.

Vi Ønsker DITT barn hjertelig velkommen!
Andelsstyret i Lotteberg barnehage

Arsmøte i Enebakk "Nei til EU"
Enebakk Nei til EU hadde Arsmøte i7.1. og gjorde bl.a. følgende vedtak:
"Enebakk Nei til EU opprettholdes inntil videre som
organisasjon med valgt styre. Slyret avholder minsi et styremote i dret; ellers innstilles all aktivitet inntil EU-medlemskap eventueltpd nytt blir braktpi bane.
Alle medlemmer oppfordres til a betale kontingent for
1995.

Det nye styret bestir av Unni Degrum (leder)(leder), Eilert
Buer(nestieder), Magne Berg(sekretr), Johan Eilingsen,(kasserer), Bjorn Anton Opsahl, Astrid Gusiund, Kjeli
Matheussen(styremediemmer),

MJIER SIN LYST"
Mjcrerne er tilbake med ny I vy
Premiere fredag 17 februar
andre forestillinger
SØnd.19., mand.20, 44 rsd.21,
ttird• 22Sf"b
.' •
Alle dager ki 19 00 Følg med 1
senere annonsering!

Stromkunder i et
fritt kraftmarked

'

'
,
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-
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3 1. januar
skifter du
ALLTID -batteri i
roykvcirsleren!!
ENEBAKK KOMMUNE
BrannsJefen

j -?
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Info rmasjon fra ligningskontoret:

Informasj on fra naringskoordinat0r Om skattekort og selvangivelse
Den 13.12.1993 ble det
vedtatt en strategisk
naringsplan for
Enebakk.
For a gjennomføre
planen oppnevnte
Enebakk Neringsrád
fire arbeidsgrupper
og ansatte en meringskoordinator i halv
stilling.

kommunale organer.
SPESIELLE PROSJEKTER
GOLFBANE I
YTRE ENEBAKK
Det foreligger planer om
utbygging av goifbane i
Enebakk.
Det er fremmet forsiag om to
forskjeliige arealer.
Pianene om golfbane pa
Vestby gkd er kommet
iengst i og med at reguleringsplanen er behandiet i
kommunen.

ARBEIDSGRUPPENE
Gruppe nr. 1

kelig skutt fart. Pr. 18.1.1995
er det innbetalt kr. 2.656.000
av de minimum 3 miiiioner
kroner som trengs.
Det skal were mote i forstanderskapet den 25. januar, og
da skal det biant annet
bestemmes nAr banken skal
Apne.

BYGGVAREFORRET
NING PA FLATEBY.

har arbeidet med markedsføring av ledige lokaler og
nringsareaier.
Det er opprettet et register
og sendt ut brosjyrer om det
som er ledig.
Det er stadig henvendeiser
fra folk som er interessert i a
leie lokaler, og flere lokaler
som fØr var ledige er nfi leid
Ut.

Det arbeides med planer om
A etabiere en byggevareforretning pa Sundby pA
Flateby.
Om dette lykkes er ikke belt
naningskoordiflator
kiart;
utarbeider planene, men er
avhengig av at det finnes folk
som vii vre med og satse pA
prosjektet. Dersom noen er
interessert i A vre med i et
A/S er det bare A melde fra.

Gruppe nr. 2

DYREPARK

hargjennomført "bii-kjentturer" i Enebakk og arbeider
videre med nye planer og
oppiegg for bevisstgjønflg
om Enebakk.

Gruppe nr. 3
er i ferd med a utarbeide en
brosjyre som skal markedsføre reiseiivstiibudene i
Enebakk.

Gruppe nr. 2 og nr. 3
planlegger a samarbeide om
feiles opplegg.

Gruppe nr. 4
har utarbeidet en rapport om
veistandarden i Enebakk.
Rapporten legges i disse
dager frem til behandling i

PARKERINGSPLASS FOR
LASTEBILER PA FLATEBY.

Godt nytt âr alie sammen, vi pa Ligningskontoret vii gjerne gi
informasj on om fig.:
SKATTEKORT OG FElL
PA DISSE : DVS SPØRSMAL OM ENDRINGER?

Det er organisert et tilbud
hvor sjAfører og eiere kan
leie parkeringsplass for sine
lastebiler. Dessverre er det
ingen som har benyttet seg av
tiibudet, og det har vert en
dei"hApiøs" lastebiiparkeriflg
A se pA Fiateby i vinter.

En spesiell arbeidsgrupPe har
arbeidet med planer for etableringav dyrepark i
Enebakk. I disse dager igangsettes en grundig markedsanalyse som skal utføres av
NorskTuristutVikliflg A.S.
MarkedsanalYSen vii foreligge pA varparten, og den vii
vre avgjørende for om vi
skal gA videre med planene.
Det er ikke bestemt hvor
dyreparken skal ligge, men
det foreligger flere aiternativer.

NIERINGSKOORDINATOR
NringskoordiflatOr har fAtt
svrt mange henvendelser
fra folk som vii starte for seg
selv.
Det har vrt meget hyggelig
A bistA etablerere med rid og
veiledning.
I enkelte tilfeller har det
ailerede fort til etablering av
firmaer og nye arbeidsplasser.
Det er ogsA en del etablerte
nringsdrivende som har fArt
hjelp med høyst forskjellige
probiemer.
NringskoordiflatOr samarbeider ogsA med lederne i
Follo-kommunenes nringsfora.
Det ser nA Ut til at arbeidet
meringsutvikiing i
med
Enebakk er i godt gjenge, og
vi ser frem til det som skal
skje i1995.

BANK
Arbeidet med etablering av
Enebakk Sparebank har vii-

stØrre vektlegging av forebyggende tiltak . Hittii har vi stort
sett drevet med "reparasiOfler'
og ofte ikke tenkt pa heiheten.
Et av argumentene for at Nina
Fjerdinby fAr Dagrosprisefl er
hennes evne til A lytte til og ha
respekt for bøndene og deres
kunnskaper.

- Det er utrolig viktig A lytte til
brukeme, nettopp fordi det er
de som ser den dagiige utviklingen hos pasienten. Vi er
innom fjøset i kanskje 8-10
minutter og skal danne oss et
bilde. Pa er brukernes medvikrning til at det skal bli sA
riktig som mulig avgjørende.
Jeg er ogsA avhengig av at brukeme følger min behandling,
Men at man mA vre oppvokst og da er tillitsforholdet man
pa gArd for a bli veterinr, det opparbeider svant viktig. Det
vii ikke Nina vre med pA. - er belt nødvendig A mote bØnRiktignok var det my gArds- dene pA Deres premisser.
ungdom blant mine studiekamerater pA 70-tallet, men i dag
er dette utjamnet. I byene, og Nina Fjerdingby kom til
omlandet har folk stadig mer Enebakk i 1987 og etablerte
kjeledyr, hund, katt fugler, Enebakk Dyreklinikk. I to Ar
hest, og stadig fler byungdom- drev bun klinikken alene. I
1989 kom Tone Varegg og ble
mer blir veterinrer.
med pA laget. I dag er de tre
Utvikiingen i dag, og ikke som arbeider ved klinikken.
minst i en storbypraksis er

Og bun trives kanskje aller
best ute pA gArdsbesøk, hos de
"store dyra", selv om arbeidet
pA dyreklinikkefl ogsA er en
stor del av hverdagen. For
Nina er vokst opp pA gird,
Fjerdinby i R1ingen, hvor foreidrene drev melkeproduksj On.
Storfehold har bun pA en mate
fatt inn med morsmelka.

Halyard Waade
naringskoordiflat0r

- Det er iett A fA sstudenter og
n,utdannede hit, fordi vi ligger
sa nr Oslo, sier Nina.
Ved Enebakk Dyreklinikk starter dagen kl.8.00 med "drop in"
vakt fram til kiokka 11. Som
regel er det godt besøk pA denne vakta, hvor folk kommer
med sine kjeledegger. Etter ii
begynner gArdsbesøkene.
Enebakk Dyreklinikk er en ren
privat klinikk, men man har
vaktsamarbeid med Folio.
Enebakk tilhører Oslo og Folio
Veterinrdistrikt, med distriktsveterinrefl stasjonert i
Oslo.

KLRKEBYGDEN
UNGDOMSKLUBB
trenger nye - gamle
møbler.
Alt av interesse.
Henv. Idubbleder
Jan Erik Pettersen
tif. 64 92 77 83

FØRST noen ord om
FORENKLET SELVANGIVELSE:(ellerFSA).

Vi hadde bra oppslutning om
dette for Aret 1993, ca 20 % av
LigningskontOret vii presisere
bygdas skatteytere brukte denat endringer av skattekort skal
ne og stort sett var aiiefornøyd
skje ved at den skatteyteren
med ordningen. MEN jeg tror
som Ønsker at noe skal skje: ja
enda flere kan bruk den typen
den skatteyter mA venniigst
selvangivelse og vi pA
levere til LigningskofltOret et
LigningskontOret har tiiiatt oss
sAkalt "blAskjema". Dette skjeA sende Ut Ca. 1.100 brev tilde
ma skal finnes pA bygdas
skatteyterne som vi mener med
POSTKONTOR og ellers kan
vi her levere/sende dette til den fordel kan bruke denne ordsom ønsker det. I det skjema er ningen. Dette tall bygger pA at
de kunne brukt FSA ordningen
det spørsmAl om inntekter og
fradrag som forventes for 1995. i inntektsAret 1993 og er forholdene de samme for 1994, ja da
Og jo lenger Ut i Aret man komer FSA ett enestAende tilbud.
mer, jo viktigere blir det p.g.a.
Enkiere for skatteyteren og rasalleredemottati iønn og skattetrekk. Dette blir hensyntatt ved- kere for oss og ikke minst de
som har penger tiigode fAr disberegning av evt. trekk for
se alierede i juni.
resten av Aret.
MEN, les "bruksanvisningen"
SkoleungdOm som Ønsker FRInøye, det er en del forbehold i
KORT (sommerjobbflørdag
ordningen
og passer den ikke,
sjobb my.) fAr dette utievert I
ja
sA
har
vi
den belt vanligeseltilsendt ved henvendelse hit
vangivelsen
som tilbud, for A Si
uten bruk av biAskjema.
det
slik.
OBS! Ønskes flere frikort
innenfor samme beløpsgrenSe
Og den ORDINIERE seivangi(kr.18.199), vennligst gi oss
velsen er det ikke sA mye A Si
opplysninger om dette.
noe om, den er seg uk omtrent
fra Sr til Ar og tor vre kjent for
HVORFOR er det da noen
de fleste.
som vil Si: Jo, fordi

-Viktig a lytte til brukeme
Med solide enebakkrøtter, gãrdsbruk med
kornprodUksjOfl pa
Øvre Degrum og sju ârs
fartstid ved Enebakk
Dyreklinikk har Nina
Fjerdingby god kjennskap til enebakkbondefl.

som har inntekt og/eller formue
ievere.
FRISTEN ER 31, JANUARHVERT AR.

LigningskofltOretS
stØrste ønske er A iage et skattekort som er korrekt (sA langt
det er mulig) og til det trenger
vi skatteyters opplysninger.

Vi viser eilers til annonse om
apningstider my for veiledningi
spørsmAl knyttet til seivangivelsen i avisen.

NA KOMMER NOE ANNET:

LigningskofltOret

SELVANGIVELSE - enten
vanlig eiler forenidet - skal aile

Utsettelse av levering av selvangivelser
KORT FORTALT:
Lønnstakere, pensjonister, my. har normalt frist
31 .j anuar. Etter søknad kan det gis inntil en mnds
utsettelse, dvs. MAX-dato: 28.februar. Nringsdriveflde, regnskapspliktige e1rsh\ ar frist
28.februar, og kan Ia, etter søknad 1 mnds.ütsettelse,
dvs. Mx-dato er 31:03.95
Ektefeller har normalt uk frist, OBS.OBS. Ønsker
den ene ektefelle a bruke forenklet selvangivelse, er
fnsten senest
MAX -dato 15.02.
Regnskapsførere, revisorer o.1. kan avtale puijevis
innsending av selvangivelSer.
Vi ber om at fristene overholdes. Da kan vi love god
behandling til riktig tid.
Ligningskofltoret bar telefonvakt 31 .januar 1995 for
spørsmâl knyttet til selvangivelsen mellom kI. 18.00 20.00. Ellers er vi tilgjengelige hver dag i slutten av
januar i kontortiden kl.08.30 - 15.00
Hilsen LikningskontOret
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Tidligere narkoman, Roar Skumlien:

- Hasj er det farli*gste
narkoti*ske stoffet
- Begynn aidri med hasj.
Hasj har alt for ofte
vrt inngangsdora til et
liv i helvete og en tidlig
død. Ingen velger a bli
narkoman. Dessuten gir
hasj psykiske skader og
kan fore til sinnssykdom, advarer tidligere
narkoman
RoarSkumlien.

Av Kristin Birkeland
Torsdag 12. januar kom Roar
Flateby
til
Skumlien
Ungdomsklubb.Han holdt foredrag om skadene ved bruk av
narkotika, fortalteom det helvete han hadde vrt i og viste en
film fra narkotikamiljøet. Roar
har vrt narkoman i 10 Ar. Da
han var 20 hr veide han 43 kilo.
Han skulle egentlig dø. I dag er
han fri fra stoff,- har vrt det i
20 hr. Han jobber i Marita-stiftelsen med rehabilitering av
narkomane og driver informasjonsarbeid om narkotika.
25- 30 ungdommer kom ph
hØre ph Roar.
kiubben for
Ingen av dem gikk ut for A ta en
rØyk, alle var interesserte. Dette
angikk dem.

a

Fra hasj til heroin
En film ble vist fra narkotika
miljøet. Det var intervjuer av
narkomane og episoder fra

deres liv; - sløvhet, kriminaliog død. Alle de
tet, pr
narkomane hadde det samme A
si:"- Ikke prØv hasj. Jeg trodde
ikke dette yule skje meg. Det er
for jv1ig."

Avhengig av rus
- En som røyker hasj er like
mye narkoman som en som setter sprøyter. De som bruker
heroin gjør det for A døyve skadene hasjen har gitt dem, fortalte Roar.
Du blir psykisk avhengig av
hasj, ikke fysisk. NAr du synes
rusen er bra, er det farlig. Du
prover igjen og igjen. For eller
siden vii rusen avta og du vii
søke etter "hardere"stoffer.
Heroin blir du bide fysisk og
psykisk avhengig av. Idag kan
leger hjelpe deg A bli kvitt den
avhengigheten.
fysiske
Psykisk- avhengighet kan ingen
hjeipe deg med.Tenk bare hvor
vanskelig det er A slutte A røyke
vanlige sigaretter!

Hasj og sinnsykdom
Det er vitenskapelig dokumentert at du kan bli sinnssyk av A
røyke hasj jevnlig (mer enn en
gang i mAneden). Det tar opp til
en mined fra du har rØyka hasj
til den gAr ut av kroppen din.
Hasjen lagrer seg i fettholdige
organer, som hjerne,hjerte og
kjønnsorganer. Dersom det blir
lagret mye hasj i hjernen og
stoffet blir frigjort f.eks ved
stress, kan du oppleve et
"sjokk" i hjernen. Eksemplene
er mange. Roar vistetil ett hvor
en hasjmisbruker hadde gAtt løs
ph et familiemedlem med øks.
Senere fant politiet ut at man-

nen haddeplaner om A drepe
hele familien sin. Roar sammenlignet ogsA hasj med LSD.
Hasj finnes i mange forskjellige
former. Dersom du fir en sterk
hasjdo se kan rusen sammenlignes med rusen fra en LSDtripp. De er nemlig veldig like.
Roar prøvde en gangen liten bit
LSD (mindre enn en fyrstikkhode) og var plaget av konstant
angst i 12 Ar etterpA.
Undersøkeiser har ogsA vist at
jevnlig bruk av hasj hos voksne
kan gi vanskapte barn.

Snakk sammen
Roar Skumlien er en av de fA
som har kommet ut av narkohelvete. Alt for mange dØr i
ung alder. Familier og venner
mister stadig noen de er glad i.
Da Roar kom til oss skullehan
snart gA i begravelse til sin siste
venn fra den tiden.
OgsA her i Enebakk dør unge
mennesker av narkotika. Og
rundt oss gAr unge mennesker
og er nysgjerrige, prover hasj
en gang og en gang til. Rus er
akseptert i Enebakk. Blant
mange er ogsA hasj akseptert.
Ingen velger A bli narkoman.Svrt fA begynner med sette
ei sprøyte i hals-gropa ph en
fest.
Rus 1ser ingen problemer. Ta
et standpunkt, argumenter i mot
nAr vennene dine royker hasj.
Begynn aidri A røyke selv. Til
foreidre hadde Roar ogsA et
rid: - Snakk med barna deres,
ta dere tid til dem og gi dem
kjrlighet. La ungene deres
engasjere seg i noe annet enn
rus, hvis dere kan. Vi har ingen
A miste.

a

LEIKARRINGEN IGNAR
I)

HAR SATT I GANG FØLGENDE
KURS I SANGLEKER OG
FOLKEDANS

ENDRING AV
ARRANGEMENT

Ignarbakke, Kirkebygda
Tirsdager 17.45 - 18.30 barn 4 - 6 hr.
18.30- 19.l5 barn 6-9hr.
19.15- 20.00 barn 9- 12 hr.

NEW JORDAL
SWINGERS
KONNER TIL
I GNARBAKKE
FREDAG
17. FEBRUAR
I STEDET
FOR LØRDAG
18.FEBRUAR.

InstruktØrer er Anne Marie V. Rud, Nils Vambeseth,
Roger Kristiansen.
Søndager 19.00 til 21.00 voksne.
InstruktØr er Arild Degrum
Ytre Enebakk skole
Onsdager 18.00 iii 18.45 barn 4 - 6 ár.
18.45 til 19.30 barn 6 - 9 âr
InstruktØrer er Kari J. Nordhagen, Grethe Delbeck.

A

...........
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Beboere pa Flateby
anbefaler kildesortering
av matavfall
Etter et Ars prveprosjekt. er det en nesten enstemmig
ja til fortsatt kildesortering av matavfall blant deltagerne i Flatebyprosjektet. Til tross for enkelte smâ
problemer sier 89 prosent at de mener ordningen er sA
bra at den bØr bli obligatorisk.
Det er nA vedtatt at innen av utgangen 1998 skal det vre slutt
ph A kjøre matavfall ph dynga. Det bide forurenser og tar opp
plass. Rundt om i landet blir det derfor prøvet ut uiike metoder
for A ta hind om matavfall. De metodene som ha rvrt mest
framme i media er hjemmekompostering og forbrenning.
Enebakk kommune var tidlig ute med e tpilotprosjekt som i dag
blir besøkt av mange andre kommuner. Her i Enebakk satser
man pa at familiene sorterer fra matavfall, avfallseiskapet henter
det, og en lokal bonde, JohanEllingsen ph Hausten, komposteret det for han bruker det som gjødsel pAjorda si.
Det spesielle med denne modellen er at den bygger ph nrhetsprinsippet. Ved A ha alle ledd i nrmiljøet fir man:
-Kort transportavstand, som fØrer til lavt energiforbruk.
-Kjent mottaker(bonde). Det stimulerer til god sortering.
-Muiighet for henting av kompost til eget bruk. Det stimulerer
ogsA til god sortering.
-Lokal kontroll, som er en sikkerhet for A unngA uhygieniske
forhold ph kompostpiassen.
-Kompostering og bruk ph egen gird, som intensiverer innsatsen for A unngA forurensning og A produsere kvalitetsprodukt.
Spørreundersøkelsen i host blant familiene som er med ph prosjektet viste Mart at dette var en ordning A satse ph. Det er friviihg A vre med ph prosjektet og mange av deltagerne er nok mujøbeviste familier som toiererer hitt mer tungvinte lØsninger enn
mange andre nAr det er en niiljøgevinst A hente. Likevel, nAr bare
12 av 130 familier mente at ordninga var "iitt upraktisk, men
brukbar" viser det at de 115 som mener ordninga er god ikke sier
dette ut fra reine idealistiske grunner. Det var ellers bare 1 som
mente det var en svrt upraktisk ordning, og ingen som mente at
den var umuhig A gjennomføre.
Familienes vurdering av ordningen med kildesortering av matavfalL

2God ordang

0 un upraktisk rrren bra
IM Srt upraktisk
LOU-jig A gjennorrrfare

ROAF, Romerike avfallsforedling, setter ut en grønn plastsøppeldunk til deling for 4 - 5 familier og tØmmer denne en gang i
uka om sommeren og en gang hver fjortende dag om vinteren.
Enebakk kommune distribuerer papirposer til familiene. De som
er med ph prosjektet fir ogsA en detaijert beskrivelse av hva som
kan sendes til kompostering, og hva som ikke kan. For eksempel
sA tar man ikke imot bleier. Dette bide av hygieniske grunner,
og ph grunn av all plasten inni bieiene.
De ailer fleste er fornøyd med nabosamarbeidet om dunkene. 20
prosent synes det er vanskelig med rengjønngsrutiner rundt felies dunk. Like mange Ønsker seg sin egen søppeidunk, noen av
reholdshensyn andre ph grunn av lukt ehler avstand til dunken
At hele 30 prosent av de spurte oppgir nabokontakt som en viktig informasjonskilde i starten av prosjektet stØtter opp underhvor viktig det at A fungere godt sammen som naboer.
PA bakgrunn av informasjonen fra kommunen er 62 prosent
avdeltagerne aidri i tvil om hva de skal sende tuikompostering,
34 proset er av og til i tvil, og 2 prosent er ofte i tvil. Seiv om
det er reiativt hite tvil om sortering, vii det bli sendt ut fly informasjofl om sortering.
Det but uttrykt mast misnøye med papirposen som blir brukt til A
oppbevare matavfall i inne, og til A transportere det ut med. Den
posen som har vrt best A kompostere har vist seg A tile fuktig
avfahl dArlig, men en pose med plastinnlegg som ikke ble brutt
ned under komposteringen hØsta mange iovord ispørreundersøkelsen. Prosjektet jobber med A finne fram poser som bide familiene og kompostøren kan bii fornøyd med.
Prosjektdeltakerne ble ogsA spurt om de sorterte annet avfall. 78
prosent sorterte ahltid papir og 77% ahitid glass. Mange Ønsket
sag egen dunk til papir, og flere giasskontainere.ROAF er nA i
gang med A systematisere papirinnsamlinga, og planlegger A sette ut papirdunker ved oppgangene i Enebakk i løpet av Aret.
Ønsket om flare glasskontainere skuhle de se ph, men hApet er
mye rnindre her.
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ENEBAKK ELDRESENTER

Flateby - Kirkebygda Dalefjerdingen
ONSDAG 15.FEBRUAR

er et samarbeidsprosjekt mellom humanitere
organisasjoner og Enebakk kommune. Driften av
eldresenteret er avhengig av støtte fra organisasjonene og av hjelp fra frivillige.
vii med dette fâ uttrykke sin store takknemlighet forgenerøse gayer i Aret som nà er forbi.

-A lie va°re frivillige hjelpere,
-Nasjonalforeningens helseiag Enebakk,
-Sanitetsforeningens helselag Enebakk,
-Sanitetsforenin gene i Enebakk,
-Lions
-Enebakk Bondekvinnelag
-Gruppa "Frisk Luft".
Vi Ønsker alle, det were seg frivillige hjelpere, giveretil-og brukere av, Enebakk Eldresenter,
ET RIKTIG GODT NYTT AR!
Anne Marit Ralger
Leder for driftsstyret

Flateby:

Ytre Enebakk og Siggerud:
TORSDAG 16.FEBRUAR

ELDRESENTERET
Vi har fAtt økonomiske midler og diverse utstyr, og
de frivillige hjelperne har stãtt for en solid innsats.
Takken gàr spesielt til:

UNGDOMS KLUBBENES
Apningstider

PAPIRINNSAMLING

L

J
ENEBAKK
BONDEKVINNELAG 1/2 ARSPLAN FOR VAREN 1995

Jan. EFTASVERD fredag 13. Id. 19.30 pA Bøndenes Hus.
Musikk:Thorleif Lund. Averteres i Øvre
Feb. SKITUR søndag 5. kl. 11.00 fra Streifinn pA Flateby
Ta med matpakke. Drikke fAs kjøpt pA Streifinn.
Farnilietur.
OSTEMØTE tirsdag 14. hos Sigrid Sby Id. 19.30.
Tema:Inkontinens. Sykepleier Astrid Enberget vii kAsere
om emnet. Framvisning av hjelpemidler.
Mar. Torsdag 9. Id. 19.30
hos Wenche Butenschøn pA Bjerke Bruk i Ytre Enebakk.
Trygve Klingenberg hos firma Solberg & Hansen(importør av
kaffe og te) forteller.
Vi er bedt om A ta med oss diverse typer kanner for A lage en
liten utstilling av disse pA motet. ALLE slags kanner har interesse. Mrk. kanna med navn.
LANDBRUKSFEST Iørdag 18. Innbydelse følger.
ABK's FYLKESARSMØTE HOS OSS I ENEBAKK
LØRDAG 25.

Vi motes i kirken kl. 9.30.
Glade drivkrefter bak Eidresenteretfd dagerfØr
ápningen Fra v.: Vera Bergflødt, Enebakk Helselag,
ergoterapeut Aud Søiiand ogfvsioterapeut Anne
Marit Ralger

Apr. Kompost-møte mandag 3. april hos Johan
Ellingsen pA Flateby kl. 19.00. Kaffe pA Solberg
etterpA.

Enebakk Lions
retter en takk til alle som
kjøpte julestjerner og julegleder av dem ogsâ i ãr.
Salget skaffet til veie
20.000 kr som organisasjonen bidrar med til drift
av taresenteret pa opas 1
1995.

NYTT FRA ENEBAKK HØYRE

Ten
trivsel

-tank

Enebakk!

Felles innsats ga nytt gulvpa
den gamle sykestua
Ved felles innsats av forenede frivillige og kommunale krefet er er det
nã butt flott nytt gulv i
daghigstua og pa gangen
pa det gamle sykehjemmet pA KopAs.
Sanitetsforeningene,
Helselaget,Husmoriagene, Pensjonistforeningen, diakoniutvalget,
og Norsk folkehjelp har gitt

penger til formâlet, og kommunens vedlikeholdsavdeling har
utført arbeidet med A ta av det
gamle gulvbelegget. og legge
nytt.

pa

Hos Teppeengros pA Flateby
fikk man kjøpt nytt gulvbelegg
til meget gunstig pris.
Et vellykket samarbeid mellorn
kommunen og frivillige organisasjoner har nok en gang gitt et
godt resultat.

Det har vert Arsmøte i
Enebakk Høyre med bi. annet
vaig av nytt styre. Vi bringer
her oversikt over det nye styret. Formannen understreker at
henvendelser til styrets medlemmer er velkomne, ettersom
det er ner kontakt med velgerne som gir partiet impulser og
muligheter til A fremme de
sakene som er viktige for innbyggeme til enhver tid.
Enebakk HØyre minner om at
det er valgAr, og nominasjonen tilkommunevalget er
igang En spesiell oppfordring
til Aengasjere seg gAr til kommunens kvinner! HØyre trenger derebi. annet i kampen mot
utarming av skoletilbudet i
kommunen.

Styremedlemmer i høyre:
Trygve J.Moen, leder
tlf. 64928547
Gjøran Vollan nestleder ,tlf.
64928843
PM Rust , sekretr
tif. 64928521
Jan østreng, kasserer
tif. 64928184
Marianne Lønnhg Ek,
styremedlem,
tif. 64928238
Vidar Koistad, gruppeleder
tif. 64928466
Tore Tidemann formannskapsmedlem tlf. 64924535
KAre Kjølie, fylkestinget
tlf. 64925024
Glenn Robert Skaug, 1. vara
tlf. 6492 9293
Unn Lyngaas 2. vara
tlf. 64928207

Tifsdag og torsdag
kl. 18.30 -20.00
Fredag. kl. 20- 24
Klubben holder til i
underetasjen pA Flateby
samfunnshus.
Kiubbleder:
Kristin Birkeland

Kirkebygden:
Onsdag kl. 19 - 22
Lørdag kl. 19 - 24
Miniklubb:
Torsd. kl. 17.30 -20.00
(1.- 311.)
Kiubben holder til i vedlikeholdsavdelingens
lokaler pA Neset.
Kiubbleder:
Jan Erik Pettersen

Ytre Enebakk:
Tirsdag kl. 19 - 22
Fredag kl. 19 -23.30
Juniorklubb:
Torsdag kl. 18 - 20
Kiubben holder til i
bomberommet pA Ytre
Enebakk skole.
Klubbleder:
Karin Holmedal

Skoleutvalget
drøfter mobbing
Utvahg for skohe/barnehage setter temaet mobbing pA dagsorden i sitt
neste mote
tirsdag 31.januar.
- PA bakgrunn av den siste
tidens avisoppslag om tragiske
utfall p.g.a. mobbing, bar vi
funnet det riktig A ta opp temaet
til drøfting i utvalget, sier skolesjef HansErik Holm.
Det blir inniedere fra barne og
ungdomskoler i Enebakk, og
det arbeides ogsA med A fA en
innieder fra bamehagene
Rektor Bjørg Benterud fra
Stranden Skole vii ta for seg
definisjon av mobbing, hvordan
den kommer til utrykk, kjennetegn, kriteringer, og erfaringer.
Er mobbing bare et storbyfenomen, eller finnes det ogsA hos
055 i Enebakk?
Rektor Kjell Sletteberg fra
Enebakk ungdomsskole, som
har tiltak mot mobbing i sine
Arspianer, vii inniede fra ungdomssida.

KOMPOSTEN

Lions RØde Fjcer 1995

Bedre livskvalitet for folk
med leddgikt og revmatisme

VàrlØsning j urrrt
Gled dere, enebakkinger til spennende kulturopplevelser utover vãren. I tidsrommet 18.mars til 2. april
far bygda besøk Ann-Marie og Bengt Andersson og
Jonas Molleberg som skal holde utstillinger og konserter.
Kunstutstillingen blir i Herredsstyresalen, med
ãpning 18.3. Det blir en kirkekonsert og en profan
konsert. I tillegg blir ungdomsskolene tilbudt konserter.

Hans Jakob Brevig fra Enebakk Lions fester en edel utgave av drets J3ar
Einar Hoistad som oppfordrer folk til a stØtte aksjonen

Under mottoet
"Smerten kan lindres",
tar Lions-bevegelsen
med ãrets RØde Fjeraksjon et krafftak for
folk med leddgikt og
andre revmatiske lidelser.
RØde Fjer aksjonen, som i Ar
gjennomføres i tidsrommet 18.26. mars has derfor naturlig
nok ftt navnet Leddgiktaksjonen.

Hjelp til 80.000
Det er i dag 80.000 mennesker
med leddgikt/revmatiske lidelser i Nore. Mâlet med aksjonen er a fokusere pa deres
skjebne, pâpeke nødvendige
forbedringer i behandlingsopplegget, behovet for hjelpemidler, og nødvendigheten av a tilfore helsepersonellet nødvendig
kompetanse i arbeidet med sykdommen.
Videre Ønsker man at aile revmatikere og leddgiktpasienter
skal ha tilgang pa hjelpemidler
som kan lette deres livvssituasj on, og fâ tilbud om behandIingsoplegg som kan lindre
smertene. De innsamlede midlene skal ogsà gâ til stipender
og tilskudd til forskning innen-

for leddgikt.

50.0001 Enebakk
- Vi har satt oss som mal for
akskjonen i Enebakk A fA inn
50.000 kroner, sier Hans Jakob
Brevig. Lions samarbeider
med
Norsk
Folkehjelp,
San i t e t s fore n in gene,
Handikaplaget, og sannsynhigvis ogsA Helselaget om aksjonen i Enebakk.
Forleden besøkte Hans Jakob
Brevig ordfører Einar Hoistad
for A orientere om Lions RØde
Fjr 95, Leddgiktaksjonen, og
opplegget for denne i Enebakk.
Ordføreren oppfordrer enebakkingene til A stØtte aksjonen, og
ga ogsA positive signaler om en
kommunal skjerv til formAlet.
Noe beløp kunne ordføreren
imidlertid, av forstAe!ige grunner ikke angi der og da.

30- firs jubileum
Den RØde Fjer er butt et symbol pA medmenneskelighet og
ansvarsfØlelse for medmennesker, og tidligere RØde Fjraksjoner har blant annet gitt
bidrag til Beitostølen og
Evenes Blindesenter.
11995 markeres 30-Ars jubileet
for Rode Fjr-aksjonen., som
alitid har vert rettet mot, og til

pa jakkesla get ti/k ordfØrer

hjelp for medmennesker i
Norge. Og denne gangen er det
aitsA leddgiktpasienter og revmatikere som skal hjelpes til
bedre Iivskvalitet gjennom den
rode fjren. Allerede under
Lions Riksmøte pA Geilo for to
fir siden ble det bestemt at Rode
Fjar 1995 skulle betegnes
Leddgikt-aksjonen'.

Lokale underhoidning
og TV-oppfølging
Under aksjonen vii det vre
stands pA senteret i Ytre
Enebakk, i Kirkebygda og pA
Flatebysenteret. En og annen
overraskelse i form av underholdningsinnslag med lokale
krefter, kan ogsA Brevig love.
Ellers skal det selges jakkefjrer og bilfjrer.
Og, de som griper ekstra dypt
i pungen og bidrar med mer
enn 1000 kroner til aksjonen
vii fA en gave i form av et innrammet Aukrustbilde som takk
for innsatsen.

Som arrangør star kulturstyret og kulturadministrasjonen i Enebakk.
I tillegg er Foten
Swingbryggeri medmusikanter og arrangører ved
konsertene. Og det er
ogsâ Foten Swingbryggeri
som sammen med andre
lokale musikkrefter inviterer til stort ball pa
Ignarbakke umiddelbart
etter âpning av kunstutstillingen.
Ekteparet Ann-Marie og Bengt
Andersson er begge billedkunstnere.PA 60-tallet flyttet de
fra Goteborg til Uddevalla,
siden videre til RAssbyn hvor
de has siAtt seg ned.
Etter 50 Ar som maler mener
Bengt Anderson a ha kommet
fram til noen av de viktigste
ingrediensene i livet - Arstidenes veksling i naturen, musikken, friheten - i biidene ofte
symbolisert av horisonter og
segi.
Bildene hans er hovesakelig
landskapsmalerier, inspirert av
det han se!v kaller musikaiske
inntrykk.
- Kunne det man Ønsker a formuiere formidles med ord,
slapp man A male. Det male
er pA mange mAter som det A

a

forske, man vet aidri hva man
vi! finne.
- En forutsetning for at bilder
skal bli bra, er at de kommer
innenfra, sier Ann-Man. Bildet lever sitt eget liv.
Jeg legger en farge jeg synes er
spennende, og vet ikke ailtid
hvor det ender. Se1vsat styrer
intellektet, men det ma finnes
rom for det uforutsette. A prove
A jobbe Ut fra trender fører ingen steds hen..
Kunstnerparet har ved flere
an!edninger tid!igere hatt
kunstutstil!inger i Norge. NA er
turen kommet til Enebakk, og
pub!ikum kan se fram til en fin
utstilling.
I til!egg til biliedkunsten, has
ogsA musikken en meget sentral
plass i fami!ien Anderssons liv.
Bengt Andersson har i flere A
spilt bAde munnspill og gitar i
sin egen jazzkvintett, Bengt
Anderssons kvintett, og er
dessuten medlem i Uddevaila
Visans
Vänner.
Bengt
Anderssons sØnn, Jonas
Mollberg er kiassisk gitarist.
Han has høstet mange lovord
for sine konsertprestasjoner.
Hans gitarspill er en nyte!se og
en use for Øret, skrev anmelderne etter konserter hjemme i
RAssbyn
.En kob!ing av far og sønn til
vArt eget jazzorkester Foten
Swingbryggeni vii utvilsomt
Apne for unike konserter i
Enebakk i tidsrommet 18.mars
- 2.apnil.

Forøvrig vii det i forbindeise
med "Leddgikt-aksjonen" ogsA
bli oppfølgingprogram med
opplysninger og underhoidning
i TV2. Det skjer den 18.3 og
den 26.3 mellom klokka 20.00
- 22.00.

NEBAKK FOLI BIBLIO'
.pningstider
mandag og torsdag: 16.00 9;00
Onsdag og fredag 09.30 Siesta (1991) av Ann -Marie Andersson

KOMPOSTEN

Skirenn

pa

Gjensyn med Ivar Skippervold

S treffinn

Lørdag 7.januar ble sesongens første skirenn for
Streifinn. Det var sonerenn for 7ElF arrangert
9 âringer, og kretsrenn for 10-19 fir.

pa

70 stykker hadde meldt seg pA,
noe mindre enn beregnet for
klassene 14 Ar og oppover.
Dette skyldtes nok at datoen
kolliderte med mønstringsrenn
til Hovedlandsrennet og for
juniorer. Dette ble holdt pA
Berurns Verk. Men de som
deltok Iikk fine lØyper, godt
fØre og passende temperatur!
Arrangementet gikk greit, og
alt fungerte som det skulle.
Kafeen var selvfølgelig Apen,
og vafler, pølser m.m. gikk
unna i høyt tempo.
I sonerennet for de yngste stilte
ElF med en jente i 8 Ars-klassen, Tina Bergskaug, og to gut-

ter i klasse 9 Ar, Kristoffer
OppegArd og Mads Fossum. IL
Driv stilte med Caroline Aasli,
9 Ar.
Rennet for 10 - 19 Ar hadde
stØrre lokal representasjon. Til
sammen 10 gutter og 1 jente
gikk, og det ble til dels gode
resultater pA dem.
Onsdag 15..februar skal det
ogsA vre kretsrenn pA
Streifinn, denne gang som lys!Øyperenn pA kveldstid. Det
hØrtes ut som mane likte tanken pA det, sA vi haper pA god
deltagelse

RESULTATER
Enebakk IF, Landsrenn, Lørdag 7. januar 1995
Jenter 10 âr

Nr. 3. Lene Meaas, Enebakk IF
9.35

Gutter 10 fir

Nr. 1 Eirik Nordlie, Enebakk IF
7.17
Nr.6: Eirik Weng, IL Driv, 8.20
Nr.7: Kim østvAg,IL Driv, 8.47
Nr.8: Steffan Asli,IL Driv, 8.50

Gutter 11 ãr

Nr.2. Hans JØrgen Hansen,
Enebakk lF. 7.16
Nr. 4: Eirik B.Hansen, IL Driv
7.27
Nr.6: øyvind Meaas,
Enebakk IF, 7.54

Jenter 12 ãr
Nr.1: Lisbeth Svarthoel,
IL Driv, 14.18

Gutter 12 ãr

Nr.8: Olav Weng, IL Driv
11.07
Nr. 13: Nicklas Laustsen,
IL Driv, 11.52
Nr. 15: Knut Arne Braathen,
IL Driv 12.09

Det er noen fir siden
Ivar Skippervold var i
Enebakk i forbindelse
med et sangseminar for
barn.. Mange av oss husker ham fra den gang.
Andre vii kjenne ham
igjen fra en rekke piateinnspiliinger, ikke
minst for barn.17. februar blir han igjen høre
i Enebakk, denne gang i
mini--musikalen
"SAKEUS" sammen
med barnekorene i
Enebakk

ROBUST SYMASKIN
SVENSK KVALITET
Smaragd 210

a

Mange har butt kjent med
Skippervold gjennom adventskalenderen "Julestua" pA TVN,
noen har kanskje sett ham pA
Casino? Ellers synger han ogsA
fast i Reisesjekken, der vignettmelodien er hentet fra hans
siste plate "Here slike dager".
Eller kanskje husker du
Skipper Schei, duoen som IA
ukevis pA Norsktoppen med
"Skarru kjøpe hest"?
I desember hadde han familieprogram liver søndag pA TV2.

Gutter 13 ãr

ROVERKJOP

Nr.2: Andreas Kolbeinsen,
Enebakk IF, 10.34
Nr.3: Christian Gjertveit
IL Driv, 10,45
Nr.7: Anders kristiansen,
IL Driv 11.37
Nr.9: Tony Rofstad,
Enebakk IF, 11.44

Ivar Skippervold sluttet i sin
rektorjobb for fern Ar siden og
er nA artist og musiker pA he!tid.
Norsk Musikkforlag har nettopp girt Ut 50 av hans barnesanger, og hans siste voksenplate fikk svert god mottagelSe. Han underholder pA messer
med familieprogram, i barnehager og bibliotek med sitt barneprogram, pA institusjoner med
sin visekonsert "Ti! trØst og
glede", pA servenngssteder med
sitt voksenrepertoar, og i kirker opptrer han gjerne sammen
med bamekor som pA forhAnd
har øvd inn et av hans mange
syngespill.

Enebakk Dramatiske
S a1skab

Gutter 14 ár

Nr. I Stian Fossum, Enebakk IF
23.44
Nr.2 Morten B.Hansen,
IL Driv, 24,44
Atle Fischer, Enebakk IF,
25,04

Nr.4: Sturla Kaasa, IL Driv,
10.46

melder at 5rets teaterbegivenhet
gar av stabelen
24.3., 25.3., 29.3., 31.3., og 1.4.
Stykket som settes opp er det kjente "UNGEN"
av Oscar Braathen.
Sett av datoene nit!

VARSLING - FELTS KYTING
F eltskyting blir avholdt pA Aaser i Dalefjerdingen pA lørdagene
28.1. - 4.2. - 11.2. - 18.2. - 25.2. - 4.3. - 11.3.- og 183
Skyting i tiden fra kl.09.00 - kl.17.00 avhengig
av vr og lysforhold. Skyteretning: NordØst - Syd og Vest.

OVERTAGELSE
Fra 1.april overtar Vigdis og

Enebakk Skytteriag
Styrert

Ragnar Bergskaug HARAJAMA SKO.
RAND! OG HALVARI) WAADE

KURS MED BONDESKAP PA MENYEN!

ENEBAKK PENSJONISTFORENING
ARSMØTE (og medlemsmøte)
Onsdag den 8.februar kI. 16.30.
i Herredsstyresalen
Forsiag sendes til Aslaug Sether, Bjerk!undsbakken,
1911 Flateby innen 1.2.95

Ned i vekt!
Cambridge-kuren
Konsulent I Enebakk
GRETE
NOR Of AS

Enebakk: 6492 8201 - Strømmen: 63 81 55 90
aa.sa

Du bestemmer selv om skapet skal ha hyller eller vre for
bestikk.
Som lrer pA kurset har vi fArt Randy Nielsen, en nevenyttig
hobby snekker som tilrettelegger skapsnekringen slik at forhAndskunnskapene kan vre heller magre.
Vi starter Opp tirsdag 14.februar, og fortsetter 8 tirsdager
fremover, bare avbrutt av vinterferien. Da har vi ogsA malt skapet og gitt det den rette antikke looken.
Du kan fA kjøpt samme skap hos møbelforhandlerfle, men det er
da mye bedre med hjemmegjort!

Kurset er itpent for alle, og det er bindende
pitmelding til Helvi Saitnes innen 7.februar pit
tif. 64 9240 17.

C'_Mibrifte K U R E N
- a-a

PA dette kurset kan du lage et hengeskap i
antikk bondestil med mAlene
H: 70, B 80, D: 17 cm.

SW.

KURSAVGIFT: kr. 600 for medi. 750 for ikke
medi.

BEGRENSET
LAGER

Husqvarna
STORST I NORGE SIDEN 1961

SALG
Gardinstoffer
30 - 50 % avslag
T.r&dgardiner i
hvitt og kulørt:
Fra kr. 49,- pr. m.
En del av vâre
lappeteknikkstoffer
-30%
Vi starter med nye
kurs igjen.

Vagsenteret
1914 Ytre Enebakk
TIf. 64 92 56 40

WAR
SKIPPERVOLD
kommer til
Enebakk U-skole
fredag 17.feb.kl.18
Fremfører
mini-musikalen
'SAKEUS"
sammen med
barnekorene i
Enebakk:
Dynamis, Flateby
Barnekor, og
Ytre Enebakk
mini-gospel
Entre: Barn kr.10
Voksne kr.30

KOMPOSTEN

ENEBAKK KOMMUNE

ENEBAKK KOMMUNE

IV

AMALIE OG ELISE RUDS LEGAT
TILSKUDDILAN TIL BOLLGFOR-

IV

Opptak av barn i følgende
barnehager: 15.8 - 14.8

MAL

Fysisk funksjonshemmede
Legatets formal er a gi hjelp til dem som i vesentlig grad har
yang nedsatt førlighet pa grunn av medfødte eller ervervede feil
eller sykdommer i støtte- og bevegelsesorgaflefle.
Det kan sØkes om midler til:
1.tilskudd til kjøp av boenhet
2.lAn til kjØp av boenhet
3.tilskudd eller lAn til utbedring av eksisterende boenhet

Flateby barnehage, Skaugvn.18, 1911 Flateby
Flateby familiebarnehage,SkaUgVfl. 1911 Flateby
Kirkebygden barnehage, Lotterudvn. 1912 Enebakk
1914 Y.Enebakk,
Ytre Enebakk barnehage, Fjellvn.

3-7 dr
0-3 fir
0-7 1r
3-7 dr

Søknadsskjema fAs i barnehagene, pA skolekontoret og resepsjonen pA kommunehuset - tlf. 64926060

LOPPER
Ønskes.
Vi henter!
Tif. 64926376
el. 64926486
Enebakk
SkolemusikkOrPS

Søknadsfrist 1.mars 1995
Førskolen i Ytre Enebakk, Kirkebygda og Hauglia sender ut
søknadsskjema til alle barn født i 1989/6-Aringer.
Førskolene følger skoleAret. Søknadsfrist 1.4.95

Under ellers like vilkAr har fysisk funksjonshemmede fra
Re1ingen og Enebakk, og personlig beslektede med testator,
fortrinnsrett.
Søknadsskjema og eventuelt nrmere opplysninger fAes ved
henvendelse til Enebakk kommune, formannskapskOfltOret,
1912 Enebakk, tif. 64 92 60 60. Søknadsfrist 10.mars 1995

SKIFORENINGEN
ENEBAKK LOKALUTVALG

LEIKARINGEN IGNARS
INNKALLER TIL

VINTERDILTEN 1995

IV

ENEBAKK KOMMUNE
PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN
sOker

1 off. godkjent hjelpepleier 59% fast nattstilling
fra 15.03.95
1 off.godkjent hjelpepleier 55 % fast nattstsilling
fra 15.03.95
LØnnsramme kode 2.3 Lønnstrinn 7 - 17
Din arbeidsplass vii vre pA sykehjemmet, som har sjarm og
høyt kvalifisert personell.
Ved utvelgelse av medarbeidere vii vi vektlegge faglige kvalifikasjoner og personhig egnethet.
Velkommen til A ta kontakt med avdelingsleder Johanne
Heigheim for nrmere opplysninger, tlf. 64924460
Skriftlig søknad sendes innen 13.02.95 til:
Enebakk Syke - og Aldershjem, Pleie-og omsorgsavdeliflgefl,
1914 Ytre Enebakk

(En skitur for gamle og unge fra Ytre til Flateby)
SØNDAG 19. FEBRUAR
Startsted : Mjer Ungdomsskole mellom
kl.10.00 - 12.00
Startkontigenten er kr. 20,- for voksne, kr. 10,- for barn.
Gratis ved visning av medlemskort i Skiforeningen.
Innkomst: Streifinn i Flateby. Det vii bli laget en liten
rundløype for dem som ikke vii gA hele veien til Streifinn.
Bàlplasser: Det blir 2. bJp1asser
undepveis(OmbergrUdtOrget og KølabAnn) hvor det blir
servert varm kaffe eller so1brtoddy og griilpølser.
Busstider: Fra LillestrØm U. 9.15, Fra Oslo 9.15 og
11.15
Fra Flateby UI Liilestrøm U. 12.38, 14.38,
16.38
Fra Flateby til Oslo Id. 13.39, 15.39
VEL MØTT

HJERTELIG TAKK

Medarbeidere i Pleie - og omsorgsavdelingen
Ønsker a takke
Frivillige organisasjoner. hjelpere og pãrørende
for økonomisk stØtte og bistand i 1994.
Deres innsats er betydelig med oppmerksomhet
til sykehjemmet, Dagavdelingen, hjemmetjenestene og bokollektivene med gayer og hilsninger.
Dere har bidratt til mange hyggestunder med
underhoidning pa sykehjemmet til stor glede og
adspredelse for beboerne.
Vi ser fram til et videre godt og inspirerende samarbeid og hàper at mange fortsatt kan støtte opp
om trygghet ogtrivseltiltak for brukere og beboere.

Vennlig hilsen
Unni Floberghagen
pleie og omsorgsleder

Tenk
trivsel
-tenk
Enebakk!

NasjonalforefliflgeflS
Helselag,Enebakk

c

ARSMØTE

holdes torsdag 2.mars 1995 pA KopAs (Gamle
Sykehjemmet) Id. 19.00.
Vanlige Arsmøtesaker.
Saker som Ønskes behandlet pA Arsmøtet ma vre styret i hende
innen 15.ferbuar.
Etter motet blir det hyggelig samvr med enkel bevertning.
Mediemmer vei mØtt.

Styret

NasjonalforefliflgeflS
Helselag,Eflebakk
Helselagets treff for februar 1995:
Flateby samfunnshus tirsdag 7 .feb.
(Merk dagen)
Herredshuset Kirkebygden tirsdag 14.feb.
Betel Ytre Enebakk tirsdag 28.feb.

Arsmøte 2.mars.(Se

ARSMØTE pA
IGNARBAKKE
12.2. 1995 KL. 18.00
Sakiiste
1 .Valg av møteieder
2.Valg av to referenter
3.Vaig av to til A underskrive
protokollen
4.Godkjenning av innkalling/dagsorden
5 .Godkjenrnng av styrets
beretning
6.Godkjenning av Railar'ns
beretning
7.Godkjenning av husstyrets
beretning
8.Godkjenning av regnskapet
for Leikarringen Ignar
9.Oodkjennign av regnskapet
for Ignarbakke
10.Budsjett for Leikarringen
Ignar
11 .Budsjett Ignarbakke
12.Kontigent
13.Kursavgift
14.Innkomne saker
15.Valg

1ifçt
og irøm
i dTri.stige svev

En diktsamling av
barn og unge i
Enebakk.
Dette er gaven
til mamma og pappa,
tante og onkel, bestemor og bestefar og alle
andre som vii ha deli
barn og unges verden.
Du far kjøpt den pa
kuiturkontoret,
Bokhjørnet og
Enebakk Bokhandei

annonse).

Vi Ønsker alle yel mØtt til vire treff

Styret

Pris kr. 50

KOMPOSTEN

INNKALLLNG TIL ARSMØTE

HUNDEFOR TIL GROSSISTPRIS
Topp kvalitet

I ENEBAKK IDRETTSFORENING

13.FEBRUAR 1995 KL.19.00
p' Streifinn
VANLIGE ARSMØTESAKER

TIf. 64927440 - 64926484
Mob. 92483133

Fulistendig saksliste blir hengt opp pa vâre infotavier
i Kirkebygda og pa Flateby, samt lagt Ut pa postkontorene pa Flateby og i Kirkebygda

Kunngjoring fra styret i
Flateby Samfunnshus AlL
Det blir avholdt mote for B-andelshavere i Flateby
Samfunnshus AIL

TIL SALGS
OPEL KADETT -82
1,2 5, hvit, radio, hengerfeste, 115.000 km.
Lite rust. I god stand.
Selges kr. 18.000
T 22864307
e.kl.18.00 - 64924537

Tirsdag 21.februar 1995 kl.20.00

GODT NYTT AR

TOYOTA LITHACE

Det skal veiges 5 representanter til representantskapets Arsmote.
MØtet blir holdt i Samfunnshusets møterom.

til alle medlemmer av
Ytre Enebakk Husmorlag!
Vi avholder

1984 selges.
Prisantydn. 10.000.
Kontakt

Vis interesse for Samfunnshuset. MØt opp!
Forsiag til saker som ønskes behandiet pa ârsmØtet, ma vre
styret v/Turid Flateby i hende innen tirsdag 21-februar 1995.
Representantskapets ârsmØte vii bli avholdt tirsdag 7.mars
1995.
Det vii komme endelig innkalling til alle representanter med
dagsorden en uke for ârsmØtet.

Arsmøte pa Mjr ungdomsskole
den 9.februar kI.19.00
VEL MØTT!
Hilsen styret i Ytre Enebakk Husmorlag
ENEBAKK JEGER OG FISKEFORENING

SKISKOLE
skigruppa i E.I.F. inviterer alle barn fra 4
t.o.m. 9 Ar til skiskole pa Streifinn og
Enebakk U-skole.
Vi tar sikte pa a arrangere skiskoien seks
helger pA rad
Sted:
Start: søndag 29.januar kLl2.00 Kirkebygda og Streifinn
lørdag4.februar k1.12.00
søndag 12..februar kLl2.00
lørdag 18.februar ki. 12.00
sØndag 26.februar kL12.00
kl.12.00 Streifinn
Avsi. lørdag 4.mars
it

if

it

11

it

it

It

Vret vii vre avgjørende for hvor ienge vi holder pA. men vi
regner med A bruke ca 1,5 - 2 timer hver gang.

FANGSTKURS
Enebakk Jeger og Fiskeforening, ved
Hans Robert Skaarud, vii

Tirsdag 21.2.95 k1.19.00
(merk tiden)
holde kurs i fangst og peising av rev, mink og mAr.
Kurset vii finne sted i EJFF's lokaier pA Bjerkland.

Kurset er gratis og ãpent for alle.
PAmeiding til H.R.Skaarud pA tif. 64 9247 86 innen 16.2.
Det vii bii muiighet for saiglbestiiiing av feller.
EJFF/,JAKTUTVALGET

For aiiidrettsgruppa er skiskolen gratis. øvrige deitagere betaler kr. 100,- ved pAmelding som skjer ved oppmøte 29.januar fra
U. 11.30.
Skigruppa stiller med kvaiifiserte trenere og instruktØrer, men
trenger hjelp for A hAndtere skiutstyr, kJr o.s.v. Derfor mA deltagere under 7 Ar vre i føige med en voksen person som kan
"trA" til ved behov.
Eventuelle henvendelser pA kveldsdtid kan skje til:

Ola Visslund Tif. 64929428
Thomas Olsen " 64928774
MUSIKALSK BARNEHAGE
Vi fortsetter den musikaiske barnehagen men
endrer en del pA opplegget.

Torsdager 14.45 - 16.45. 5-6 âringer
1. gang 26.1.
Kr. 600,- medllkr. 650,- ikke medi.
Torsdager 17.00 - 18.00. 3-4 ãringer 1. gang 26.1.
Kr 450,- medlIkr 500,- ikke medi.
Semesteret avsluttes 11. mai. Bindende pAmelding innen
22. januar til : Lise Mette Sveum. Telefon 64 92 9127
Arr: Enebakk Husmorlag
pill TROLLSTUA BARNEPARK FLATEBY

% I) LEDIGE PLASSER
Parken har et tilbud for barn fra 2 - 5 àr.
15. mars- 15.novemberkl. 10.00- 14.00
15. november - 15. mars U. 11.00 - 14.00
Vi har ná noen ledige plasser!

Ring 6492 8676 og snakk med Ninette.

ENEBAKK JEGER OG
FISKEFORENING

Jan Erik Pettersen
tif. 64927783
TIL LEIE
Hybelleilighet til leie
pA Durud i Ytre Enebakk, 5
min til buss, 20 mm mlbii til
Ryenkrysset.

Tif. 64924630
Bolig sokes
Møbiert leilighet, hybei
eller vreise søkes for stiiie og roiig jente rn/fast
jobb i Kirkebygda.

Henv. Kristina,
tlf.64926253

JEGERPRØVE 1995
Enebakk Jeger og Fiskeforening arrangerer
kurs for jegerprøven.
Kurset starter torsdag den 9.feb. ki.18.00
pA Klubbhuset, Bjerkland i Ytre Enebakk.
Kurset bestAr av en friviiiig teoretisk del, og en praktiskl obligatorisk del.
Kursavgift for mediemmer i EJFF kr-900,- inki. studiematerieil
og avgift til staten.
Kursavgift ikke mediemmer kr. 1.300,-.
PAmeiding til Frank Rustad, tif. 64926395, Svend Solberg
tif. 64924006 eiier Per Fjeld, tif. 64925121.
Aile nye og gamle jegere er velkomne.

Ten
trivse!
tenk
Enebakk!

Enebakk Jeger - og Fiskeforening

pin

KURS I JANUAR - FEBRUAR

MALING Rk KURV OG TRE
Torsdager Id. 18.30 - 21.30
Oppstart 26. januar 3 ganger.
Sted: Trollstua Bamepark Flateby
Pris kr. 250,- medl/300,- ikke medi.
Bindende pàmelding innen 22. januar.
NYBEGYNNERKURS I LAPPETEKNIKK (LOGCABIN)
Tirsdager U. 19.00 - 22.00 Oppstart 7. februar 3 gr.
Sted: Trollstua Barnepark Flateby.
Pris kr. 250,- medl./300,- ikke medi.
Bindende pãmelding innen 3. februar.
Pâmelding skjer til Lise Mette Sveum

pa

telefon 64 92 91 27
Arrangør: Enebakk Husmorlag

5FO

KARUSELLRENN - ElF

22.januar: Klassisk
5. februai: Fristil
19. februar. Kiassisk.
NB: Ogsa klubbmesterskap og merkerenn!
Egen pâmelding.
Pàmelding, tlf.Streifinn
k1.10-11 de to fØrste
ganger, t1f.64928770
Pris kr. 100,- (250 for
familier)
Klubbmestersk. kr. 50
kr. 35
Merkerenn:

3 av 4 renn gjelder
Alle renn gar pa
Streifinn

KOMPOSTEN

FAG
Din lokale rorlegger

&

SERVICE

Elektrorep.
Egil H. Jorgensen

ANDRESEIV
& SONNER A/S

Flatebysenteret, tlf. 64 92

Ikke la renskapsfØrin
gen din bli et sjansespill!

92 81

Autorisert regnskapstorerselskap

Durud Gfird
Enebakk
- Døgnservice -

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 6492 63 03

Mobil 030 04 997 - 03038 565

Marit Elin Soril
BYGG- OG TOMUERUESTER

0

0

i

Per-Erik Ostlie
as 0
- TLF.

1914 YTRE ENEBAKK

64924340

0

....din lokale byggmester

0

Naturterapeut

40

kUnilskap gir ttyggh.l

Utleie av lensepum per, vannsuger
og høytrykksspyling

Vi holder til i Enebakk Melle

1911 Flateby

Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Alt I innramming

Vakthold - alarmmottak,
alarmsentral

Rask levering

Megler'n I Enebakk
Vi har Iokalkunnskapen og kan hjelpe
We kjøper og selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpliktende kontakt.

1914 Ytre Enebakk, fit. 64 92 46 39

Mobil: 03032 665

TRYTIEIENDOMSMEGIjNGAS

F94&e,, 55. 1074 O0 Enlb.kk 777.04 2 70
Enebakk Bildeler

hf. 64 92 86 10
Maier & Tapetserer

Robert
I
I

Alt innen kjøI, frys og aircondition

BRUKTE OG NYE DELER
VRAKBILER KJØPES

Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. 967 22 77
Priv. 64926494

Nyeng
Apn.tider: 10-17/14
Telef. 64 92 77 77

-

ell
Vinter i Rausjøgrenda

Av Henning Bergersen
dreiv i Mellomsaga tel
omkring 1875, da overtok svigersønnen Martinius
Ingebretsen. Han kom opprinneligfra HØland og hadde
rota seg hit inn tel RausjO pa
leiting etter arbe. Her inne
traffhan Mathea Olsdatter.
DØm gfta seg i 1871 ogfikk
etterhvertflere unger. En av
unga var oldenora mi. Hu blei
fodt i 1880 ogfikk navnet
Emma Albertha.
Narjeg sitter her og ser uttover grenda en januardag i
1995, er det vanskelig c tenke
seg at det engang bodde over
hundre nennesker her inne. At
detfanres skole, posthus og
butikk -og en ganske omfattende skaubruksdrift i denna hue
grenda,som na bebos av en
handfull to-beininger og noen
flerejIrbemninger.
Rausjogrenda hadde si storhetsti like etter árhundreskftet
-den gang H. Kiter & Co dreiv
bruket. Da var det pa det neste 300 mann og 80 hester i
arbeid. Folk kom Ian gveisfra
pa leiting etter arbe i skauen,
og arbe var det nok av.
Men etter ci tid trappa Kiter &

Wessel

Uffører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging
Ta kontakt pa telefon 64 92 56 07
Mobil: 92 02 35 00
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk

J

Malerarbeid - renhold

&6ff etteft c4-1,

Pb. 125— 1914 Ytre Enebakk

Saig, service og montasje

Det ryker av pipa pa
Mellomsaga. Jeg kjenner peiskos-luktahelt opp hit.
Det er rart a tenke pa at det
var tipp-tipp oldefarn mm han Ole Olsen Mellomsaga
som bygde den gamle stua.
Han ogfamilien kom hit
engang pa 1830-talet og sb
seg ncr
her inne pa skauen. Dengang
Id RausjØgrenda enda mer
avsides enn idag. Detfantes
ikke engang en skikkelig vei den kom ikkefør i 1860. Ole

UTsIicrs
RAMMEVERKSTED

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

f

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering

Ludvigsen Kulde

TIE 64 92 4630

Personsøker 96 69 7823

1912 Enebakk

ERIK KJELGAARD

GJENSIDIGE
fo rsi kri ng
Kirkegt. 1,
Vektertorget
2000 Lillestrom
Telelon: 63 81 09 11

\/

1914 Ytre

TLF. 64 92 79

ENEBAKKNATURTERAPI

Rorleggerfirma

Det erforunderlig stille i
RausjØgrenda i dag.
Bikkjene pa Mellomsaga har
ikke gittfra seg lyd sia jeg kom
og RausjØtelva renner liksom
roligere enn vanlig. Det eneste
jeg hØrer er duringa av etfly i
detfjerne.
Jeg sitter i bakkehellinga
nerafor skolen og sm4fryser.
Jeg har tatt meg en velfortjent
pause etter en slirsom skitur
over Mosj0 'n. To kilometer
med overvann blei for mye
for "etterjuls-kondisen" mm.
Heldigvis harjeg varm sjokolade pa termosen og gode,
tjukke vanter.

j

TIf. 64 92 70
Fotsoneterapi, aromaterap!, kinesiologi, øreakupunktur,
kranlosakra!terapi, kosthoIdsvellen!ng, magnetfeftterapl.
Diplom fra InstItult for Helhetsmedisln -Medlem av NFS
Rugvn. 4 B

v/Ole Anton Gystad

ebakk
499ionskapskontor %

SALG OG REP. AV ELEKTRISKE
HUSHOLDNINGSMASKINER,
RADIO - TV - VIDEO
Parabolantenner - Nokkelfillng

Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
TIC 6492 4.3 54 64 92 48 92
Mobil 030 36 127

ENEBAKK
VANN OG VARME

L©—
Jftuiij 111
00

1J J$

ERJKSEN
EIENDOMSSERVICE

REVEFARET31, 1914 YTRE ENEBAKK

EL INSIALLASJON
F0RRETNNG
1912 Enebakk
.Vágsenteret..
TH r>4 92 63 00
1914 Y. Enebakk
TO 64
Dognvaki
TO 94207487
Alt i Elektrisk
EILAGKJEDENAVFAGFOLK
expert

Co ncr bruksdrifta og det
blei roligere i RausjØ. FØrst
(
forsvantposthuset - det var il
1,11
1915. Sa, z1931, brant
bruksbesiyrerboligen - eller
bygningen som den blei kalt.
Det endelige nádestøtet kom i
1951 da skolen blei nerlagt.
11965 kjøpte Oslo kommune
Rausjøskaua, og sjØl om
grendafortsatt lc i Enebakk
blei den en del av Oslo kommuneskoger. Eierskiftet medforte riving avflere gamle
bygninger i RausjØ.Det gamle
og slygge skulle bort. Den
gamle kjørestua nere ved
Mellomsaga, og husmannsplassen HØytomt oppe ved skolen blei jevna med jola. Ei ny
rid hadde kommi tel RausjØ.
Da grenda endeligfikk elektrisk lys lillejulaften 1969,
bodde det omkring ri mennesker igjen inne pa skauen.
Idag er dci' stille i
Rausjøgrenda. Speiderne har
forlengst overtatt Bratan og
øversaga - bare i Dammen,
Nersaga og Mellomsaga bor
det enna folk
Sommerstier er det av og tel
leirskole pa Rausjøskolen og
dci' hender assa at det arrangeres treffog lag her inne, nar
sola star hØgt pa himmel'n.
Men om vinter'n er det stille.
Bare en shiten skiløper streifer

-

av og telforbi. Kanskje en som
harforvihla seg bortfra hovedlØypene - pa leiting etter en
snarvei hjem. Eller kanskje en
sum har vtvrt her for. En som
sOker stiliheta.
sa pakkerjeg ncr ter,nosen,
slenger sekken pa ryggen og
spenner pa meg skia.
Jeg har enna ci' godi støkke
igjen a ga.
Skia glir som en drØm nerover
veien. Jeg passerer
Mellomsaga og Nersaga i
superfart, og svinger elegant
Ut pa isen nere ved Dammen.
Der stopper jeg opp etøyeblikk for a rette litt pa sekken.
Dci' svir i ansiktet, sa kaldt er
det.
Dci' ryker av pipa i Dammen
assa, men bikkjene her er ikke

full' sa avbalanserte som sine
artsfrender lenger oppe langs
telva.
Mensjeg star der og slyrer
med ryggsekkreimafarjeg oje
pa noe jeg aldrifØr har lagt
merke tel...
Noen meter bortafor meg, cittme breiiden av
Tankeh
tjennet,
higger en gammal tre bat.
Den er temmehig nersnødd bare baugen stikker opp av det
hvite.
Det er en ganske ordinter
ganimal trebat sum higger der,
men-jeg blir ahlikavcel staende
som forheksa...
sa snurjeg meg bort, trekker
lua godt over Ora, og skØyter
avgarde - uten a se meg telbake.
I

KOMPOSTEN

S ommertiltak
for barn og
unge
Om kulturstyret velsigner planene, skal det
ogsA i Ar bli fotbaliskole,
sommerkiubber og seiltur med
Hardangerjakten
Mathilde, silk at barn og
unge i Enebakk har
trygge tilbud i lOpet av
den Lange sommerferien.

ENEBAKK KOMMUNE

RENHOLDERE
Enebakk kommune v/FDV-avdeiingen er
interessert i A komme I kontakt med personer som
pA kort varsel kan vikariere som renhoidere
v/sykdom, ferier ol.
Kontakt Opedai , tif. 64926060 for mer
informasjon.

SOLHEIM ELEKTRISKE
autorisert eiektroentreprenOr
er din lokale elektriker som utfØrer alt innen elektrisk
installasjonsarbeid; nybygg, tilbygg alarmanlegg,
renovering etc.

RING OSS PA TELEFON 64 92 64 20

Planene for sommeraktiviteter
som kulturstyet fAr seg forelagt
og skal ta stilling til, er:
FOTBALLSKOLE
etter tidligere Ars mal i et samarbeid mellom idrettslagene
Driv og Enebakk IF, og kulturadrninistrasjonene.
Skoleadministrasjonen og Enebakk
ungdomsskole har allerede gitt
kiarsignal til lAn av skolens
gymsal.
Gjennom ElF er det sØkt NIF
om tillatelse til A avvikJe fotballskolen. Det er nytt av Aret
at slik tillatelse mA sØkes, og
søknaden er innvilget.
De formelle ting er sA langt i
orden. Kulturstyrets prioritering av tiltaket med 30.000 kroner. Tilbudet er til barn og unge
i grunnskolen
Hovedkoordinator for fotballskolen vii i Ar, som tidligere
vre Morten Wilhelmsen fra
Enebakk IF, som gjør en uvurderig innsats i dette arbeidet
SOMMERKLUBBER
Dette er Apne kiubber i hver av
kretsene. Tilbudet gAr til barn i
gunnskolens barnetrinn og
bestAr av aktivitetstilbud - spill,
forming, lett matlaging, badeutflukter og riding. Det er ungdomsklubbenes leder som er
medansvarlige, sammen med
kulturadministrasjonen for dette opplegget.
Sommerkiubbene skal vre
Apne 3 dager i uka fra klokka
10.00 - 16.00, og det koster30
boner dagen A vre der.
SEILTUR MED
HA RD AN G E R J A KTEN
MATHILDE
Dette tilbudet retter seg først og
fremst mot klubbungdorn (13 Ar
og oppover). Det er 5.gang
kiubbene gjennomfØrer denne
seilturen.
Arets tur vil i tilfelle gA fra
Risør til Oslo eller Flekkefjord,
og egenandelen er kr. 1000 for a
vre med. Turen har plass til
22 ungdommer, pluss tre voksenledere.
I Arets opplegg er det ogsA regnet med at deltagerne i tiliegg
til egenandelen skal skaffe
1000 boner hver gjennom
egeninnsats (dugnader, basarer
o.1.) Sosiaikontoret har tidligere bidratt med 20.000 Arlig til
denne turen, og det er ogsA søkt
om midler derfra i Ar.

TA deg som tror at svart arbeid bare skjer om natten.
I Norge unndras det minst 10 milliarder kroner
I skatter og avg ifter hvert Ar pa grunn av svart
arbeid. Hvis vi forutsetter at Enebakk kommune ligger pa Iandsgjennomsnittet nâr det
gjelder svart arbeid, unndras det ârlig 19
millioner kroner i var kommune. Penger som
skulle kom met fellesskapet til gode, havner i
stedet I lommene til noen M. Tenk bare hva vi
kunne gjort hvis alle disse pengene hadde butt
betalt inn til fellesskapet som de skulle. Det

yule gift oss I kommunen og andre offentlige
etater betydelig større ressurser til aVe vâre
oppgaver. Dessuten lurer man seg selv nâr
man jobber svart. Riktig nok betaler man ikke
skatt, men man opparbeider helleringen pensjonspoeng. Dessuten stiller man utrolig svakt
ved yrkesskader og arbeidstvister. Og-uten
lønnsattest er det nrmest umulig a tâ Ian.
Tenk pa det neste gang du blir tilbudt svart arbeid!

Enebakk komm üne

Totalpris pA Arets sommertiltak
er kr. 100.000. Kulturstyret vii
ta stilling til den foresiAtte
"aktivitetspakken" i sitt første
mote.

NVITT
ert

Bidrar du rettmessig til fellesskapet, kan du med god samvittighet hoste av godene.

