
Nr. 10— Desember 1996 Inforinilsjon for 	Enrhahh KoIllmnllr 

rA 

Mm 

tJ 

unens velkjente 
grønne prof1. 

orninens kultu 

døren. Meld deg pa og 
vis hva du kan! 

Side   

 

Ii 

 

Den vakre Enebakk kirke I vinterskrud bR julehi!sen til Enebakks innbyggere 
denne gangen. Den 900 âr gamle kirken regnes som en av de mest interes-
sante vi har her i Iandetfra middelalderen, med sitt interior fra 1667. 
Mye har foregâtt i kommunen I âret som har gátt, og enda mye mer star for 
doren i1997. Noe som opptar enebakkinger er jo at 6-áringene som skal ta 
fatt pa skoleveien til neste host blir tatt godt vare pa. Foreidre skal vre sikre 
pa at skoleveien er sikker og trygg for de minste. 
Enebakk kommune setter sin aere i trygghet for de minste, bade nâr det gjel-
der skolevei og nâr det gjelder lekemu!igheter for barna. 
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En trygg kommune aO bo i 



Det er nA fattet vedtak om nedlegging av postkontoret i 
Kirkebygda. Denne avgjørelse vii bii pAkiaget i kommu-

nestyrets mote 9. desember. Vi vii fremdeies kjempe for A 
beholde et tilbud til befoikning og statlige etater i 
Kirkebygda, selv om jeg personlig tror at løpet er kjørt. Disse 
nedieggeisene har vrt forutbestemt, og vi mA kanskje i frem-
tiden ogsA kjempe for A beholde to postkontor. Det som gjør 
at jeg muligens ser et lite lys i turinellen er innspiilet om A fA 
en sentral omdeiingsenhet i Kirkebygda. Dette Apner muiig-
heten for A beholde arbeidsplasser, samtidig som jeg hAper vi 
kan komme til et kompromiss om kortere Apningstid - tilpas-
set brukeme. 

Uansett hva som skjer i fremtiden er det sikkert at juien 
kommer om ikke sA aitfor lenge. Jeg vii derfor benytte 

muligheten til a Ønske alle 

GOD JUL OG GODT NYTT AR! 

IV Enebakk 
kommune 

Kontortid julen 1996 

Julaften og nyttArsaften er 
kontorene stengt. 

Man. 23/12 kLO800-1100 
Fre. 27/12 ki. 0900 - 1500 
Man. 30/12 ki. 0900 - 1500 

Vi Ønsker alle 
innbyggerne i 

Enebakk 
God Jul og Godt 

Nyttãr! 

Enebakk 
Folkebibliotek 
1'lf. 64 99 02 00 
Fax 649271 11 

Vi Ønsker alle vAre ifinere 
en riktig God Jul og et 
godt nytt fir! 

Apningtider I jula:  

Man. 23/12 ki. 1000- 1500 
Fre. 27/12 kl.1000-1500 
Man. 30/12 ki. 1000- 1500 

Apningtider til 1. mai 
1997:  

Mandag og torsdag: 
kI. 1500-2000 

Tirsdag og fredag: 
U. 1000- 1500 

LØrdag: 	kLl000-1400 
Søndag: Stengt 

Biblioteket har 24.000 
bØker, 180 iydbøker, 35 
sprAkkurs og 160 videoer til 
utlAn. 

A lane pa biblioteket 
er 

GRATIS!! 

Tenk tr!vsel 

- tenk Enebakk! 

Velkommen til Kirken 

15. desember 
3. søndag i advent 

Id. 1100 Man kirke: 
Nattverd v/Fjeld 

kI. 1830 Enebakk kirke: 
Lysmesse v/Fjeld 
Dynamis deltar 

22. desember 
4. søndag i advent 

Id. 1100 øgardstun: 
v/Fjeld 

kI. 1700 Mari kirke: 
Adventskonsert v/øvstegrd 

24. desember 
Julaften 

Id. 1100 Sykehjemmet: 
Gudstjeneste 

U. 1430 Enebakk kirke: 
Familiegudstjeneste v/Fjeld 

Id. 1430 Marl kirke: 
Familiegudstjeneste 
v/ øvstegAnd 

U. 1615 Enebakk kirke: 
Familiegudstjeneste v/Fjeld 

U. 1615 Marl kirke: 
Familiegudstjeneste 
v/ øvstegArd 

25. desember 
1.juledag 

Id. 1100 Enebakk kirke: 
Hoytidsgudstjeneste v/øvsteglrd 

U. 1100 Mari kirke: 
Høytidsgudstjeneste v/Fjeld 

26. desember 
2. juiedag 

Id. 1100 Stranden: 
Gudstjeneste 

29. desember 

Id. 1100 Enebakk kirke: 
Gudstjeneste 

31. desember 
NyttArsaften 

ki. 1600 Enebakk kirke: 
Minnegudstjeneste v/Fjeld 

ki. 2315 Mad kirke: 
Midnattsmesse v/øvstegArd 

1. januar 
NyttArsdag 

ki, 1100 Enebakk kirke: 
Gudstjeneste vfHelgheim 

5. januar 
Knisti Spenbarin.gsdag 

kI. 1100 Mari kirke: 
Gudstjeneste v/øvstegArd 
Nattverd. Ordinasjon 
m/kirkekaffe 

ki. 1800 Enebakk kirke: 
Orgelkonsert v/Viacheslav 
Chevliakov 

12. januar 
1. son. e. Kr. âpenbaring 

Id. 1100 Stranden bedehus: 
Gudstj. vfHelgheim. Nattverd 

Id. 1100 Man kirke: 
Gudstj. vløvstegird. Nattverd 

ssciaHr BETEL YThE ENEBAK 

Lørdag 14/12 Id. 1600 
Søndagsskoiens juieverksted 

Søndag 15/12 Id. 1800 
Thormod Johnsen 

Onsdag 18/12 Id. 1930 
Terje Berg 

Søndag 22/12 Id. 1600 
"Vi synger julen inn" 
Fred Vidar Hjortland 
"Juiegløgg" 

Julaften Id. 1600 
Juieandakt 

2.juledagkl. 1100 
Fred Vidar Hjortiand 

Søndag 29/12 Id. 1500 
Søndagsskoiens juiefest 

1. nyttàrsdag Id. 1800 
Frank Henriksen. Nattverd 

Søndag 5/1 Id. 1800 
Hans Svartdal 

Onsdag 8/1 Id. 1930 
Hans Svartdai underviser om 
Israel, Menigheten og endeti-
den. 

Søndag 12/1 Id. 1100 
Søndagsskole 

Søndag 12/1 Id. 1800 
Svein Jakobsen 

Onsdag 15/1 Id. 1930 
Svein Jakobsen 

Søndag 19/1 Id. 1800 
Svein Jakobsen 

Velkonunen til Betel 

Inlorinasjon for Enebakk Kouuiuunr 

Iskrivende stund har We økonomisjef og personalsjef tak-
ket ja til ansetteise i Enebakk kommune. Som okonomisjef 

er ansatt Arild Kormeseth og som personalsjef er ansatt Anne 
Elisabeth Thorshov. 

Med disse to ansettelsene er alle lederstillinger igjen 
besatt, og vi Ønsker de nytilsatte velkommen. De vii bli 

presentert i et senere nummer av Komposten. 

Som de fleste vii se av et annet innlegg jeg har i dette num-
mer, vii kommunestyret vedta "budsjett" i fØrste kommu-

nestyremøte. Det har vrt enighet biant politikerne at pleie og 
omsorg, helse, sosiai og skolebudsjettet skal beholde de sam-
me rammer som tidligere med en nødvendig Økning i forbin-
delse med nye lovpAiagte oppgaver. Dette mA nØdvendigvis 
gA pi bekostning av andre avdeiinger. Overføringene 
Enebakk fAr fra staten er ikke tilstrekkelig til A oppretthoide 
det nivAet som er 11996. Dette betyr at noen avdelinger dess-
verre er "tapere" i denne første budsjettrunden. For disse 
avdeiinger er situasjonen aivorlig. 

Musikkskoien bie tatt Ut av Økonomiplanen ved forrige 
behandling av denne. Denne legges for fire Ar om 

gangen og kan ikke gjenopptas for nyc "friske" midler blir til-
fØrt Enebakk kommune. økonomipianen danner grunniaget 
for rainmene fir for fir, men dette er vanskeig A beregne, da 
inntektene til kommunen er mindre forutsigbare enn noensin-
ne. 

KOMPOSTEN 

Ortlførerens 

hjørne 
Den siste 
màneden i 
1996 



Bibeldagen 1997 
I aniedning Bibeldagen 1997 er det bestemt at det, i likhet med 
tidligere Ar, skal arrangeres fellesmøter. Bibeldagen er lagt til 
søndag 26. januar. 

Feliesmøtekomitéen bestAr av representanter fra de ulike 
menigheter og organisasjoner som éi med i arrangementet: 
Pinsemenighetene, Norsk Luthersk Misjonssamband, 
Indremisjonen og menighetsrAdene. 

Følgende mØter er bestemt: 

Tirsdag 21. januar ki. 1930: 

Onsdag 22. januar ki. 1900: 

Torsdag 23. januar ki. 1930: 

Betel, Ytre Enebakk 
Taler: Konrad Kornmo 
Sang: Pionermusikken 

Emaus, Kirkebygden 
Taler: Per Birkeli 
Sang: Zynsigus 

Stranden bedehus, Flateby 
Taler: Svein Skarhoim 
Sang: Grimkoret 

Fredag 24. januar 

Li5rdag 25. januar 

ki. 1930: Nordby bedehus, Ekebergdalen 
Taler: Age Steen 
Sang: Gospel Brothers 

ki. 1900: Salem, Flateby 
Taler: Frank Mikkelsen 
Sang: Pionermusikken 

 

26. januar ki. 1100: Enebakk kirke 
Gudstjeneste v/Steinar Heigheim 

Søndag 

 

Man kirke 
Gudujeneste vIG. Øvstegdrd 

Søndag 26 januar kI. 1900: Misjonshuset, Ytre Enebakk 
Taler: Ola Tulluan 
Sang: Misjonskoret 

Ved alle mØter/gudstjenester blir det anledning til A gi en gave 
til Det norske Bibelseiskap. 

I sØknaden om offer, som Det norske Bibelseiskap har sendt, 
er prosjektet "Bibelarbeidet i Ukraina, Georgia og Armenia". 
Det siteres videre: 'Prosjektet for Bibeldagen 1997 er valgt av 
flere grunner. Forst og fremst fordi bibelseiskapene i disse lan- 
dene trenger aktiv støtte fra Vesten for A finansiere mye av det 
arbeidet de er satt til A drive. I tillegg ser vi at det er fin sam-
menheng meliom de forskjellige 1000-Arsjubil6er som feires for 
norsk kristent arbeid i disse tider, og dessuten den kirkehistoris-
ke sammenheng det er mellom Norge og disse landene. Here av 
vAre vikingkonger møtte kristendommen for første gang i det 
gamie Gardarike - Kiev. Armenia er verdens eldste kristne 
nasjon. NA. trenger de hjelp fra de yngre kristne nasjoner. 

Gavene fra Bibeldagen 1997 gAr til bibelspredning blunt barn 
og ungdom i skoler, institusjoner og hjem. Distribusjonen av 
bibler skjer gjennom de nasjonale bibelseiskap og de nasjonale 
kirker. 

Vi vet fra tidligere Ar at de ulike prosjekter som har wert 
gjennomført er butt til nk velsignelse. Budskapet om freise i 
Jesus Kristus mA Ut til nye folkegrupper. Dette kan bare skje 
ved formidiing av Guds ord. 

Du innbys til A were med I dette viktige arbeidet. Derfor; 
merk deg tidpunkter og møf&teder: Be for fellesmøtene! 

Hjertelig vélkommen! 

FellesmØtekomitéen 
Le{fFjeld 

Kompostenønsker alle sine 
lesere og bidragsytere en riktig 

god jul og et produktivt 
nytt Oar 1. 

Ten 
trivsel 
tenk 
Enebakk! 

Ta kkforfe1TessIapet I 
"Livet ergiltit if strida, em ilet enn [(an røyna tiit", s[(rev en 
av vdre tli[(tere. Det samme [(an vi Si etter vdre 6r0!,t  15 a°r i 

Enebakk. I disse drene liar vi liøstet fidtIegleer og sorger, og 
mye av vdre [(refter flk[(vi  firu[(e her. I Let politis[(e liv var 
vi enga.sjert, og Letga 055 mye avgocIvertli, (i[(esd i noe fore-
flings liv og tneniqhetsarbeiL. Det var interessant a°fd mere 
tneIpd utvik[ingen i en slik. b!JgL. 'Vi liar i Enebakk møtt 
mange mennes[(er somlzargitt ess verd'/ulle itnpu1cer og vist 
emtanlçe, og twen liar vifdtt by tild vc&e metlmennes[(er 
for. 

ilvlen vi liar tatt [(onse[(vensen av at a°renegdr unna ogfor-
Iwlilene avferkjellige slag liar entIret seg, og viflijttet ifør-
sten civ o[(tober tilen b.eilighet met1 livsløpsstanilar6 i sønulre 
Lelav Oslo. 

[d veil slutten av 1996 vii vi talç[(e mange for fell&ssicapet i 
Le drene vi tiocldTe i Enefiakkk og sier 'pif gjensyn" veLgivne 
anleilninger. 'Vi øns[(erfor  able som tier i Enebakk at Let i 
drene som [(emmer md bui engodT utvikfing meilgec! livs [(vail-
tetforabl.eifiygcla. 

gbecle4qjulelzebg oggeilt nytt dr øns[(ec for liver og en! 

Beste hulsenerfra 

Agnes 99offe 	 ?1dre 7çiølTh 

KOMPOSTEN 

 

Sib et slag for familien! 

rc inforniert i Komposten urn 
skoleu 
Oct er ie ..tatt endrin er 
siden siste iniormasjon Da vi 
Ic dette selvsagt butt opplyst. 

Budsjettarbeidet har fnregAtt 
i Enhakk i fulistendig penhet. 
Formannskapmøtene har vcrr 
ápne. slik at interesse1e kunne 
rnøte opp. Jcg tror ikke at bud-
sjetthhandIingen i àr er Iik 
u1tcrcsLflt som ti 	rt, for 
lcscrne. Del ci dcssverie liten 
mulighct kit a vedta et reulk-
tisk hudsjelt for Stirtinget har 
slutthchandlet statshudsjettet. 
Del er sjckkn det har vrt mer 
spennende torhandhnger i 
Stortinget när det gjelder ove 
fc,ringer iii I mniunen Pr 
oil 

wi Ibade buds jett og øko 
ncimiplan Hi tatt opp w 
konununestyrets rnøte februar 
1997. 

SelvtigeIig liar voksne men-
nesker krav pa inlorma.sjon_ cig 
jeg haper ikk at alle liar opp 
fattet p V 	genlpnegativt. 
Det er av og til hcfriende bade 
for ksere rig skribenter a i 
fl')1 .efl hverdagslige betraktni 
er. 

Jorunn Buer 

NA gãr det mot budsjettider 
igjen og vi vii gjerne fâ si 

noen veivalgte ord i den anied-
ningen. 

Ytre Enebakk husmorlag av 
Norges Husmorforbund (NH) 
driver med mer enn barnepark 
og korttidsbarnehage. NH er 
først og fremst en yrkesorgani-
sasjon for alle med omsorgs-
oppgaver i hjem og familie 
enten det er pa heitid, deltid 
elier overtid. 

Husmorvikarordningen eksis-
terer fortsatt ikke her i Ene-
bakk. Hviiket stØtteapparat fm-
nes nar omsorgspersonen blir 
syk? Det bør were heit kiart at 
mange smâbarnsforeidre med 
heltidsomsorg for egne barn har 
behov for vikar under sykdom. 

Hans Gusiund fra Senter-
partiet sa i 1995: "Husmor-
vikarordningen bØe gjeninnfø-
res som et trygghetstilbud i 
hjemmet'. 

11995 bie det poiitisk gjen-
nomsiag for gjeninnføring av 
husmorvikartjenesten i 
Enebakk, men grunnet budsjett-
kutt ble det ikke midler til det-
te. Vi hàper pa positivt utfall i 
retning smâbarnsfamiliene,  

barn og unge generelt denne 
gangen. 

Na bØr kommunen slA et slag 
for familien. Ungdommen her i 
Ytre Enebakk har et darlig til-
bud. De har en ungdomsklubb 
uten ventilasjon og nØdutgang. 
Aktiviteten er musikk og 
biljard, og skal de prate ma de 
gâ ut uansett vier og vind. De 
trenger et sted der de kan fA 
skape noe selv og utvikie sin 
kreativitet med voksne som 
ledere. Tilbudet ma were der 
for a prove a unngâ de darlige 
m.iljØene. 

"Alie vii ha barn, men ingen 
vii ha ungdom", sier ungdom-
men. De kan se Ut som de har 
rett med det vi har a tilby her i 
Enebakk. Vi etterlyser ogsa 
informasjon om hva kommunen 
har pa sin plan- og arbeidsliste. 
Det hadde vel ogsA wert pa sin 
plass med noe informsajon til 
foreidre som har barn som 
begynner pa skolen til høsten 
som 6-aringer?! 

Med hilsen 
Ytre Enebakk husmoriag 

av Norges Husmorforbund 
v/lagkder Janne Nordhagen 

g 



Det er viktig for oss alle - sm4 og store mennesker - at noen bryr 
seg om oss og at vi kan vcere glad i noen. 

Dä julenissen kom 
med julegrisen 

0 

Arets 
optimist 

0 

Arets optimist i Enebakk er 
Johan Ellingsen. Ved et 

fulisatt arrangement pA Holtop 
gArd i Ekebergdalen mandag 2. 
desember ble Johan Ellingsen 
tildelt Enebakk nringsrAds 
Optimistpris for 1996. Prisen - 
diplom og en plakett laget av 
kunstneren Leikny Derlick - 
ble overlevert av nringsrAdets 
formann Tore Karlsen. 

Det var denne nominert tre 
foretak av de ca. 10 innkomne 
forslag: Abra-Nor A'S, Bleka 
Blomster og Johan Ellingsen. 
Det historiske I Ar var at samt-
lige tre nominerte bar sitt dag-
iige tithoidssted pA Flateby. 

Med kriteriet som ligger til 
grunn for prisen - vise srlig 
initiativ og spesiell evne til A 
iverksette levedyktige idéer 
innen nringsvirksomhet - 
foyer Arets prisvinner seg inn i 
rekken av meget verdige yin-
nere av Optimistprisen. 

Johan Ellingsen mA sies A 
vre en ekte optimist og en 
god støtte for Enebakk kom-
munes grønne profil, all den tid 

ban forsøker A skape en levevei 
Ut av husholdningsavfall. Han 
er pionër innen kompostering, 
og hAper pA sikt A kunne skaffe 
gArden Haugstein en ny, sikker 
inntektskilde og Enebakk en,ny 
arbeidspiass. 

Prosjektt, som er butt kjent 
som "Enebakk-modelien", hat 
pAgAtt som et prøveprosjekt i 
tre Ar, med resirkulering av 
matavfall fra ca. 300 husstan-
der pA Flateby, men vii nA bli 
permanent og omfatte hele 
Flateby. 

Johan Ellingsen er ailerede 
butt kjent utenfor Enebakks 
grenser for sitt arbeid, og ban 
hat tidligere mottatt blant annet 
Akershus fylkes mi!jØpris og 
Akershus Venstres miljøpris. 

De nominerte: Pd bildet ser 
vi Anita Bleka og Helene 

Nordbyfra Bleka Blomster, 
vinneren Johan Ellingsen i 

midten, og Alf M.. Danielsen 
fra Abra -Nor A/S. 

Prisen er utdelt seks ganger 
tiduigere, sA det er butt en god 
tradisjon i Enebakk A hedre 
optimister i kommunen. 

Lena Mjerskaug, kommu-
nens nreringskoordinator, sier 
at hun ikke kjenner til at andre 
kommuner deler Ut en tilsva-
rende pris for A utvise ekstra 
initiativ og pAgangsmot. 

KOMPOSTEN 

TIL LEIE ONSKES 

Leilighet ønskes leid i Ytre 
Enebakk-omrAdet av rolig 
ikke-røykende par. Ingen 
barn/dyr. Sikre betalere. 
Kontakt Hilde BrAthen 
telefon: 

dagtid: 22 59 67 22 
kveld: 64 92 85 75 

eller Ole AsbjØm Bauer: 
dagtid: 90 72 08 14 
kveld: 64 92 60 35 

Haster! 

VARSLING 

Feltskyting 

blir avholdt pA Aaser i 
Dalefjerdingen pA alle lørda-
ger fra og med 14/12 1996 til 
og med 22/3 1997. 
Skyting i tiden fra U. 0900 - 
U. 1700 avhengig av wer- og 
lysforhold. 
Skyteretning: sydvest, syd, 
øst og vest. 
Enebakk Skytterlag 
Styret 

 

TIL SALGS 

 

Badekar 

Pent badekar rn/front, 165 cm, 
selges. Henv. tif. 64 92 43 49 
e. U. 1900. 

Fyikeslege Tor Ode-
gaard har hoidt et fore-
drag i forbindelse med 
Aksjonsprogrammet 
barn og helse 1995-99, 
Foreidreveilednings-
prosjektet og Forebyg-
ging av void og mob-
bing i skolen. Tii stede 
ved foredraget var rád-
menn, ordforere og 
andre ledere i kommu-
nene, men det er sik-
kert mange foreidre 
som vii ha nytte av fore-
draget, som vi gjengir et 
utdrag fra. 

Verdens Helseorganisasjon 
(WHO) bar siden 1985 

gjennomført en rekke prosjek-
ter om barn og unges helse og 
trivsel. 26 land bar deltatt I dis-
se undersØkeisene. Den siste 
undersØkelsen fra Danmark, 
der 4000 skoleelever fra 11-15 
Ar er undersøkt, viser alarme-
rende resultater nAr det gjelder 
stressymptomer hos barn. 

20 prosent oppgir at de bar 
symptomer som magesmerter, 
hodepine etc. daglig mens 75 
prosent bar slike problemer 
hver uke. Situasjonen synes 
ikke A ha bedret seg i løpet av  

de siste 10 Arene. I stedet er til-
bud til barn og ungdom redu-
sert; reduksjon av skolehelse-
tjenesten, bortfall av fritidsord-
ninger etc. Vi kjenner en paral-
leil utvilding og signaler om til-
svarende tegn pA mistrivsel og 
vanhelse i vArt eget land og Art 
eget fylke. 

I alle samfunnslag 
Erfaringer fra bl.a. Skottland og 
Finland i det samme prosjektet 
tyder pA at det ikke lenger er et 
spørsmJl om sosial status nat 
det gjeider trivsel og psykososi-
al helse, og det er ikke lenger 

tydelig forskjeli mellom de 
sosiale grupper. 

UndersØkeisen i Danmark 
gjØr oppmerksom pA en 
"ekspiosiv cocktail" i kombina-
sjonen av barn og unges dArlige 
trivsel i skolen og fravret av 
voksen kontakt. 27 prosent bru-
ker det meste av sin fritid sam-
men med kamerater og bar dAr-
lig kontakt med foreidrene sine. 
32 prosent føler seg isolert og 
bar ikke kontakt verken med 
jevnaldrende eller voksne. 

Aksjonsprogrammet barn og 
helse og Foreidreveilednings-
prosjektet springer ut av en  

erkjennelse av disse forhoid. 
Det er viktig at ogsA ledersjiktet 

-i kommunene fester tiistrekke-
hg oppmerksomhet pA dette. 
Endel kommuner er kommet i 
gang - endel er ennA bare i 
begynnelsen. 

Alle mA ta ansvar 
Det er viktig for oss alle - smâ 
og store mennesker - at noen 
bryr seg om oss og at vi kan 
vre glad i noen. 

Det er her snakk om hold-
finger og kultur. Ansvaret for 
dette er vArt alles, ikke uteluk-
kende 1reres ansvar, selv om 
innhold, mAl og midler i skolen 
mA vre under kontinuerlig 
vurdering. Det er foreldrenes 
ansvar, og foreldreveiledningen 
bygger pA det. Men samfunn og 
arbeidsliv mA gjØre det mulig 
for foreidre A pAta seg og utøve 
et slikt ansvar. Det er et tverr-
faglig og tverretatlig ansvar og 
det er politikernes ansvar - fyi-
kespolitikere sAvel som iokal-
politikere. La oss pA alle nivAer 
fortsette det gode samarbeid 
som er pAbegynt. 

Kanskje er det adskilhig riktig 
i det garnie ordtak: "The happy 
child is the father of the healthy 
man". 

pa 

WHO-undersøkeise blant skolebarn: 

Nár barna mistrives i skolen 

Det ble nesten julaften for 
elevene ved Enebakk ung-

domsskole sist tirsdag. Da kom 
nemlig julenissen til skolen 
med hilsen fra Folio og Ene-
bakk svineavlslag. 

Julegaven var en halv gris 
som skai gi elevene realistisk 
undervismng i forhoid til mat-
laging og kjøttbehandling i til-
legg til A fokusere pA svinekjøtt  

som god og sunn mat, ifølge 
Thorvald Ungersness fra svine-
avlslaget. 

Ved overrekkingen fortalte 
ban om grisens vei fra fødseien 
til siaktebordet. 

Gaven vakte jubel hos eleve-
ne i 7. Masse ved Enebakk 
ungdomsskole - julemiddagen 
var reddet! 



Ja

,sA  
gAr det 

mot jul igjen. 
Ribbe, surkAl, 
julekaker og tilbe- 
hør. Juletre, presanger 
og smA og store julenisser. 
Og en og annen stall med 
Jesusbarnet i. 

Julen er fØrst og fremst 
familie og tradisjoner. Den 
bringer tankene tilbake til 
forgangne julefester, som 
ble feiret sammen med fami-
lie og venner som ikke leng-
er er blant oss. Harde pakker 
under juletreet, noe som sør-
get for en aktiv jul, full av 
lek og moro - og litt alvor. 

Et par ganger pA midten 
av 70-tallet feiret jeg jul 
midt under ekvator, i Kenya. 
En sypress ble hengt ned fra 
taket som juletre. Inn gjen-
nom den Apne havedøren 
fløt duften av bougainvillea 
og hibiskus og blandet seg 
med lukten av surkAl og rib-
be. PA lAven sifter nissen. 0, 
jul med din glede. Det var 
litt rart, men det ble en god 
norsk jul, det ogsA. 

I de senere fir har vAr 
faniilie feiret en kombinert 
engelsk og norsk jut Det hat 
vrt tradisjondll norskjulaf-
ten, pluss full engelsk 
Christmas Celebration on 
Christmas Day. Dc øvnge 
juledager bar del vrt en 
rimeig god blanding. 
Ordningen kan anbefales! 
Srlig vAr lille sønn pA tre 
fir synes det er en glimrende 
ordning, med presanger 
bAde julekvelden og om 
morgenen 1. juledag... 

I fir skal vi feire engelsk 
jul "at home", som min bri-
tiske kone uttrykker det. Det 
vil selvfølgelig si i England. 
Britene kan det med tradi-
sjoner, de ogsA. Kalkun med 
stuffing. En god og avrundet 
rdvin. Christmas pudding 
and brandy sauce. Det anbe-
fales. 

Glemmer vi julens bud-
skap midt oppe i det hele? 
Jeg tror ikke det. Det er 
mulig budskapet blir lift 
tynnslitt og lite synhg i den 
verste stria for jul. Men nAr 
julen ringes inn, da ervi 
rede til A fordype oss i stem-
ning, tradisjoner og tilhørig-
het. Julefred over bygd og 
land, uansett hvor i verden 
vi befinner oss. Det er godt A 
se frem til. 

Kjere alle Enebakkinger - 
ha en fredelig julehelg! 

Veunlig hilsen 
Nils Schaug 

A9 £ € 

tfr Ø,, 

Av Randi Bodin 

U  ngdonimer i Norge er akti- 
ye som aidri fØr. De spil-

ler, synger og danser. Lager 
teaterforestillinger, video og 
billedkunst. Dc skriver alt fra 
poesi og noveller til revynum-
mer og visetekster. Det er bare 
fantasien som stopper kreativi-
teten. 

Skolene i Enebakk har fAtt 
tilsendt pAmeldingsslipper, men 
hvis du har problemer med A fA 
tak i en slik - ikke fortvil. Hvis 
du henvender deg til Lisbeth 
eller Kan pA kulturkontoret, sA 
kan de hjelpe deg. 

Ungdommens kulturmØnst-
ring er Apen for alle kulturak-
tivteter - musil&, teater, dans, 
billedkunst, kunsthAndverk, lit- 
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TIL SAWS 

Juletraer 
selges fra gArdsplass liver dag. 
Bestillinger mottas. 
Randi og Thorvald Ungersness 

4T 
	

HE 64 92 4009 

JULETR/ER 
selges hos Sby i Skaugvn. 29a, Flateby 

liver dag fra 14, desember. 
TIf. 64 92 8101 

JuIetrr selges 
pA MjØnhi gArd, Kirkebygda. 

Furu - gran og julenek 
Tif. 64 92 6086 - 64 92 70 66 

Mob. 9079 56 78 

0,  42 
JuIetrr og julenek 

selges fra Heier gArd TIE 64 9263 08 e ki 1600 
Kari og Nils Sethern 

STILLING LEDIG 

Flateby postkontor 
V 	Ledig stilling som postbetjent D 

(Iordagsvikar) 
PA Flateby postkontor er det ledig en stilling som postbetjent D 
(lørdagsvikar), 5,0 t/uka. Arbeidet bestAr i postomdeling pA tre-
dje liver lørdag saint pAfølgende mandag. Arbeidstiden er fra ki. 
0700 - 1430. 
Pr. dags dato er utgangsstedet Flateby postkontor, men dette 
kan endres pA et senere tidspunkt. 
Vi er pA jakt etter en arbeidstaker som er serviceinnstilt, 
ansvarsbevisst og har stA pA-vilje. 
TjenestegjØnng ved sykdom og andre fravr, med mulighet for 
jobb i sommer- og vinterferier. 
Stillingen lønnes etter Itr 01 - 17 avhengig av tidligere praksis. I 
tillegg kommer kr 16,50 pr time for arbeid utført pA lørdager. 
Vedkommende som tilsettes mA disponere bil og det utbetales 
bilgodtgjørelse etter faste satser. 
Nrmere opplysninger kan du fA ved A henvende deg til Flateby 
postkontor, tlf. 64 92 86 01. SØknad vedlagt kopi av attester og 
virnemAl sendes: 

Ski postkontor 
1400 Ski 

Søknadsfrist: 20. desember 1996 

IV Pleie-og 
omsorgsavdelingen 

har ledig en 100% stilling som sekretr. 
Stillingen har et srlig ansvar for merkantil tjeneste overfor 
hjemmebasert omsorg. 	All merkantil tjeneste 	i pleie- 	og 
omsorgsavdelingen er samlet i en avdeling med kontorplass pA 
Enebakk alders- og sykehjem. Avdelingen utfØrer merkantile 
tjenester for alle avdelinger innen pleie- og omsorgsavd. 
Krav til stillingen: 
Gode EDB-kunnskaper, utdanning innen Økonomi og adminis- 
trasjon 	og 	erfaring 	fra 	merkantil 	tjeneste 	er 	nødvendig. 
Stillingen setter krav til fleksibilitet, selvstendighet og evnen til 
A mote til tider et stort arbeidspress samtidig som en mA ha en 
positiv serviceinnstilling. 
Stillingen lØnnes i st.kode 6863 ir 5,1, ltr 15-21.Tiltredelse i 
stillingen mA avtales nrmere. Du er velkommen til A ta kon-
takt med enten Grethe Venner eller Fredrik Lied for mermere 
opplysninger. Søknad med vitnemAl og attester sendes innen tre 
uker etter utlysningsdato til: 
Pleie- og omsorgsavd. 
KopAsveien 7, 1914 Ytre Enebakk 

Tid for Ungdommens 
kulturmonstring 

Ungdommens kulturmonstring star for døren ogsA 
i Enebakk kommune, og her kan du far sjansen til 
A vise andre hva du driver med. Dagen er 26. 
januar, pameldingsfristen 16. januar og stedet er 
C-arealet pa Mjr ungdomsskole. 

teratur, film, video, foto etc. 
Alle som ermellom 10 og 19 fir 
kan delta pA monstringen i din 
kommune. Her kan du - elier 
dere - bli taft Ut til fylkesmønst-
ringen og deretter til lands-
inenstringen i Trondheim 8. - 
11. mai 1997. 

Det er nA 10 Ar siden Ung-
dommens kulturmØnstring ble 
arrangert for første gang. I fjor 
var Ca. halvparten av innslage-
ne rockeband, sA arrangørene 
oppfordrer til A vise fantasi. Du 
behøver ikke A vre verdens-
mester for A delta - her teller 
kreativitet mer cnn dyktighet. 

Ungdommens kulturmonst-
ring er ingen konkurranse, men 
et arrangement for A vise bred-
den i ungdommens kulturaktiv-
teter 

Trygdet, men onsker jobb? 
Swert mange ufØre- og attføringstrygdede føler selv at de er i 
stand til fortsatt A bidra i arbeidslivet, men under sine egne for-
utsetninger. Forskjellige Arsaker gjØr at de i dag ikke kan funge-
re i ordinrt arbeid, men hvis det var tilpasset og tihettelagt 
deres funksjonshemming kunne de utføre en fullverdig jobb. 
Det kanskje mange ikke er klar over ci at de i d forskjellige 
kommuner er - i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten - tilbud 
om slikt arbeid. Benevnelser pA slike virksomheter er ASVO, 
ASV og PV. Felles for disse er at de er produksjonsbedrifter 
som gir arbeid til trygdede yrkeshemmede og at arbeidstakeren 
fix bistand til A kunne utføre jobben. 
Vi er en ASVO-bedrift som ligger midt i kommunen. Vil du 
vite der om 055 - ta gjerne kontakt pA telefon 64927460 eller 
kom innom en tur. 

Enebakk Produkter AS 

Postboks 55 
1912 Enebakk 
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Bedroift i verdensklasse 

I skrivende stund er det 
julestemning a spore 
hos noen og enhver. 
Frostrøyken star om 
trr tunge av snø. Etter 
anvisning fra verksmes-
ter Jorunn Sørlie 
Nordhagen pa Galleri 
Nygárd, svinger jeg opp 
foran Iâven som rom-
mer bedriften pa 
Flateby. Førjulstiden er 
for de fleste synonymt 
med traveihet, og ogsa 
pa rammeverkstedet 
Galleri Nygârd er det 
mye a gjøre i disse 
dager. 

Av Anne Lund 

J
a, det erjulestri her ogsA, 
kan du skjØnne, ler verks-
mesteren, - men vi tar 

imot nye oppdrag helt frem til 
jul. Arbeidspresset blir stort pA 
denne tiden, og vi hadde jo 
heist sett at det var litt bedre 
fordelt over Aret. Men det er nA 
lift moro med den travie før-
julstiden. 

PA Galleri NygArd er det fire 
darner i arbeid. Verksmester 
Jorunn har vrt i bedriften i 
mer enn 18 fir, Kari Olberg 
Ruud i 10 Ar, June Bieka i sju 
og Bent Tronrud har seks firs 
fartstid i rammeverkstedet. 

I tillegg til disse er seks men-
nesker ansatt her, og daglig 
leder er Emil Flaten Gansmo. 

Fjerde generasjon 
Han overtok bedriften fra sine 
foreidre og firmaet has rukket A 
bli 104 fir. Bedriftens aner gAs 

enda lengre tilbake - hans 
besteforeidre startet for mer 
enn 115 hr siden. Dengang pro-
duserte firmaet ogsA ruilgardi-
ner. 

Med tre veldrevne butikker i 
Oslo er bedriften godt syssel-
satt. Fjerde generasjon Flaten er 
ogsA sikret - begge Emils søn-
ner, Snorre og Torgrim Flaten, 
kan faget til fulle. 

- Ren flab er det nok ikke at 
de valgte dette faget. NAr andre 
foreidre kjøpte leker, kjøpte 
mine barns mor, Leikny 
Derlick, kartong og farger til 
barna vAre. Hun la stor vekt pA 
form og farge og har nok vrt 
en av deres stØrste inspirasjons-
kilder, roser han. 

Galleri NygArd kan neste hØst 
feire sift 20-Arsjubileum i liven 
pA Flateby. Dette er i dag 
rnoderne lokaler for ramme-
verkstedet i tillegg til lyse, tn-
velige kontorer. 

Blant verdens beste 
Galleri NygArd er biant verdens 
beste rammeverksteder. Ikke fA 
internasjonale utmerkelser har 
tilfalt bedriften gjennom Arene. 
Oftest gjør de rent bord under 
det Arlige norgesmesterskapet 
ogsA, selv om de flotte pokale-
ne fra internasjonale seire i 
Bologna i Italia en gjevest. Her 
konkurrerer de med ramme-
verksteder fra hele verden. Til 
tross for dette er det mange i 
Enebakk som ikke kjenner 
bedriften pA Flateby. 

- De butikkene vi har i Oslo 
har klart stØrre marked enn 
denne i Enebakk, forteller 
Jorunn. - Men hvis vi blir fin-
kere til A markedsføre vAne tje-
nester her er det ingen urnulig-
het at det kan bli behov for 
ytterligere 3-4 mennesker her 
hos oss. 

Hun forteller at det tidligere 
ikke var noen spesiell utdannel- 

se for A jobbe i rarnmeverksted, 
det var lretid hos fagfolk som 
var tingen. I dag er det annerle-
des. TreArig glassmesterskole 
og en bereplass mA til for A 
kornme inn i bransjen - i tillegg 
til blikket, en god porsjon far-
gesans og kreativitet. 

Lite norskprodusert 
Rammer lages av alt tenkelig 
materiale, selv om furu er det 
treslaget som er mest brukt. 

- Det er en Arelang prosess 
fra furua stir i skogen til den 
ferdig ramme pA et bilde. Det er 
ellers brukt mye plast i ramme-
produksjon, men det bruker 
aldri vi, sier Jorunn, og roper 
dermed hva hun mener om den 
saken. 

- Det er i dag dessverre ikke 
mange norskproduserte ram-
men A oppdrive. Firmaet Norsk 
Ramme er en av de fA her i lan-
det som produserer slikt. Men i 
Italia finnes mye spennende, og 
de er ogsA langt fremme nAn det 
gjelder design, forteller Jorunn 
Sørlie Nordhagen. 

Levende engasjert 
- En ramme skal utgjØre en hel-
her med bildet - forsterke det, 
ikke ta noe fra det, mener 
Jorunn, som er levende enga-
sjert i sitt fag. 

Passepartout - den indre ram-
men rundt bildet - betyr mye. 
Man kan legge flere lag for A 
skape dybde og fargen er ytter-
ligere med pA A forsterke inn-
trykket. 

- Folk legger mer og mer 
vekt pA hjemmene sine, og de 
flete har en viss formening om 
resultatet. Men ofte selger vi 
langt mer avansert innramming 
nAr kunden ser hva man kan fA 
Ut av det, roper Jorunn. 

Mange arbeidsoperasjoner 
En innramrningsjobb er omfat- 

Damene bak suksessen: 
Fra venstre June Bleka, 
Jorunn SØrlie Nordhagen, 
Kari Olberg Ruud og 
Bent Tronrud. 

tende, og det er nesten umulig A 
si pA forhAnd hvor lang lid det 
vil ta. 

Et rammeverksted som dette 
pA Flateby gjør ogsA mer enn A 
ramme inn. Har du et bilde du 
setter spesielt stor pris pA? 
Kanskje kan det bli enda mer 
spesielt om du overfører det til 
lerret. 

Engasjert I bygda 
Alle de som jobber her er 
bosatt pA Flateby. De tnives 
godt med arbeidet og ikke 
minst med den korte veien til 
arbeidsplassen. 

- Det skulle vrt flere forunt 
A kunne jobbe i hjembygda si 
sAnn som oss, sukker Jorunn, 
som hAper at det etter hvert vii 
bli mulighet for flere arbeids-
plasser. 

KURS/UNDERVISNING 

ALPHA - en ny 
begynnelse 

Har du hørt om Alpha-kur-
sene som nA arrrangeres 
rundt i vArt land? I løpet av 
fA Ar har mange mennesker 
opplevt en ny start og per-
sonlig vekst nettopp gjen-
nom Alpha. Kurset en et 
enkelt troslarekurs med 
undervisning, samtale og 
mAltidsfellesskap. 
Opplegget er utarbeidet i 
England og bearbeidet for 
norske forhold. Det gAs over 
ti samlinger og en helg. 
Alpha-kursene arrangeres i 
menigheter og foreninger av 
mange slag, og vi som bor i 
Enebakk har nA anledning til 
A delta pA kurset i vArt nr-
miljø. Romenike indremi-
sjonsknets vii arrangere et 
Alpha-kurs pA Stranden 
bedehus pA Flateby vAren 
1997, med Jorun Kind som 
kursleder. Første kursdag er 
onsdag 5. februar. Nermere 
informasjon om Alpha kom-
mer pA nyAret, men hvis du 
Ønsker A vite men allerede 
nA, kan du ringe Berger pA 
1ff. 64 92 84 82. 

17MEMM 
YLSW 

Røykeavvenningskurs 
Vi starter tre kurs dette 
semesteret: 

Start: 	tons. 9/1 kl. 1800 
tors. 20/2k1. 1800 
man. 7/4 ki. 1800 

Sted: 	Ski sykehus 
Vanighet: KursetgAr,over 

6 uker, en kveid 
pr. uke 6 2timer 

Pris: 	kr. 800,- pr. person 
pr. par kr. 1400,-. 

Leder: Psykolog Trond 
Solberg 

PAmelding og informasjon: 
Helseopplysningskonsulenten 
Ski sykehus 
boks 290 
1401 Ski 

hf. 64 85 64 16, linje 151 



Ingen tanker for smâ ingen tanker for Store 

[ 

Pa* avgiftsbelagt diesel gir vi fri fakfure rings maned + 21 dager krediff. 

Hos oss fir du alle typer smøreoljer iii meget fordelakfige priser. 

Vi forhandler Statoils gosskatalysatorovner til 895,- 

Vi bytter o9sao husholdnings-gassfiasker, . 1  

Vi benytter kun Statoils produkter iii service og 

vedlikehold av kundens maskinpark. 

Sjekk o9soo vre srt gunstige priser pa" startbatterier med tors garanti. 

Oak" ae Viow 6ada cit Gkuig itd 
" ef Go* HylUft! 

Service Brodholt 
Gran, 1914 Y.Enebakk 

TIf. 64 92 55 00 Mob.94 84 68 79 
fax. 64 92 55 53 

Tank Statoils avgiftsbelagt diesel hos Service Brodholf 

pao Oran. Med korf og en personlig kode kan du fylle 

diesel til alle dognefs tider. Vi bar fast lavpris hele a'ref. 
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DAGLIGVARE 
MINERAL- 
VANN TIL 
FABRIKK- 
PRIS.... 

TIPPING - ODDSEN 
10110 

ONLINE KOMMISJONIER 
TORE'S MAT AS 

Fast Iavpris pa de varer du kjoper mest! 

0 

pent kl. 9-20 Lordag 9-1 8 
YTRE ENEBAKK 
Telefon 64 92 40 03 

V30119 

1,51trCOCAnCOLA 

+ 

VV 

llqhf 

90 
+ pant 

FAMILIERIBBE 

p.. 90 
ko 

'IV 

JULEPJYLSE 

p .. 
80 

kq 

GEISHA 

GRO1RIS 

90 
pr. pk,, 

Nora 
SURKAL 

0 

3 pk.  

90 
Norsk Iskrem
RISKREM 1,5 

90 
ltr 

TORE"S 
MAT 

FLATEBYSENTERET 
Telefon 64 92 83 38 



Ki)ff T 
AVPELINOEM 
TIL B YR:0 

13900  

98 7980 
14900  
6P 0  

DYRESTEK pr. kg 

STABBURET SYLTE 1/1 og 1/2 pr. kg 

SYLTERULL RA pr. kg 

0 

FENALARpr. kq  

BAYONNESKINKE pk. pr. kg 

FAST LAVPRI5.a 

PIZZA GRANDI OSA 25 90 

Nora GRONNSAKm90 
BLANDINCER 800g 9

90 
RODE LYS 10-pkn. 	11   
Nora PARISER 	0 
RODBETER 585g 

EK5MA GODE JULEM5UP.4 

SURSILD/ 099 
KRYPPERSILDOfas 800 g 

Eldorado 	 0 
M U LTESYLTEToy 21r 
Eldorado rME 	.0 
BIERSYLTETOY 19'  
JULEBRIE 

Tilbudene qjelder f.o.m. 13/12 t.o.m. 24/12 
50ndagga* pent 22/12 ki. 14-18. julaftem 9-13 

TORES OG KARES ØNSKER ALLE KUNPER EN GOP JUL OG ET GODI NYTT AR 
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Enebakk kammerkor: 

Lillejulaftenkonsert 

Enebakk kammerkor er kiar med árets julekonsert. 
Lille julaften kI. 2200, etter at treet er pyntet og de 
aller fleste forberedelsene unnagjort, er det godt a 
fA ro i kirkebenkene i Enebakk kirke og la julefre-
den overta for maset og kavet. 

Enebakk kammerkor over til 
dretsjulekonsert i Enebakk 

kirke. Det er tredje drpd rad 
koret inviterer til lillejulaften-

konsert med julestemning 
og julefred. 

(Foto: Roar Ødegdrd) 

solister og harpe. 
- Vi vet ikke nflr det sist var 

harpekiang i Enebakk kirke, 
men det sprøe og vare harpe-
spillet gir en sregen og vakker 
klang ved siden av korarrange-
mentet. 

Kjente og kjere julesanger 
Vi rett og slett gleder oss til 
denne julekonserten, sier 
Marta, og legger til at de som 
kommer for A høre de kjente og 
kjre julesangene heller ikke 
vil gA skuffet hjem. 

- Vi kan ikke holde konsert 
lille julaften uten at folk gflr 
hjem med lift julestemning inni 
seg. 

- Vret kan vi ikke gjøre noe 

med, men synge - det skal vi, 
smiler hun. 

Solister 
Torill Breiteig og Roar øde-
gfird, korets egne stemmer, vil 
vcre solister under konserten. 
LikesA fix vi hØre korets din-
gent, øystein Fevang. Organist 
HAvard Oudenstad medvirker 
ph orgel og piano, og ph harpe 
spiller 

- Vi Ønsker alle hjertelig vel-
kommen og satser ph full kirke 
ogsA i fir, avslutter Marta 
Helland. 

Julekonserten er alt blitt 
tradisjon. Det er tredje fir 
ph rad Enebakk kanimer-

kor inviterer iii konsert lillejul-
aften. 

- I fjor var kirken full, og vi 
venter ikke mindre pAgang i fir. 
Det ser Ut til at dette er noe folk 
setter pris ph, sier korets for-
mann Marta Helland. - Vi for-
søker A la dette bli en musi-
kaisk opplevelse og en hygge-
hg avveksling i julestria. Etter 
konserten serverer vi gløgg og 
pepperkaker. 

Julestemning og harpespill 
PA plakaten stAr Benjamin 
Brittens "A Ceremony of 
Carols". Det er et verk for kor, 

0 

Arsmo
tet ble avholdt ph Gjølstad arbeidssen-

ter. Arsmelding ble lest og godkjent og valg 
ble foretatt. De som i dag er Enebakk 
Senterpartis representanter er: 

Leder: 	Thorvalg Ungersness 
Nestleder: 	Grethe Dihle 
Kasserer: 	Brede Gjestang 
Sekretr: 	Rune Haukeland 
Styremedlemmer:Arne G. Skovdai 

Ulf Bjorn Brevig 
Studieieder: 	Trond Enger 
Varamedlemmer: Anne L. Jensvoll 

Kjell Dehli 
Bent B. Tollefsen 

Vaigleder: 	Terje Haug 
Formannskapskontakt: 

Hans Guslund 
Enebakk Senterparti har hatt høy aktivitet i Aret 
som er gAtt. Det har went avholdt 11 møter og 
studiering er avsluttet samtidig som fly er startet. 
Medlemstallet er 102. 

Here saker har opptatt Enebakk Senterparti; 
motstand mot etablering av smAflyplass i omrA-
det, aktivitet for A fA frem konsekvensene av søp-
peldeponi ph I-leier, markering av verdeiis miljø-
dag 8. juni og ünderskriftaksjon ved l4nni 
Degrum mot nedleggelse av postkontoret i 
Kirkebygda. 

Fortsatt aktuelle saker er valg av trasé for ny 
kraftlinje til Flateby og e-verkspolitikk m.h.p. 
eierform, størrelse ph e-verket og utbytte. 

Enebakk Senterparti er fortsatt opptatt av loka-
le og nasjouale saker og inviterer flere av bygdas 
innbyggere som medlemmer. Vi er overbevist 
om at flere deler SPs grunnsyn om lokalt selvsty-
re og demokrati med vekt ph brekraftig utvik-
ling og vern av vAil flotte miljø. 

Rune Haukeland 
sekretar 

   

IL DRIV arrangerer skirenn 

  

LØrdag 11. januar 1997 skal 
IL Driv arragenre krets-

renn i langrenn for jenter og 
gutter i alderen 10 til 15 i*r. 
Kiubber i Akershus, Oslo og 
Østfold skikretser er invitert til 
A delta. I forbindelse med 
arrangementet blir det ogsA 
avviklet et lokahenn (sone-
renn) for jenter og gutter i 
alderen 7 til 9 Ar. Idrettslaget 
haper ph stor lokal oppslutning 
om rennet og oppfordrer alle 
som gr karusellrenn til a del-
ta. 

Rennet er arrangeres pA 
Østmarka Golfldubbs bane. 
Rennkontor, garderobe og 
kafeteria etableres ph Ytre 
Enebakk skole. Her vii ogsA 
premieutdelingen etter rennet 
foregA. Alie som fullfører vii 
fA sin velfortjente premie. 
Selve start- og mAlomrpdet 
legges til Bjerkely, og det blir 
parkering ved skolen og ved 
Mjerhal1en. For de som bor 
nrmest anbefales A gA, for det 
kan nok bli litt trangt om par-
keringsplassene. 

For de som bare Ønsker A se 
ph - og heie ph - de lokale utØ-
verne, kan det vre fint A stA 
oppe ved Vestby grd. Her er 
det god oversikt og løpeme vii 
passere flere ganger. 

IL Driv har mange og lange 
tradisjoner innen lengrenns-
sporten. Interessen har imidler-
tid vrt laber i en lang perio-
de. Med iherdig innsats de sis-
te 3-4 Arene ser det flA Ut til at 
langrennsgruppa er pa vei opp 
igjen. De har fAtt fram ca. 20 
aktive løpere i aldersbestemte 
Idasser, og ikke minst et fint 
stØtteapparat av ivrige foreidre 
og ledere. 

Derfor har IL Driv funnet 
det naturlig a søke om a fA 
arrangere renn denne vinteren. 
Det er mange fir siden sist, sA 
na krysser de fingrene og 
hAper ph en fin snØvinter og et 
vellykket arrrangement. 

Nflr det gjelder pAmeiding til 
rennet visers det til annonse pa 
siste side. 

  

Enebakk Skytterlags ársmote 

  

E  nebakk Skytterlag avholdt 
flrsmøte ph Skytterhytta 

den 20. november og franimø-
tet var meget godt. Regnskap 
og flrsberething ble godkjent. 
Regnskapet viste at laget har 
en akseptabel Økonomi. 

Av flrsberetningen bØr det 
nevnes at laget sammen med 
Nordstrand Skytterlag var 
medarrangør av landsdelkrets-
stevnet felt i Viken H med 
ansvar for finfelten. Det er butt 
arrangert Apent banestevne ph 
lOOm med god deltagelse og 
for jegere har laget avholdt 
storviltprøver. 

Laget har na en ombygget 
og opprustet godkjent skyteba-
ne som er til disposisjon for 
jegere, aktive og nye skyttere. 

Det nye styret er: Formann 

Trond Botness, kasserer Arnt 
Ness og styremedlemmer 
Kjetil Sundby, Gunnar Lund 
og Bjorn Bylterud. 

Ungdomsgruppa: Leder 
Trond Mjønli, Tor Martin 
Fossum, øystein Klokkerud og 
BjØrn Bylterud. 

Som avtroppende formann 
vii jeg fA takke alle som har 
vrt med ph dugnad i forbin-
delse med ombygging av opp-
rusting av skytebanen og 
arrangement av felt- og bane-
stevner, saint alle grunnaierne, 
kommunen og Enebakk lens-
mannskontor for all positiv 
holdning til Enebakk Skytter-
lag i den tiden jeg har wert for-
mann. Jeg Ønsker det nye sty-
ret lykke til med framtiden. 

Bjorn Bylterud 
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• 15. desember ki. 16:00 - Vi syngerjulen inn 
Sang: Zynzygus, Dynamis, Sareptas døtre. 
Tale: Mathias Mjølhus 

• 18. desember Id. 19.30 - Temakveld 

Jomfrusønnen 
Tale: 	Egil SjAstad 

• 27. desember ki. 18:00 - Barnejuletrefest 

• 1. januar kI. 18:00 - NyttArsfest 
Tale: Harald Midtsian 
Sang: Misjonskoret 

Velkommen! 

  

     

Hoy aktivitet i Enebakk Senterparti 



Trygghet pa skoleveien 

Vi er dyktige i Enebakk 
kommune nAr det gjelder 

samarbeid om trygghet for 6-
Aringer pA skolevei. Dette sier 
rAdmann Nils Schaug (bildet), 
og han iegger til at kommu-
nen har hatt en representant i 
internasjonale fora for A vise 
hvordan dette takies i 
Enebakk. 

Sist vAr ble Enebakk kom-
mune irivitert til A presentere 
Enebakk-prosjektet "6-Aringer 
pA skolevei" pA tre seminarer i 
Hedmark fylke. 

Sverre Netting og Knut 
Andresen utfØrte oppdraget, 
og uten A were aitfor beskjed-
ne forteller de at tilbakemel-
dingene har wert positive. 

Økonomi er en faktor man 
ikke kommer utenom. 
Kommunen har i flere Ar fAtt 
tiiført betydelige summer til 
prosjektet "Aksjon skolevei". 
11996 ble 300.000 kroner 

ørernerket et prosjekt i 
Orreveien, Ytre Enebakk - et 
prosjekt som i dag er gjen-
nomført. 

Kommunen stiite 100.000 
kroner til disposisjon for pro-
sjektet "6-Aringer pA skolevei" 
av eget budsjett, og disse 
pengene kan brukes "fritt" 
innenfor nødvendige tiltak. 

- Vi vii gjerne ta spesielt 
godt vare pA de smA som skal 
Ut pA skolevei for fØrste gang, 
avslutter Nils Schaug. 

Trygge barn avhenger av oss 
"Trygge barn avhenger 
av oss." For barna gjel-
der dette I forste rekke 
foreldrene, men ogsá 
andre nre voksne 
som barna har mer 
eller mindre god kon-
takt med, sier Aud 
Oen, som er barneha-
gekonsulent I Enebakk 
kommune. 

Av Randi Bodin 

Barne- og familiedeparte-
mentet og Sosial- og he!-

sedepartementet har laget bAde 
bøker, hefter og videoer i sin 
bestrebelse pA a dyktiggjøre 
foreidre og øke kunnskapen 
om kontakten meiiom foreidre 
og barn. 

Meningen er A gi barna best 
mulig omsorg og gode opp-
vekstvilkAr. 

- Heisestasjonen i kommu-
nen - i tiliegg til bamehager og 
skoler - kan informere om det 
materiaiet som er tiigjengeiig, 
forteller Aud Øen. 

Foreidre - en ressurs 
Heisestasjonen har god erfa-
ring med foreidregrupper for 
smA barn, og pianen er A utvi-
de dette tilbudet for foreidre 
med stØrre barn. Foreidre sitter 

inne med mye erfaring bade 
gjennom sine egne barn og fra 
sin egen oppvekst, og dette 
kan i en slik gruppe were til 
nytte for andre. 

Barnehager og skoler har 
ogsA lang erfaring i samarbeid 
med foreidre, We fra forel-
dresamtaier, foreldreutvaig om 
samarbeidsutvalg. 

Aud Øen for-teller at bAde 
den nye barnehageloven (fra 
1/196) og grunnskolerefor-
men av 1997 legger vekt pA A 
styrke samarbeidet med fore!-
drene. økt foreldreengasje-
ment i hva barnehagen og sko-
len skal gi barna av omsorg og 
utvik!ing er en viktig del av 
ansvaret omkring det A gi bar-
na gode oppvekstvi!kAr. 

Orienteringsmøter pA 
barneskolene 
De tre barneskolene i Enebakk 
vil holde orienteringsmøter i 
forbindeise med It 6-Aringene 
skal begynne pA skolen hØsten 
1997. Her skal foreidrene fA 
hØre hva som venter barna i 
denne spennende nye situasjo-
nen. Aud øen oppfordrer for-
eidre til A ta kontakt med sko-
len i sin krets hvis de ikke har 
hørt noe om dette. 

Bruk biblioteket 
Enebakk folkebibliotek har 
iaget en god oversikt over 
utlAnsbøker bAde om A were 

og A bli foreidre i tiilegg til 
bøker om hvordan det er A 
were barn. Det er rneningen at 
alt materialet fra Barne- og 
familiedepartementet etter 
hvert skal kunne lAnes pA 
biblioteket. 

Trygge lekemuligheter 
I kommunen er det nedsatt en 
arbeidsgruppe som har arbei-
det med sikkerhet pA lekeplas-
sene. 

Aud Øen forteller at man 
etter hvert har fArt god oversikt 
over lekeplasser i Enebakk. 
Mover vinteren og vAren 97 
skal det tas kontakt med priva-
te, veiforeninger etc. i denne 
forbindeisen. 

- Det er grunneier som i før-
ste rekke har ansvar for sikker-
heten pA lekeplasser, sier hun, 
og iegger til ifølge fotskrifter i 
rundskriv om helse, miljØ Ôg 
sikkerhet (HMS) har kommu-
nen piikt til A fore tilsyn: 
Deifor er det viktig A ifs kart-
lagt alle de steder der barn 
leker. 

Pr. 31/12 1998 skal det fore-
ligge en fly godkjennirig for 
alle skoler og barnehager utfra 
bestemmelsene i heise, miljø 
og sikkerhet. 

KOMPOSTEN 

 

Enebakk skal v re en trygg 
kommune a bo i 
Enebakk skal vre en trygg kommune a bo i - 
spesielt for de aller minste. Nâr seksáringene skal 
ta fatt pa skoleveien høsten 1997 vii arbeidet med 
A sikre skolevelene vre - om ikke ferdig - sâ jail-
fall i god gjenge. Dette forteller pedagogisk konsu-
lent i kommunen, Knut Andresen. 

Av Randi Bodin 

Foreidre som allerede til 
hØsten skal sende sine 
hâpefulle seksringer Ut 

pa skoleveien, er selvsagt opp-
tatt av trygghet og sikkerhet for 
barna. 

I irets lop har det vrt mange 
engasjerte leserinnlegg i denne 
forbindelsen, og foreidre etter-
lyser informasjon om hva som 
gjøres i Enebakk kommune for 
A fâ tilfredsstiliende gang- og 
sykkelveier. 

Pedagogisk konsulent Knut 
Andresen forteller til Kom-
posten at kommunen siden ãrs-
skiftet 95-96 har vrt engasjert 
i et eget trafikksikringstiitak for 
skolebarn kalt '6-Aringer pA 
skolevei i Enebakk kommune". 

Initiativet ble tatt av Statens 
vegvesen og Trygg Trafikk i 
Akershus, og Andresen fortel-
ler at disse instansene hele 
tiden har vrt positive pâdrive-
re for framdriften i prosjektet. 

Det har wert deitakere i pro-
sjektet We fra teknisk, skole-
fbarnehageavdeiing og lens-
rnannskontoret i kommunen. 

Det har vert knyttet kontakt 
meilom prosjektgruppen og 
skolene, og de aktuelle barne-
skolene ble spurt om hvilke til-
tak som burde gjennomfØres. 
De ble ogsA bedt om A ta med 
en prioritering av tiltakene. 

Etter skolenes svar ble det 
tatt initiativ til en spørreunder-
søkeise biant 64ringenes forel-
dre. 

- Vi holder i disse dager pA a 
bearbeide de svarene vi har fAtt, 
forteller Knut Andresen. 

- Det er flere av tiltakene som 
kan loses innenfor beskjedne 
Økonomiske rammer, mens 
andre krever stØrre uttellinger. 

Prioriteringen av tiltakene mA 
iangt pA vei ta hensyn til *0-
nomien, men det er ingen tvil 
om at samarbeid pA alle plan 
fører til at Enebakk vii bli en 
trygg kommune A bo i. 



Med blikk for boker Kulturprisvi n neren 
Da Frisk Luft feiret sitt 15-ársjubileum for noen 
uker siden ble Kãre Myhre samtidig hedret med 
Enebakk kommunes kulturpris. 

t Myhre har vrt
vi medlem i trekk- 

spillklubben, selv om han 
ikke spiller selv. Danse kan 
han imidlertid - selv om det 
ikke er derfor han fikk kultur-
prisen jAr. Den fikk han for 
sitt mangeArige arbeid fir 
idrettslaget Driv. 

Her har han gjort en fantas-
tisk innsats for barn og ung-
dom, som fotbalidommer, tre-
ner og mye annet. 

PA jubiléet var 150 fest-
stemte mennesker samlet for A 

Kulturprisvinneren Knut 
Myhre med ordfører Jorunn 

Buer og sin kone Mary. 

feire Frisk Luft og hedre kul-
turprisvinneren. 

OrdfØrer Jorunn Buer delte 
Ut prisen, kultursjef Per 
Sandvik sa noen velvalgte ord 
om en vinner som virkelig er 
verd prisen pA 10.000 kroner, 
og sA gikk dansen Ut i de smA 
timer. 

. 	 ENEBAKK 
SPAREBANK 

• DIN LOKALBANK 

Nye rentesatser 
gjeldende fra 14. 12. 1996 

NAy. rente Ny rente 

Brukskonto 1,5% 1,5% 

Honnørkonto 2,5% 2,5% 

Sparekonto 2,0% 2,0% 

Kapitalkonto, 
inntil kr. 100.000 3,0% 3,0% 

Kapitalkonto, 
over kr. 100.000 4,5% 4,0% 

Boligsparing for 
ungdom 4,5% 4,25% 

Boligsparing for ungdom 
Den beste og minst risikoutsatte plasseringen yngre mennesker kan gjØre dag 

Er du 33 Ar eller yngre gAr du til Enebakk Sparebank og ber om 
A fA tegne en BSU-kontrakt, setter inn kr. 10.000 for Arsskiftet 
og vips - Arets skatt er redusertmed kr. 2.000! 
Hoy rente fAr du ogsA: 4,251  

Ta kontakt thed oss straks for mer informasjon. Tif. 64927030 
eller 64928900. 

Apningstider i julen: 

Tirsdag 24/12 
Fredag 27/12 

Mandag 30/12 
Tirsdag 31/12 

Lukket 
U. 1000- 1500 (NB! Siste frist for 
innlevering av girobelastninger for nyttAr) 
kI. 1000-1500 
U. 1000-1200 

Vi takker vAre kunder for støtte og lojalitet gjennom 1996 
og Ønsker dere alle en god jul og et velsignet nytt fir! 

Vi treffer Viggo Karlsen og Anita Sveum (pA 
bildet), travelt opptatt med utstillingen som 

aitsA gAr av stabelen for trettende gang i Ar. 
Mjr ungdomsskole er sA heldig A ha flere 

kunstnere som lrerkrefter, og ito helger for jul 
kan ogsA andre enn elevene nyte godt av dette. 

- Dette er en salgsutstilling som trekker utrolig 
mye folk hvert eneste fir, forteller Viggo Karisen, 
som uten blygsel slAr fast at dette mA were den 
best besøkte kunstutstilling i Enebakk. 

Selv kommer Viggo langt nordfra, fra hay og 
fjell. Her i Enebakk har han fAtt sansen for sko-
gen, noe oljemaleriene hans brer preg av. 

Anita Sveum er for tiden vikar ved skolen, og 
hun stiller ut akvareller. Hun vikarierer for 
Eyvind Jentoft, som ogsA er A finne pA kunstut-
stillingen i fir. 

De to siste utstillerne er Per Arne øiestad og 
Ingvild Solberg. 

Frstkonimende helg er det aitsA siste sjanse til 
A besØke Arets kunstutstilling pA Mjer ungdoms-
skole. 

Nâr fern av Irerne ved Mjr ung-
domsskole nâ arrangerer kunstutstil-
ling er det ikke første gangen de inn-
byr enebakkingene til en slik begi-
venhet. Men denne gangen er tretten 
et lykketall. 

Enebakk kommune har 
fâtt ny biblioteksjef. Hun 
heter Jytte Toft Nielsen, 
og kommer, som navnet 
antyder, opprinnelig fra 
vail naboland I sør. 
Men hun har l2árs 
fartstid bak seg her i 
landet. 

Av Randi Bodin 

J
ytte Toft Nielsen har job-
bet som bibliotekar bAde i 
Norge, Danmark og pA 

Grønland. NA kommer hun 
direkte fra jobben som bibliote-
kar ved Ski videregAende skole. 
Jytte bor pA Kolbotn i Oppe-
gArd kommune, men det er ing-
en tilfeldighet at hun har tatt 
plass i sjefstolen i Enebakk 

KOMPOSTEN 

folkebibliotek. 
- Jeg ønsket med virkelig 

denne jobben i Enebakk kom-
mune, forteller hun, og forsik-
rer samtidig at hun skal fØre 
videre det gode arbeidet som 
Svein Hofsplass begynte pA. 

Hun tror at biblioteket her i 
Enebakk blir en spennende og 
utfordrende arbeidsplass. 

- Vi er midt i en rivende 
utvikling. UtlAnet er stigende, 
og i tillegg til bØker har vii dag 
bide lydbøker og videoer til 
lAns. PA denne mAten nAr vi fle-
re mAigrupper, forteller Jytte, 
som tror at mange av dem som 
kommer for A lAne video gjerne 
tar med seg en bok eller to nAr 
de ser det store utvalget som 
finnes. 

Enebakk folkebibliotek har 
24.000 bØker, nesten 200 lyd-
bøker og 160 videoer til utlAn. 

- Ja, vi har plassmangel. 

Ikke bare bøker: Jytte Toft 
Nielsen liar bade videoer, lyd-
bøker og sprdkkurs til utldn - i 

tillegg til 24.000 bøker. 

Biblioteket er nrmest sprengt 
og vi har absolutt behov for A 
utvide eller eventuelt A flytte. 
forsikrere biblioteksjefen, som 
synes det er spennende med 
planene omA flytte bAde kultur-
administrasjonen og biblioteket 
til PrestegArdslAven. 

Men plassmangel til tross - 
Jytte Toft Nielsen Ønsker alle 
enebakkinger hjertelig velkom-
men til biblioteket. 

Komposten kvitterer med A 
ønske Jytte like velkommen til 
Enebakk. 

For trettende gang pa rad 
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Ytre Enebakk 

Barnebok om en pappa 

per Arne Øiestad (bildet), kjent 
som billedkunstner og musi-

ker, bosatt i Ytre Enebakk, har 
flere strenger A spille pA. NA stAr 
han frem som bamebokdebutant 
med "Den hue brannmannen" - en 
bok om papparollen. 

Han forteller til Romerikes Blad 
at han ikke synes det er sA for-
skjellig a male et bilde og A fortel-
le en historie. Han har jobber mye 
med teater, og der faller forskjellige kunstnenske uttrykk - 
dns, tekst og musikk - sainmen. 

Boken har et budskap bide til barn og voksne, og han tar Opp 
temaer som ikke er sA hyggelige. Likevel er hans iñ(eñsjonA - 
skrive morsomt - dog med en bittersøt undertone. 

Boken forteller om en familie i krise, et tama som nok er vel-
kjent for mange av oss. øiestad bruker erfaringene fra sin egen 
farsrolle. Han har unger fra fem til 15 Ar, og de har vmrt konsu-
lenter underveis. 

NA kommer det trolig flere bØker fra Per Arne øiestads hAnd, 
han har iallfall idder som ligger og venter. 

Driv i hoppbakken 

Det var Aril Carlsson fra !L Driv som gikk seirende Ut av 
storbakkerennet i Norgescupen i GranAsen sist heig med et 

Iengstehopp pA 130 meter. 
Aril Carlsson fra Ytre Enebakk gAr pA skigynmaset i 

Lillehammer, og seieren sist søndag ervel hans stØsrte idretts-
prestasjon. 

Komposten gratulerer med resultatet. 

Soknepresten tilbake 

Sokneprest Steinar Heigheim er i tilbake i tjenste nyttArsdag. 
Etter et lengre sykeleie med pAfølgende rekreasjon gleder 

han seg nA til a ta fatt pA arbeidet igjen. 
Heigheim starter opp med gudstjeneste 1. januar i Enebakk 

kirkeki. 1100. 

KOMPOSTEN 

 

Biologisk mangfold I 
Enebakk 
Folloregionen, 800 kva-
dratkilometer med over 
100.000 innbyggere, er 
blant landets mest 
urbaniserte omrâder. To 
sterkt trafikkerte euro-
paveier og den mest 
trafikkerte togstrekning-
en gâr gjennom regio-
nen. Dette krever inter-
kommunalt samarbeid. 

Av Randi Bodin 

Iforstadsregioner som Folio 
finner vi den sterkeste 

befolkningsveksten I Norge - 
med de problemer det fører 
med seg. Mange setter pris pa 
bo sentralt, samtidig som de er 
omgitt av landlige omgivelser 
med friluftsomrâder og vakker 
natur. 

11993 begynte FoIlo-omrâdet 
A utarbeide en strategi der mâl-
settingen har vrt a kartlegge 
alle former for verneverdier og 
miljØkvaliteter som burde 
skjermes i forhold til utbyg-
ging. 

Den faglige styringsgruppen 
har, for Enebakks vedkommen-
de, vrt representert ved miljø-
vernkonsulent Kari Elisabeth 
Morbech. 

I Enebakk er det flere omrâ-
der med store biologiske verdi-
er. øyeren er den mest artsrike 
innsjø i landet nk det gjelder 
fisk. Av 42 arter ferskvannsfisk 
finnes hele 25 i øyeren, og sjø-
en inng.r ogsá som en del av 

den viktige trekideden for fugi 
langs Glomma. 

Nordre øyeren vAtmarksre-
servat er et av Norges alles vik-
tigste vâtmarksomrâder. 

Lyseren er en grunn innsjø 
som har den beste krepsebe-
standen i regionen og er i til-
legg drikkevannskilde. 

Rusjømarka er viktige omrâ-
der for storfugi, orrfugl og roy-
fugi i tillegg dl at det er beite-
omrAde for elg. 

Slik kunne vi fortsette. Det er 
ingen tvil om at Enebakk er et 
omrâde med biologisk mang-
fold - et mangfold vi mA verne 
om og ta vare pA. 

Dette prosjektet har gift ver-
difuli bakgrunnsinformasjon 
som kan gjøre det fremtidige 
planarbeidet i regionen langt 

Miljøvernkonsulent Kari 
Elisabeth Morbech er 

Enebakks representant i det 
interkommunale samarbeidet 
for d kartlegge omrdder med 
spesielle biologiske verdier. 

mer forutsigbart, og man venter 
at kommunene gAr videre med 
A utarbeide detaijerte oversikter 
og planer for A bevare det bio-
logiske mangfoldet. 
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INFORMASJON 

 

Ungdomsklubben i Ytre Enebakk trenger en 
klubbarbeider fra 1. januar 1997. 
Ta kontakt med Karin Holmedal pa tlf. 64925134 
eller ring Kulturkontoret, tlf. 64 99 01 90. 

PARAFIN OG FYRINGSOLJE 
DIESEL — SMOREOLJE 
111.64924047 

COD JUL. GODr MYrr AR 

ONSIKES A V 

SVARTHOL . 	(.(( 

BRENSEL WS  :°°  

KOMPOSTEN 

blir sendt Ut neste 
gang 16. januar. Det 
betyr at deadline for 
alt stoff er 6. januar. 
Vi tar sikte pa videre 
utsendelser: 

13. februar 
13. mars 
17. april 
15. mai 
19. juni 

Redaksjonen ser fram til 
gode bidrag og friske 

meningsytringer. 

Kultu rdagene 

i Enebakk fortsetter — denne gangen i mange 
mâneder fremover. Det skal vre noe for 
enhver smak. I lopet av uken for jul skal aHe 
enebakkinger fã tilsendt et oppdatert program-
hefLe. Da kan du bruke jule- og nyttârshelgen til 
A lete deg fram til hva du har lyst til a oppleve - 
trekkspillmusikk eller foredrag, teaterforestilling, 
orgelmusikk eller rockeband. 
Kultursjef Per Sandvik er stolt over at Enebakk 
er en kulturaktiv kommune, og han oppfordrer 
bygdas innbyggere til a ta del i kulturdagene. 

Tenk trivsel 

— tenk Enebakk! 

KOMPOSTEN 

FAG & SERVICE 
Din lokale rørlegger GILs 

ELIEKTRO 
Ikke la renskapsførin- ENEBAKK 

ANDRESEN Flateby8enteret Posth. 32, 
J 

1911 Flathby 

gen din bit et sjansespiii! VANN OG VARME 
v/Ole Anton Gystad 

& SONNER 
Vâglivelen 
TH. 6492 43 

Mobil 

25, 

030 
54- 

Ytre 
A/S 

Enebakk 
6492 48 92 

36 127 

Telefon: 64 92 92 81 
Pøl, frys, vask, oppvask, radio, TV, 
antenner, paraboler 09 elmateriell. 
Stevsugerposer 09 nekkelfihing. 

Reparasjon, salg og montering. 

bukk Vol  
Autorisert regnskapsforerselskap 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 6492 63 03 - 

Durud Gird 
1914 Ytre Enebakk 
- Døgnservice - 

TIf. 64 92 46 30 
Mobil 030 04 997 — 030 38 565 

Marit Efin Sør!i ENEBAKK VAKT UT5IKrs 	 lIP r BVGG.OGTOUUERMESTER Naturterapeut OG SERVICE 

11 	Per-Erik østlie as 	0  TLF. 64 92 79 00 
RAMMEVERKSTED 

1914YT 0 IREENEBAKK-lLF:54924340 	0 ENEBAKKNA11JRTERAPI 1911 Flateby 

din lokale byggmes 	
0 

0 
gb toyggh.t 

TIf. 6492 70 
Fotsoneterapt, aromaterapi, kinesiologi, øreakupunktur, 

kraniosakrafterapi, kostholdsveiledning, magnetfeitterapi. 
Diplom fra Inst/Wit for h'elhetsmedisin - Medlem av NFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

Personsoker 096 97 823 
Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Vakthold - alarmmottak, 
alarmsentral 

Alt I innramming 
Rask levering 

TIC 64 92 86 10 

ENEBAKK 

BYC(; o(; 

VEDIJKI;HOLU AS 

Rorleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 

UtIeie av lensepumper, vannsuger 
09 heytrykksspyling 

Vi holder Ill i Enebakk Mete 

Megler'n I Enebakk 
VI har lokalkunnskapen og kan hjelpe 

bade kjøper og selger. 
Bolig-, fritids- og nringseiendommer. 

Ta uforpliktende kontakt. 
Utfører 

tapetsering 

Robert 
Maier & Tapetserer 

Wessel 
alt innen maling, 

og gulviegging 
64924891 _ 

1914 Ytre Enebakk, tlf. 649246 39 
Mobil: 94232665-90884 944 TRYTI EIENDOMSMEGLING AS Ta kontakt pa telefon 64 92 56 07 

0090.09 ,nteoO.ko,  so sot W.00he S. K,thwd B,gg.or 	FredW K,th,od 
 =1-11-11- 914 VS. En 	kLme4 92 u Mobil: 92 02 35 00 / Lindeli - 1914 Ytre Enebakk 

Ludvigsen 

Saig, service og 

Alt innen kjol, frys og 

94236224- Persons. 
Priv. 6492 64 

Kulde 

montasje 

967 

1000 100

Mobil: fl 

B 
aircondition

ERIKSEN 

ii 

-0 

Malerarbeid 

REVEFARET 

i 	tfl 

- 

(.!I 	J? 

31, 1914 YTRE 

EIENDOMSSERVICE 

renhold 

']3 

ENEBAKK 

k) 

Postboks 9-l9l2Enebakk 

 

<<Alt I bygningsarbeid> 
Nybygg!tilbygg og rehabilitering. 

Forhandspris. 
o 

Graven og Overas 

TIf. 64 92 54 22/64 92 48 13 
Mob. tlt. 942 07 423 

GRAFISKE TJENESTER 
Grafisk formgivning 
Fotosats 
Produksjon av trykksaker 
Produkt/RelcJ.fotografering 

Digital bildebehandling 

F.M. FOTO & GRAFISK 
1914Y. Enebakk .TIf. 64 92 47 58 

ANNONSER I KOMPOSTEN 

DET SVARER SEGI 
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dcedeunde — 

en i
0
1t, 	1d' 

Q FOLLO ENERGIVERK 

Telefon: 64 87 22 60 - Vakttelefon: 6487 23 40 
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Enebakk Bondekvinnelag 

Vãrkurs 

Enebakk Bondekvinnelag holder følgende kurs: 
Billedvev v/Eva Mjønhi 
Start: 	4. februar 
Sted: 	Kirkebygden skole 

10 kurskvelder 

Lefse- og flatbrødbaking vIMina Fossum 
Start: 	februar 
Sted: 	Enebakk ungdomsskole 

4 kurskvelder 

Pâskepynt v/Astri Amundsen 
Start: 	27. februar 
Sted: 	Ungersnes 

4 kurskvelder 

Pamelding til Astn Amundsen, tif. 22 50 80 17 innen 15. jan. 
Alle er velkommen pa kurs! 

Enebakk Bondekvinnelag 
1J2-ãrsplan 

11.02 
	

Medlemsmøte hos Randi Solberg ki. 1900. 
Tema: Ikke klarlagt 

01.03 
	

Fest i samarbeid med Landbrukslaget og B.V. 
07.-09.03 
	

Inga Lámi-løpet pa Lillehammer 
(meld deg pA!) 

11.03 
	

Medlemsmøte pA biblioteket ki. 1930. 
Tema: Litteratur/opplesing 

08.04 
	

MedlemsmØte pA BØndenes hus U. 1930. 
Tema: Miljø og Miljøheimevernet 

06.05 
	

Medlemsmøte hos Eva Haug U. 1930. 
Tema: Planteauksjon 

10.06 
	

Grøtmøte pA Bygdetunet 
Tema: Ikke klarlagt 

17.08 
	

APEN GARD 

Styret forbeholder seg retten til forandring! 

KOMPOSTEN 

Nettverksprosjektetlprosjekt 
enslige forsorgere 

Ja, nâ er julehandelen kommet godt i gang og jeg ønsker alle en 
god jul og et godt nytt Ar. Jeg tar juleferie fra den 19. desember 
til og med den 2.januar 1997. 
Svømmingen starter opp igjen tirsdag 7. januar - fortsatt samrne 
tid og kr. 10,- pr. kropp. 
Hvis det er noe dere lurer pa, ring meg pa tif. 64 92 57 30. I 
romjulen erjeg A treffe pa tif. 92 200 350. 

Julehilsen fra 
Trine Rotãs 
prosjektleder 

IV
Leilighet trenges snarest! 

Leilighet med to soverom i Kirkebygda eller Ytre Enebakk 
trenges snarest for familie pa fire. 
For mer informasjon, ta kontakt med flyktningekonsulent 
Jeremy Pyke, tlf. 64 99 01 45. 

Vi leverer: 

V 	Selvslukkende sikkerhetslys 
V 	Fargekopiering, str. A5, A4 og A3 
V 	TØrr fin granved i sekk, 30cm160 L kr. 40,- pr. sekk, 

10 sekker eller mer, fritt tilkjørt i Enebakk 
V 	StrØkasser, kr. 1.150,- eks. mva. 

Kassene kan ogsâ leveres m/barnesikret lokk 

Enebakk Produkter AS 
Gjølstad v/Finastasjonen i Kirkebygda 
tlf.64927460 - faks64927331 

mandag - fredag W. 0800 - 1530 

Video i badstua 
Like ved siden av kantinen hg-
ger videorommet - eller bad-
stua, som den kálles. Her vises 
undervisningsvideo pA stor 
skjerm, og med litt fantasi kan 
man godt kalle det for Skole-
kinoen- eller noe sAnt. 

Julepakkeaksjon 
Ikke bare 1rere, ogsa elevene 
ved skolen engasjerer seg for 
andre. Ved Arets julepakkeak-
sjon for bama i det tidligere 
Jugoslavia kom det inn mange 
flotte gayer fra elevene ved 
skolen. 

Det er femte ar pa rad norske 
skoleelever inviteres til a gi en 
personlig julegave til en jevnal-
drende i de krigsrammede 

omradene, og i fjor ble det delt 
Ut hele 120.000 pakker fra barn 
og ungdom i Norge. 

Linda Fjellstad kan fortelle at 
noen av elevene som har gitt 
julegaver tidligere har fAtt tak-
kebrev fra glade mottakere. Det 
er tydelig at gavene blir satt 
pris pA, selv om sprAkvanske-
ligheter kan komme i veien for 
yang kontakt. 

Elevene setter pris pa den 
nyoppussede elevkantinen foto 
Øverst til venstre), mens Linda 
Fjellstad og hennes venner gle-
der seg til a sende julegaver til 
krigrammede barn og unge i 
det tidligere Jugoslavia (foto 
under). 

Iforbindelse med kul-
turdagene I Enebakk 
kommune arrangeres 
det revyved Mjrung-
domsskole annet hvert 
An Del er Irerne ved 
skolen som skriver, set-
ter opp og fremforer 
forestillingen. 

Det er skolen og elevene 
som far nye godt av det 
overskuddet revyen 

skaffer. Hittil har det butt 
datautstyr, musikkinstrumenter, 
lysutstyr og sist, men ikke 
minst - oppussing av elevkanti-
nen. 

Tilfluktsrommet ved skolen 
har allerede lenge blitt brukt til 
kantine for elevene, men det 
var langt fra tilfredsstillende. 

- Men nA har vi endelig tatt 

fØrste skritt pA veien til en 
brukbar løsning, forteller Espen 
Dahl, en av lreme ved skolen. 
Han tror at det er positivt for 
miljøet ved skólën at kereme 
stiller opp for elevene - ogsA 
utenfdr kiasserommene. 

Elevkantinen har fAtt friske 
farger ogf.oss til &tenke pa 
en ungdonimelig pzzakro 

Det var ckansJogsA 
meningen? 

Med matpakke i bomberommet og video i badstua 



Heigekurs. Vi maier bruks-
ting som sjal, skjerf, slips 
og beldedningsstoffer. 
Kurset holdes 28. febr. - 2. 
mars pA Kirkebygden bar-
neskole og prisen er Ar. 
500,-. 

Enebakk Husflidslag 
ønsker velkomn!en til vinterens og vArens spennende og 
hererike kurs: 

MASKINSTRIKK 

Heigekurs. Innføring i van-
hg bruk av maskin. Lire 
mønsterstrikk, felling etc. 
Kurset holdes 14. - 16. mars 
pA Mjr ungdomsskoie og 
prisen er kr. 500,-. Garn 
kjøpes pA kurset og maskin 
kan leies. 

ROSEMALING 

Helgekurs. 
Kurset holdes 24. - 26. 
januar pA Mjer ungdoms-
skole og prisen er kr. 500,-. 

KNUTER OG KNOP 

Vi kerer knop, stikk, spleis 
og matter til bruk og pynt. 
Lereren skaffer materialer. 
Kurset holdes pA Ytre 
Enebakk barneskole 5 tirs-
dager fra 25/2 og prisen er 
Ar. 500,-. 

GAMLE 
MALETEKNIKKER 

Det blir arrangert to heige-
kurs i ganile maieteknikker 
denne vinteren. 
Kursene holdes 10. - 12. 
januar og 17.- 18.januar 
pA Mjer ungdomsskole og 
prisen er kr. 500,-. 

SILKEMALING 

Pâmeldingsblankett 
finner du i kurskata-
logen. Ta kontakt pa 
tlf. 64 92 62 19 

Enebakk kommune 
Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: KjeIl DehIl 

Rãdmann: Nils Schaug 

Ytre Enebakk Helsestasjon: 64 92 40 32 
Kommunelege I/heisesjef: Torgeir Landvik 
Daglig leder Enebakk legesenter: 
Yngvar Braathen 
Ledende heisesøster: Sissel Gundersen 
Pleie- og omsorgssjef: Fredrik Lied 
Ergoterapeut: Ingjerd Olimb Andersson, tif. 
64924460 

Psykiatrisk sykepleier: Birgit øiestad 
LØvik, tif. 64 92 44 60 
Telefontid: Mand. - torsdag 08.00 - 09.00 
Kontortid: Hver dag kI. 08.00 - 16.00 

Tekniske avdelinger - Herredshuset 
t1f. 64 99 01 20—fax649271 11 
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Driftssjef: Sverre Netting 

Landbruksavd. v/Herredshuset 
tlf. 64 99 02 20— fax 64 92 72 84 
Skogbrukssjef: Asmund Jahr 
Jordbrukssjef: Anders Lein 

Enebakk kommuneskoger 
tif. 64 92 56 29 
1914 Ytre Enebakk 
Skogsbestyrer: Harald Brekken 

Enebakk Produkter A/S 
t1f. 64 92 74 60 — fax 64 92 73 31 
Gjølstad 	 - 
1912 Enebakk 
Daglig leder: Karen Hagen 

:- Nringskoordinator: 	- 
Lena J. Mjerskaug 
tlf. 64 92 64 95/944 74 132 

Renovasjon 
ROAF 
Postboks 38 
2007 Kjeller 
t1f. 63 84 12 20—fax 63 8407 36 
Adm. dir.: Erik Steensrud 

Sentraladministrasj onen 
Herredshuset 
t1f. 64 99 01 00—fax 64 92 71 11 
RAdmann Nils Schaug 
Personaisjef: Bodil Merete Myrvold 
Kommuneplanlegger/nringskonsuient: 
Kari Elisabeth Morbech 
Miljøvernrâdgiver: 
Kari Elisabeth Morbech 
EDB-konsulent: Jon Digranes 
Fung. formannskapssekretr: 
Lise østnes 

Oppvekstavdelingen - Herredshuset 
t1f. 64 99 0170 — fax 64 92 73 08 
Skolesjef: Roar Paulsrud 
Barnehagesjef: Roar Paulsrud 
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum 

Kultur - Det Gamie Herredshuset 
t1f. 64 99 0190 — fax 64 9265 88 
Kultursjef: Per Sandvik 
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen 
Komposten: Randi Bodin, 64 99 0195 
Enebakk Folkebibliotek: 64 99 02 00 

Sosialavdelingen - Herredshuset 
tlf. 64 99 0140 — fax 64 92 71 11 
Sosiaisjef Gunnar Totiand Olsen 

Enebakk legesenter 
tif. 64 92 63 60—fax 64 92 70 20 

KOMPOSTEN 

Organisasjoner, forefinger og lag Nytt ferie- 
paradis 

i Enebakk? C;) 
J u letrefest 

pa Flateby samfunnshus 

Søndag 5. januar 1997 kI. 1700 inviterer Enebakk Husmoriag 
smA og store til juletrefest! 

Underhoidning ved Kari og Harald Nordhagen, vi gAr rundt 
juietreet og kanskje kommer nissen? 

Servering av kaffe og kaker. Brus til barna. Loddsaig 
Inngangspris kr. 50 pr. person. Bindende pAmeiding innen 26. 

desember til Anne pA tif. 64 92 9138. 
Velkonunen til en hyggelig julefest! 

Enebakk Eldresenter 
vii med dette fA takke alle fine hjeipere - lag og foreninger med 
innsats og økonomisk støtte. Samtidig vii vi fit Ønskedere alle 

God jul og Godt nytthr! 

Enebakk Husflidslag 
Møteinvitasjon 

Onsdag 8. januar 1997 ki. 1900 pA Kirkebygden skole. 
Tema: Gamie maleteknikker v/Webjørg Steinseth. 
Utstihing av eievarbeider - kaffe/kaker/utlodning 

Alle er hjertelig velkommen! 

ILDRIV 

arrangerer kretsrenn i langrenn i kiassisk stil 
lørdag 11. januar 1997 

fra Ytre Enebakk skotelBjerkely 
Start Masse jenter/gutter 7-9 Ar 	fra Id. 1100 
Start kiasse jenter gutter 10-15 Ar 	fra U. 1200 
Apent for medlemmer av Enebakk IF og IL Dnv i alder 7-15 Ar. 
Deltagere 12 Ar og eldre ma ha startiisens. Ta kontakt med ski-
gruppa. Medlemmer av Enebakk IF melder seg pA til sin egen 
skigruppe. Medlemmer av IL Driv melder seg pA til Arne 
Edvinsen tif. 64925149 (medlemmer av skigruppa melder seg 
pA til oppmann). 

PAmeidingsfrist 4. januar 
Startkontingent kr. 45,- (7-9 Ar) - kr. 60,- (10-15 Ar) 

Premie til alle 
Startnr. hentes mot betalt startkontingent fra ki. 0900 rennda- 

gen. Aile som gAr karuseilrenp oppfordres til A delta. 
Vel møtt 

Arrangementskomiteen 

Stift.t 513 1964 

POS1BOKS 21 - 1912 ENEBA*CK 

Vi arrangerer juletrefest pA Ignarbakke 
lørdag 28. desember M. 1230 - 1500 

Loddsalg/servering - Nissen kommer 
Entré: Barn kr. 30,- Voksne kr. 20,- 

Husk mediemsfesten U. 1930 

Daletjerdingen Vel 
arrangerer juletrefest for store og smA pA 

Granli den 27. desember Id. 1600 

Kaffekos, utlodning, underhoidning v/Oddvar Wennervold 
Entré: barn kr. 20,-, voksne kr. 30,-, max 100,- pr. fanulie 

Velkommen 

Vik kan bli et nytt 
ferieparadis i Ene-
bakk. Politikerne i 
kommunen er positive 
til utbygging av cam-
pingplass og oppar-
beidelse av bade-
stranden. Pa denne 
máten kan den farlige 
badingen langs riks-
velen bli slutt, samti-
dig som kommunen 
far flere muligheter til 
overnatting for som-
mergjester. 


