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sine bekymringer
svørnrneundervisning
- i stedet for a drukne
dem>
Mark Twain
Sitatetfinner du pa
biblioteket!

Undervisningen i heimkunnskap er fremdeles svert popuhrt blant skoleelevene.
Det er Rune I. Killerud, Jonas K. Garden og Gry N. Bjørkedal et godt eksempel
pa. Og som vi ser er det ikke bare teori pa timeplanen nâr kerer i heimkunnskap,
Ruth Sofie øvstegárd tar hand om ungdomsskolens elever. Fersk rullekake er
ikke a forakte - den smakte aldeles fortreffelig! Kiassene deles i to, og hver
gruppe tilbringer tre timer i uka under hennes kyndige ledelse. Ytre Enebakk
skole legger vekt pa trygghet og trivsel btde for elever og kerere. Og nár trivselsundersøkelsen som skolen foretok vãren -98 er oppsummert, ser vi at trivselsfaktoren skãrer høyt. Langt over halvparten av elevene sier at de trives pa skolen, og
bak dette resultatet ligger det mange timers innsats fra bide foreidre og skole.
Det satses mye pa samarbeide mellom hjem og skole og svarprosenten i undersøkelsen vitner om at dette har skolen langt pa vei kiart.
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Ortlførerens
hjorne
NedIejeIse av aIbnennfa$
we am"
Videregàemle skole
Jeg har hatt en rekke henvendelser fra foreidre i Ski og Enebakk
vedrØrende nedleggelse av ailmennIaglig linje pa DrØmtorp
Vdg. skole. De fleste av elevene pa denne linjen er fra Enebakk.
Vi opplever nà at det tilbud som blir gitt etter reform 94 ikke
blir oppfylt av fylkesmyndighetene. Her skal det spares penger
og det er elever fra den kommunen som ikke selv har videregâende, som skal bli skadelidende.
Sâvidt jeg har forstAtt ma elevene fra Enebakk bryte opp sitt
skolemiljø, for a bli plassert ved andre videregâende skoler der
det matte vre ledig kapaistet. Det er noksâ underlig at denne
saken pa nytt kommer opp, da det ogsâ tidligere ?r har vrt
snakk om nedleggelse av allmennfaglig linje.
Utdanningsstyret ma ha gjort en fundamental feil, nâr det blir
tatt opp elever til grunnkurs pa en linje som skal legges ned.
Skjønner de ikke hva de gjør med elevene? Hadde det vrt
bedre a la vre a foreta opptak pa denne linjen? Na skal altsá
enebakkungdommen vre nødt til a bli plassert ved videregàende skoler som har ledig kapasitet, uansett hvor i fylket det
matte vre!
Hvor lenge skal vi i Enebakk finne oss i a vre saldenngspost ved utdanningsdirektørens kontor? Dette er nemlig ikke
fØrste gang v.re elever far et dr1igere tilbud ved nedleggelse
av linjer. Det er ikke mange ârene siden filialskolen pa Flateby
ble nedlagt. Da var det ogsA innsparinger som var arsaken, og
elevene fra Enebakk fikk et darligere tilbud enn andre elever.
De ble flyttet til leide lokaler ph Rasta, hvor det bl.a. ikke fantes
muligheter for gym. Elevene fra Ytre Enebakk filck ikke buss,
slik at foreidrene matte kjøre til Kirkebygda for A fA skoleskyss.
I tillegg til dette kom de Ca. 10-15 minutter for sent til hver første time, med skolens veisignelse da det var for dArlig offentlig
kommunikasjon. Dette gjorde at undervisningstiden for enebakkelevene gjennom hele skoleAret ble kortere enn for elever
fra andre kommuner.
Silk fylkesmyndighetene har behandiet allmennfaglig linje
ph Drømtorp er ikke akseptabelt. Vi vii ikke finne oss i at elevene skal plasseres i andre kiasser ph forskjeliige skoler. Det mA
opprettes en egen Masse ved Ski VideregAende skole, slik at
ogsA elevene fra Enebakk fAr nytte av hensikten med reform 94.
En annen side av saken er de elevene som nA gAr i 10.klasse i
Enebakk, Disse skal over pa videregAende neste skoleAr, og vi
vet at det vii bli problemer i konkurranse med elevene fra Ski.
Det er jo silk at man ved opptak skal ta geografiske hensyn, og
da kan man tenke sea utfallet, nAr de fleste elevene kommer fra
Ski og omegn. Det ma were like muligheter for elever fra Enebakk til A konkurrere med elever fra Ski, nAr skolen i Ski er den
som ligger mermest.
RAdmannen har ogsA omtalt denne saken i sin spalte. Det er
forberedt en uttalelse til kommunestyrets mote den 22,mars, og
jeg skal selv i et mote med skolens elever dagen etter. Det forberedes ogsA et mote med undervisningsdirektøren hvor jeg
seivfølgelig ønsker a mote.
Jeg ser det som meget viktig at elevene fra Enebakk ogsa skal
fA vurdert sine skolevaig seriøst.

Moter i hovedutvalg 1-30 april:
Formannsskapet: Mandag 12 og mandag 26. april, ki. 19.00
SkoleTharnehage: Tirsdag 13. april, ki. 19.00
Naturforvaitning: Torsdag 8. april, ki. 19.00
Teknikk/bygning/planarbeid: Torsdag 15. april, k1.19.00
Helse/sosial: Tirsdag 6. april, kl. 19.00
Kultur: Torsdag 8. april, kI. 19.00

Frister for inuflevering av stoff til KomposteN
Onsdag 7. april for utgivelse 28. april
Onsdag 5. mai for utgivelse 26. mai
Onsdag 9. jum for utgivelse 30. juni

tan og tilskudd tO boliglormàl 1999
skeligstilte husstander (husstander som er under sosiairehabilitering eller som har spesiEnebakk kommune yter lan elle boligbehov). Unge i etatil utbedring av bolig, til bleringsfasen kommer ogsA inn
kjøp/oppsetting av bolig, saint under ordningen.
Søknadsskjemaer og nartil refinansiering. LAnene er avmere
opplysningerfds ved hendragfrie i 5 Ar og nedbetales
vendeise
til Enebakk kommune,
deretter over 15 Ar. Husbanrddmannskontoret,
kens flytende rente. 1. kvartal
1999 er denne 6,7% p.a., 2. tif. 64-990107.
kvartal 8,1% p.a.
LAn til utbedring av boliger Søknadsfrist 1. mai 1999.
ytes til eldre, uføre eller andre
med spesielle sosiale behov.

Etablerings-/utbedringslan

o

I
Utbedrings-/etableringstilskudd

Enebakk neringstond
Enebakk kommune har opp-rettet nringsfond. Det kan søkes tilskudd eller lAn fra fondet
til etablering av bedrift, aksjetegning, garantistilielse, o.l.
StØtte fra fondet skal som hovedregel ikke overstige 20% av
det totale kapitaibehov. Det -is
normait ikke stØtte til sanering
av gjeld eller iØpende drift.
SØknadsskjema og nct'rmere
opplysninger kan fds ved henvendelse til nceringskoordinator, tif. 64-928713 el/er rddmannskontoret, tif. 64-990107.

ABC vask og vinduspuss
søker renhoidsarbeider

Det kan innvilges utbedringstilskudd, begrenset oppad til
kr. 20.000,-, i.f.m. utbedring av
eldre boliger. Ordningen omfatter husstander med eldre og
uføre saint familier med liten
betalingsevne.
Det kan ogsa ytes tilskudd til
etablering samt til tilrette-legging av bolig for srlig van-

P.g.a. økende oppdragsmengde sØker vi personer
til oppdrag ph morgen/kveldstid i Enebakk.
Du bør ha erfaring fra moderne renhold,
men full opplring vii bli gitt.
Er dette noe for deg, sA. ring:
ABC vask og vinduspuss tic. 906 25 219/6492 7142

Enebakk kommune
Ordfører: Jorunn Buer
Râdmann: Nils Schaug
Sentraladministrasjonen
Herredshuset
Tlf.: 64 99 01 00-fax: 64 92 71 11
E-post: enebakk.kommune@online.no
Internett: http://www.soi.no/enebakk-kommufle/
RAdmann: Nils Schaug
Personalsjef: Anne Elisabeth Thorshov
økonomisjef: Didrik Hjort
KommuneplanleggerlMiljøverflrAdgiVer:
Kari Elisabeth Morbech
Datasjef: Jon Digranes
Formannskapssekretr: Sonja Nordhagen
Komposten
Informasjonskonsulent: Helvi Saitnes
tif. dir.: 64 99 0104 - fax: 64 92 71 11
Avd. for skole/barnehage
Herredshuset
Tlf.: 64 99 0140- fax: 64927308
Skoiesjef: Roar Paulsrud
Barnehagesjef: Roar Paulsrud
Leder PP-tjenesten: Tone Fagerli
Kulturavdelingen
Det gml. Herredshuset
Tlf.: 64 99 01 90-fax: 64 92 65 88
Kultursjef: Per Sandvik
Enebakk bibliotek
Tlf.: 64 99 0200
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen
E-post: enebakk.bibliotek@ah.telia.no
Sosialavdelingen
Herredshuset
TIE: 64 92 72 89-fax: 64 92 71 11
Sosialsjef: Gunnar Totiand Olsen
Helseavdelingen
Herredshuset
Tlf.: 64 92 63 60 - fax: 64 92 70 20
Kommunelege I/helsesjef: Torgeir Landvik
Enebakk legesenter
Daglig leder: Yngvar Braathen
Legevaktsentral tif.: 64 87 19 30
øyeblikkelig hjelp (utenom legesenterets
Apningstid, ki. 08-16(15)).
Fra ki. 16.00-08.00 tlf.: 64 87 19 30
Enebakk fysioterapi
Sjefsfysioterapeut: Ellen Berg Ellingsen
tlf.: 64 99 02 05

Private fysioterapeuter tlf.: 64 92 46 77
Kirkebygden helsestasjon tlf.: 64 99 02 10
Ledende heisesøster: Sissei Gundersen
Flateby helsestasjon tlf.: 64 92 88 56
Ytre Enebakk helsestasjon tlf.: 64 92 40 32
1r

Pleie- og omsorgsavdelingen
Enebakk alders- og sykehjem
Tlf.: 64 92 44 60 - fax: 64 92 57 57
Pleie- og omsorgssjef : Under ansetteise
Driftsleder hjembasert omsorg: Arne Granheim
Driftsleder institusjonsbasert omsorg:
Grethe Venner
Driftsleder avd. for funksjonshemmede:
Unni BØhler
Kontortid: Ki, 08.00-16.00
Psykiatritjenesten, tlf.: 64 92 44 60
Enebakk psykiatriske dagsenter, tirsd./torsd.
Ki. 10.45-14.45. Tlf. 64 92 58 29.
Tekniske avdelinger
Herredshuset
Tlf.: 64 99 0120
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting
Brannsjef: Oddbjørn Siljebøl
Landbruksavdelingen
Herredshuset
Tlf.: 64 99 02 20 - fax: 64 92 72 84
Skogbruksssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein
Enebakk kommuneskoger
1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 64 92 56 29
Skogbestyrer: Harald Brekken
Enebakk Produkter AS
Gjølstad, 1912 Ytre Enebakk
Tlf.: 64 92 74 60 - fax: 64 92 73 31
Daglig leder: Karen Hagen
Renovasjon
ROAF
Postboks 98, 2020 Skedsmokorset
TIf.: 64 83 57 20 - fax: 64 83 57 30
Adm. dir.: Erik Steensrud
ForliksrAdet
Herredshuset
Tlf.: 64 99 0165
Formann: Anne-Lise Skaug

KOMPOSTEN

Redaksjonen har mottattflere anonynie leserinnlegg til Fritt Forum. Lesere som Ønsker a vre anonyme, ma
oppgi silt navn til redaksjonen ellers blir innieggene ikke trykket!
Redaksjonenforbeholder seg retten til dforkorte lange innlegg.

Betyr &mdeithen We hr Kklen I bleblk
Redaksjonen bekiager at innlegget ikke ble gjengitt i sin heihet
ifebruar, og bringer her hele innlegget.
Mandag 1. februar 1999 vii bli
en merkedag for Den norske
kirke. Til glede for noen, og til
sorg for andre. Biskop Rosemarie
KØhn besluttet A gjeninnsette den
homofile presten Sin Sunde I strid
med vedtaket i KirkemØtet fra
1997. Vedtaket sier at personer
som lever i homofilt samliv ikke
kan ha vigslet stifling i kirken.
Jeg vet at mange i Enebakk har
fulgt denne saken med stor interesse. Det er ogsA gitt uttrykk for
stor skuffelse rettet mot kirkeminister Jon Lilletun og mot sentrale
KrF - politikere ph Stortinget.
Kristelig Folkeparti er det eneste
partiet som konsekvent har prøvd
A forholde seg til saken som en sak
om kirkens indre liv og frihet til
selv A ta avgjØrelser i lremessige
spørsmAl. Gjennom det siste halve
ket har alle andre partier opptrAdt
I debatten med en erkebiskops
verdighet, og fortalt We kirkeministeren og konservative biskoper
om hva som er 'folkekirkens'
vilje. Den fremste
rkebiskopen" har vant lederen av kirke- Utdanning- og forskningskomiteen,
Grete Knudsen (Ap) som uttalte at
hun etter Køhns vedtak "hAper kirkens heksejakt ph homofile nA er
slutt".
Dette er ikke dette saken dreier
seg om. Representanter fra alle

andre partier enn KrF har benyttet gler. Selv om trafikkreglene noen
saken for A fremme de homofiles ganger blir bruit, sA fører ikke det
kamp mot kirken. Saken er ikke til at trafikkregiene blir opphevet
en politisk sak, men en sak mel- av den grunn. For kirken vil synd
lom en prest og en biskop pa den fortsatt vre synd, enten det er a
ene siden, og deres forhold til et stjele, lyve eller til og med ta et
enstemmig vedtak pa Kirkemøtet. annet menneskes liv. For Gud er
Det er begAtt to løftebmdd. Forst det ingen forskjell ph de tre nevnte
av Sunde som byte A ikke inngA forhold. Uoppgjort synd vii fore
partnerskap, demest av KØhn som til evig atskillelse fra Gud. Det er
først stemte for vedtaket i kirke- dette kirkens prester skal here folmotet for sA a bryte dette, ved A ket. Dersom vi som politikere
gjeninnsette Sunde i sin stilling. winger kirkens ansvarlige til
Det blir fell nr vi som politikere handlinger i strid med dette prinblander oss inn i kirkens indre liv. sippet, pAtar vi oss et medansvar
Vi mA gjeme ha en mening om sorn kan bli vanskelig A forsvam.
kirkens plans i sanifunnet. Jeg øn- Kirkene I Enebakk er ikke bare to
sker i framtiden en kirke for folket vakre bygninger med kulturell aksom er romslig, men ikke uten tivitet. De representerer ogsA et
grenser eller evne til a vre gren- ndelig fellesskap som i Arhunsesettende. Grensesetting eller he- drer har gitt bygda vAr en indre
remessige rammer er kirkens eget trygghet og moralsk referanse. Vi
ansvar. Vi politikere sthr ansvar- er alle kiar over at det kan vre
lige for vAre politiske handlinger ting vi skammer oss over. Det vii
med de konsekvenser det mAtte fA trolig were ph grunn av menneshvert fjerde Ar. Prester og biskoper kelige feilvurderinger , eller menviii silt virke bli gjort ansvarlige nesker som misforsto sin stilling
til evig tid. Tidens sirømninger vii og funksjon. Bibelen herer oss at
i et slikt perspektiv vre som et A ikke blir feilfrie som mennesker
lite pust i løpet av en dag i et langt av A gA i kirken, men respekten for
liv.
Bibelen og evangeliene, vii vre
som gode trafikkregler for oss
Bibelens budskap kan ikke til- bAde som enkeltmennesker og
passes til en hver holdningsen- som samfunn. Vi mA gi hverandre
dring som mAtte dukke opp i et gjensidig respekt som mennesker,
samfunn. De fleste mennesker har men samtidig mA vita vare ph rerespekt for skaperverket. Bibelen spekten for Bibelens budskap.
gir oss kunnskap om hvordan vi
best skal forvalte dette. Vi kan se
ph Bibelens syn ph forskjellige Leserinrilegg av Einar Hoistad
forhold i samfunnet som irafikkre- Stortingsrepresentant KrF

Svar tO Per Stetten - ekning av renovasjonsavgittene I flidiA& 1wiIiiundb
Jeg har mottatt underskriftsliste vedrørende avgiftsøkningen
ph renovasjon i Enebakk. Jeg
fôrstAr fulit ut argumentet med
negativ <<belønning>> for de som
tenker miijø og sorterer sitt avfall.

seg av rimeligst mulig anbud for
henting av avfall. Dette er aitsA
en av de tjenestene som i Enebakk er konkurranseutsatt. Prisen
ph avfallstømming i Enebakk var
i 1998 kr.1030,- eks.mva., og er i
1999 kr.1.406,- eks.mva.

Arsaken til Økningen er forEnebakk kommune har, i ilkhet med de fleste andre kommu- Mart i januamummeret, men jeg
ner, inngAtt et samarbeid om re- kan gjeme gjenta det i dette numnovasjon gjennom ROAR Dette mer-ogsA:
samarbeidet ble inngAtt i 1992,
1. Det er bestemt i Stortinget
da eksisterende deponiplass var
oppfylt, og fly mAtte anlegges. at det skal vre en mibjøavgift
Etter de krav som stiles til depo- (sbuttbehandlingsavgift) pr.tonn
niplass, hadde Enebakk kom- levert aviall.
2. Det har vrt en renteøkning
mune ingen mulighet til A finansiere denne, og renovasjonsav- ph investeringskostnadene til
giften vile blitt uforholdsmessig ROAF
3. Det er fra l/l99pAlagtinnhøy for den enkelte husstand.
samling av elektronisk utstyr
4. I henhold til forurensningsROAF har hele tiden benyttet

NA er det ph høy tid at kommunen prioriterer veien inn til Bermerud kommunale badeplass som for øvrig ble kAret til Fobs
baste badestrand 1998.!!
Denne veien er en grusvei, og
har en fartsgrense pi 50 km i timen. Dette ser ikke ut til A stoppe
alle de som kjØrer til og fra ph
denne strekningen. Nei - til og
med noen av de som bor i denne
veien kjører som <<griser>>. Og
bedre blir det ikke sA lenge det
ikke blir gjort noe med veien.
Jeg ønsker meg asfabtert vei,
med fartsdumper ph slettene slik
at de hØyeste hastighetene ikke
vii kunne oppnAs. Silk det foregAr I dag, sA tar de verste fart og

<<letter>> omtrent over den siste
bakketoppen fØr badestranda. Og
dette har ph gAit I hvertfall de
siste 20 Arene (og sikkert lenger
enn det ogsA). Har dere tenkt ph
det alle dere som har barn som
sykler eller gAr til/fra stranda om
sommeren, at det er mer utrygt
bortover veien der enn ph hovedveien??! For selv om fartsgrensen er lavere, blir den ikke overholdt. Og I tillegg er veien mye
smalere enn hovedveien, silk at
det er dArligere plans nAr to biler
motes - og hva darned en syklist
eller to ph samme sted?
Og hva med siste sving for
Bermerud badeplass? Der er det
ikke sA mye som et lite autovern.
Ja, det var til og med en hil som
kjØrte gjennom isen der for
mange fir siden - og deter fortsatt
ikke gjort noe med dette stedet.

boven skai ale kosrnar dekkes
inn gjennom de kommunale avgiftsordninger.

Qdtlinannen
har ortlet
Jeg er sJokkert.
Det skjer ikke sa ofte hel
dzgvis jeg harjo levet en
stund. Men nd erjeg gjort
oppmerkiom pa det hârreisende ddrlige tilbudet som eleverfra Enebakk, og sa?rligfra
Pre, fdrnarde skal begynne

.
...
...

pa videregdende skole. For

'
elevene i Ytre-bygda er de ncenneste videregdende skoler
med aiimennfag Ski og Drømtorp; vi harjo ingen videregdende skoler i Enebakk. Det har tradisjoneit vtert en viss konkurranse mellom Ski og DrØmtorp, og det erjo OK, synes
Jeg. Ski videregdende har vel butt anseit for a vtre litt mer

etablert og "bedre ' kanskje. Sá skulle man Jo tro at Enebakk-elever med gode eksamener skulle kunne konkurrere
med Ski-elever om a komme inn pa Ski videregdende, hvis de
Ønsket det. Men nei da, Ski videregdende erforbehoidt Skielever, den. Enebakk-elevene blir alle som en kanalisert til
DrØmtorp. Begrunnelsen skal vtre at man ikke vii splitte elevenefra en region.
Og sd beslutterAkershusfylkeskommune a legge ned
DrØmtorp videregdende og heller bygge ut den videregdende
skolen pa Langhus. Sá skulle man vel tro at Enebakk-elevene
i hvert fall nd skulle kunne konkurrere om a komme inn pa
Ski videregdende, men nei igJen. Enebakk-elevene skal nib gd
pa videregdende skoie i As! Dermedfár de en dagiig reisevei
pa 1 - time. Begrunnelsen skal tub vtre noe Ant som at de
somfØrst sitterpd bussen, kan like gJerne kJØreforbi den
ncer?neste skolen og gd pa en som ligger lenger borte.
Noen synes tydeligvis det er logikk i dette, som nestleder i
FA U pa Mjcer ungdomsskole skriver i et notat om saken.
Jeg skulle Ønske at noen kunne gifylkeskommunens skolebyrdkrater et kart over Akershusfylke, og gjerne legge ved
en liten boks sunnfornuft, (det skal antakelig ikke sd mye til)
for behovet for dette synes a were betydelig!

Foreidrenes Arbeidsutvalg (FA U) ved Mfter ungdomsskole
fortjener ros og oppmuntring ford ha tatt opp denne saken.
Sub ,; videre.'
Seli tar jeg sikte pa ô ta denne saken opp i kommunestvret.
Jeg iror at en kiystailklar uzraieLrefra Enebakk kommunes
Øverste organ vii kunne bli tillagr vekt. Herved invirererjeg
Mja'r FAU til dformulere etforslag dl uttalelsefra Enebakk
kommune. Denne saken er ikke tapt ennd!

Jeg hAper ph forstAelse for at
Nils Schaug
ogsA Enebakk mA følge lovverket med herisyn til punkt 4. Av
den grunn var det nødvendig A
vedta ovennevnte økning. Det
var et enstemmig kommunestyre
som fattet vedtak, men det var
Brevigsveien ble I sin totale skal skjermes mot bibtrafikk er
flere innbegg som var kritiske til lengde ph ca 4 km, nedklassifi- det pAkrevet A bygge ut med
økningen.
sert fra fylkesvei til kommunai gang -og sykkelvei. I en stram
økonomisk situasjon vii slike dltidlig ph 80 tallet.
Underskriftene som er sendt veiStatens
vegvesen overfØrte tak were vanskelige A gjennommeg, er videresendt til miljøsamtidig et lite bebop Arlig, ore- fØre. Det snakkes her om en invemniinisteren sammen med merket vedlikehobd av veien. Se- vestering ph ca 5 -6 mill.
kopi av ditt innlegg i Komposten
Breviksveien har som grusvei
ble disse oremerkede midog dette svaret. Jeg vil forøvrig nere
lane lagt inn i de Arlig rammeo- fungert tilfredsstillende som atfølge opp saken via politiske verføringene kommunen mottar komstvei for beboeme, men er
fora, og ogsA gjennom vAr styreikke bygd opp til A kunne tilfra staten.
representant I ROAF
I
en
alberede
stram
okonomi
fredsstible
krav som átkomstvei
Jorunn Buer ble kommunen tilfØrt nye vei- til <<Folios baste
badestrand>>.
Dersom dette skulle tilfredsHvor mye koster det egentlig A metere A vedlikeholde. I dag har
vedlikeholde veien silk den er i kommunen ca 56 km vei A vedli- stilles mA . det pArenes tithedag?? Om somnieren skrapes og keholde sommer og vinter. Til - dringstiltak i tillegg til gaig- og
saltes, shapes og saites det. Og dette har vii Arets budsjett avsatt .iykkeivei ph 1 - 2 mill deriblant
om vinteren mA det stadig ut og ca 1 mill, som .al gA til rent oppbygging av brela asfalte- -strØs - gang ph gang. Hadde ikke vedlikehold og 0.5 mill rib reas- ring og fartsbegrensningtiltak
som fartshumper etc.
kommunen spart bide lid og faltering.
Som den observante ieser vii
Deter bekiagelig A hØre at veipenger ph sikt hvis denne veien
var blitt utbedret en gang for strekningen fra Meieriskaug- oppfatte er dette sA tunge kostnao
ale? Og ikke minst - for oss som veien dl Bermerud benyttes som der at dette mA settes inn i en tobor der - hadde det betydd at vi fartsetappe I et blirally. Kjøre- tal prioritering av kommunens
kunne la ungene gA langs veien kuituren er det lite driftsavde- investeringer I kommende økoalene wen at vi behøvde were lingen i kommunen kan giøré ñomiplaner, dersom dette skal
redd for at de skulle bli pAicjØrt i noe med annet en A skibte even- realiseres.
Til slutt vii jag komme med en
tuelt innsette fartsbegrensede dlneste sving.
appell til leserene som til somMA DET SKJE EN ALVOR- talc som setter ned hastigheten.
Kontroll fra lokal politimyn- meren skal besØke vAr perle ved
UG ULYKKE FOR poLmdighet
bor/mA tydeligvis intensi- Lyseren: Overhold fartsgrenKERNE GJØR NOE - JEG
veres og vi skal gi en henven- sane, tenk ph sikkerheten til gABARE SPØRI!I!I
delse til lensmannsetaten om ende og syklende, sA fAr vi nile
en god sommer!!!
dette.
Driftssjefen
Dersom myke trafikkanter
Hilsen en beboer i Brevigveien

Brevigveien - svar pa Ieserinnlegg fra heboer
langs veien
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Enebakk naringsrãd inviterer til mediakonferanse i kommunestyresalen tirsdag 27. april 1999 ki. 19.00
for a drøfte mediesitu- vende, lag og foreninger, kabel- presentant Einar Hoistad, kul-

asjonen i Enebakk - og
mulighetene for a
bedre denne ved samordninger eller samarbeidsordninger.
Alle interesserte er
invitert - og spesielt er det ønskelig at flest mulig meringsdri-

TV seiskaper, lokalaviser samt
kommunal administrasjon og
politikere deltar. Mediakonferansen avsluttes med en paneldebatt ledet av
Râdmann Nils Schaug og
med et panel bestâende av: OrdfØrer Jorunn Buer stortingsre-

tursjef Per Sandvik, nringsrádsleder Tore Karisen og journalist Gerd Inger Ericson fra øvre
Smaalenene.
Sett av datoen og mot opp Dette angar oss alle !!!

Vàrryddeaksjon
1 999 pa Nedre
Romerike

hengig av lokale tradisjoner og
tiltak. BØler avfallsdeponi vii i
.r ha utvidet âpningstider uke
18 og de første dagene i uke 19.
Lørdagsapent var av variabel
popularitet pa gjenbrukstasjonene i fjor. Dette har vi tatt konsekvensene av. Det blir en lØrdagsApning pa alle stasjonene
med unntak av Fleia og SØrum.
De to siste stasjonene ble nesten
ikke besøkt ph lørdagene i fjor.
OgsA i hr er det kommunene
som er hovedansvarlig for innsamling og arrangementer for
vthryddeaksjonen i <<sin>> kommune.
Opprydding og kildesorteriiig
Avfaii fra opprydding og
<<rengjØring>> i ruermiljøet, ph
skolen, barnehagen, idrettsplassen o.l. kan levere gratis ph Bøler Avfallsdeponi. Dette gjeider
avfall som sand og grus fra
gangveier og lekepiasser. Annet
avfall som folk, dessverre, har
hevet fra seg i lØpet av vinteren
som papirrester, plastposer o.l.
kan ogsA leveres gratis pa' Bøler.
ROAF og kommunene vii sørge
for at sekker blir utievert til de
som deltar i aksjonen. Større
lass med usortert avfall skal leveres dlirekte til Bøler Gjenvinfling eller andre sorteringsanlegg. I samtiige kommuner er

det etabiert gjenbrukstasjoner.
Her kan kildesortert avfall fra
hushoidningene leveres gratis.
vArryddeaksjonen vii sAledes
følge opp de tiltak som ROAF
ailerede bar etabiert. Dette omfatter gratis levering av føigende fraksjoner fra private:
Rent hageavfall, rent trevirke,
metali og hvitevarer, papp og
papir, glass, pent brukt toy, spesialavfaii, kuldemøbler og ren
piast (kun Bøier gjenbrukstasjon). Aviali fra private som
ikke er kildesortert vii det bli
ki-evet avgift av. Usortert avfall
betaies i. .h.h.t. prisliste - d.v.s.
kr. 200,- per m3. Husk at spesialavfail ikke ma biandes med
annet avfall, det gjelder spesielt
maiingrester, batterier, oijerester o.l.
For ytterligere informasjon ta
kontaakt med kommunen eller
ROAR De skoler eller barnehager, lag og foreninger som Ønsker nrmere opplysninger kan
ta kontakt med sin kommune.
ROAF vii were behjelpelig med
opplysninger om apningstider,
avfailsleveranse, kiidesortering
m.m. Avfail fra nringsdrivende vil som vanlig bli genvist
til vekt pa Bøler Avfallsdeponi
og sorteringsaniegg.
For ROAF, Asbjørn Olsen.

Tradisjonell vâropprydding i
1999 hvor aksjonsukene er
uke 17, 18 og 19.
Romenke Avfallsforedling
(ROAF) og medlemskommunene, deriblant Enebakk, vil i
samarbeid med skoler, barnehager, velforeninger, borettslag og
andre interesserte gjennomfØre
den ârlige <<v.rdugnaden>> i manedsskiftet aprillmai 1999.
Selv om gjenbrukstasjonene
benyttes mer og mer gjennom
hele âret syntes det fortsatt nØdvendig med en vârdugnad.
Vrforholdene har ogsâ i ãr
wert ustabile, men mange hageeiere har startet <<sin vâropprydning>>. Rent hageavfall kan som
tidligere hr leveres gratis til
RA2s anlegg pa Berger i
HageavfalSkedsmo.
let vil bli kompostert, men husk
at dette ma vre rent, slik at
ikke dyre maskiner blir Ødelagt.
Apningstidene for den enkelte
gjenbrukstasjon varierer fra
kommune til kommune, av-

Enebakk rneringsrâd

Innskriving av nye
elever ved harneskolane i Enebakk
1. klasse/tarskolen
Ira bøsten 1999
Innskrivingen gjeider alle barn
som fylier 6 Ar i 1999.
Bama mØter ved den skolen
de sokner til. Tidspunkt for innskrivingen:
Ytre Enebakk skole
Tirsdag 13. april Id. 10.00
Hauglia skole
Tirsdag 13. april Id. 09.30

Avdeling tar naturlorvalining
Kunngjøring am vedtan kommunedelplan
Enebakk kommunestyre vedtok i
mote den 1, februar 1999 Kommunedeiplan for an/egg og omrdder for friluftsliv i Enebakk
kommune 1999-2002.
I planen inngAr fØlgende prosjekter i prioritert rekkeføige innenfor tidsrommet 1999-2002:
- Badeplass ved VAg
- Adkomst fra Ekebergdaien til

Kirkebygden skole
Tirsdag 13. april Id. 11.00
For barn som har bodd i Enebakk mindre enn ett Ar, mA dApseller fødselsattest tas med.
Ny oppiringsiov gir rom for
utsatt skolestart ett Ar dersom
barnet etter sakkynclig vurdering
tilrAs dette. Barn som har fylt 5
Ar for 1. april, kan sØke om tidiig
skolestart. Kommunen tar avgjøreise etter sakkyndig vurdering av barnet. Eventuell søknad
om utsatt eller tidlig skolestart
leveres ved innskrivingen.
Velkommen til skolen!
Skolesjefen
Marka
- Utferdsparkenngsplass ved
Langen ved Rustad
- Tursti langs Børterelva
- Fiandicaprampe Bermerud
badeplass
- Utferdsparkeringspiass i Ekebergdalen
- Ferdigstilling av del av friluftsomrAde Flateby Bruk
- Kultursti bygdetun til PrestAa
- Merking av stier og løyper i
Marka
Pianen i sin hethet er tilgjengelig
hos Enebakk kommune, avdeling for naturforvaitning
Avd. for naturforvaitning.

Vàronmnøte I Enebakk
Sted: Bndernes Hus
Tid: Onsdag 7. April 1999, kl.
19.00
Program: Innledning av forsØksringleder i Romerike Forøksring,
Einar Strand:
Ensilering av gras i rundballerstyrke og svakheter ved metoden
Erfaring med redusertjordbearbeidingldirektesAing
Ny handlingsplan for bruk av
plantevemmidler
Kaffepause og vAronnprat
Arr. Enebakk Landbrukslag og
Enebakk kommune v/avd. na- turforvaltning

Mortensen hageplan
-Gartner - Hagebrukskonsulent
-Gir rád/veiledning.
-Lager planer
-DemonstrererfKãsør
-lag og forefinger
-Lang erfaring og høy
kompetanse
Telefonlfaks:
64925720
Mobiltelefon:
90529496

Enebakk Produkter AS
Vi leverer
vARRYDDEAKSJONEN 1999
APNINGSTIDER FOR GJENBRUKSTASJONER OG BØLER AVFALLSDEPONI
Avfallsmottak
/gjenbrukst.

Uke 17

Kommune

ved i sekk 60 liter/30 cm. lengde:
Gran: kr. 32.50 + mva.
Leveresfritt i Enebakk ved bestilling av minst 10 sekker, Sd
langt lageret rekker!

G]olstad

Enebakk

Stengt

1200-1900

Stengt

0830-1500

Stengt

Lordag
(1. mal)
Stengt

Soler Avf.dep.

Skedsmo

0700-1500

0700-1900

0700-1500

0700-1500

0700-1500

Stengt

Avialismottak
/gjenbrUkSt.

Kommune

Fredag

Lørdag

Vi har ogsA andre produkter/tjenester A tilby:
Kantineutleie
Strøkasser/-iagringskasser for leker o.l.
Hage/utebord mlfaste krakker (bestilling)
Fliskutting
Fargekopiering
Ergo-terapeutiske hjelpemidler for databrukere
Oppdrag etter avtale, flytting o.l.
Ta kontakt med Leif, PAl eller Michael

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 18
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Enebakk

1600-2000

1200-2000

1600-2000

0830-2000

1600-2000

1000-1500

Soler Avf.dep.

Skedsmo

0700-2000

0700-2000

0700-2000

0700-2000

07.00-2000

1000-1500

Avfallsmottak
/gjenbrukst.

Kommune

Gjølstad

Gjølstad
Soler Avf.dep.

Enebakk
Skedsmo

ENEBAKK PRODUKTER AS

Uke 19
Fredag

Lerdag

Stengt

Torsdag
(Kr.Hbiimelfartsdag)
Stengt

Stengt

Stengt

0700-1500

Stengt

0700-1500

Stengt

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Stengt

1200-1900
0700-2000

0700-2000

ROMERIKE AVFALLSFOREDLING - ROAF
Fax 64 83 57 30
hf. 64 83 57 20

GJØLSTAD
1912 ENEBAKK
Tif.: 64927460
Faks: 64927331

GJØLSTAD GJENBRUKSSTASJON
TIRSDAG U. 12.00 - 19.00
TORSDAG KL. 08.30 - 15.00

KOMPOSTEN

DATO TYPE
ARRANGEMENT

GRUFPE/NAVN

STED

TID

PRIS

Frisk Luft
Galleriet Loppa

Ignarbakke
Biblioteket

1900
Ca. 1600

gratis

lørdagsøndag

Danseaften
MANEDENS
BILDE
10.04.- Kunstutstilling
25.04.

Dansk utstiller:
lb Eisner

lø/sø 12-16
onsd. 18-20

lørdag

17.04

torsdag

22.04.

Iørdag

24.04.

Galleri Loppa
Apningsdagen:
Jazz/poesi
Mjr - Ungd.
skole
plakater blir
satt opp i
nrrni1jø
I biblioteket

søndag

25.04.

DAG

APRIL
tirsdag
torsdag

06.04.
08.04.

Kvinne og fam. laget
<<Vis hva du kan Ytre
messe>>
Enebakk kommunale Kulturkveld
kulturskole
Utstilling, saig og
dernbnstrasj on av
husflidsteknikker
Vârkonsert mlgjester
Enebakk kamnierkor

Enebakk Husflidslag

1200-1400

bibi. âpn.
tider

Enebakk Blandakor

Kommunestyresalen i
Râdhuset

1700

Grafikk
mI Mette Wold Almâs

Gallen Loppa

lø/sø 12-16
onsd. 18-20

boligfeltet pa
Flateby

ca. kI. 1900

Galleri Loppa

lø/sø 12-16
onsd. 18-20

60,-v
30,- b
(16-7âr)

1LAI
lørdagsøndag

08.05.- Kunstutstilling
23.05.

JUNI
tirsdag

01.06.

lørdagsøndag
fredaglørdag

<<Hest og kjerre rundt Enebakk trekkspillklubb
omkring i Flateby
boligfelt>>
Grafikk ni/Hanne G.
05.06.- Kunstutstilling
Grieg Stoltenberg
20.06.
Vâgsenteret i Ytre
11.06.- Markedsdager
12.06.

JtLI
fredaglørdag

30.07.- LYSERN31.07. FESTIVALEN

Frisk Luft
Sanitetsforeningene
Norsk Folkehjelp -

Slora

nmnnere
annonser

14.08.- Kunstutstilling
29.08.

Maleri/akvarell:
KjerstiNans
Bilder: In:er I:1ebk

Galleri loppa

lø/sø 12-16
onsd. 18-20

11.09.- Kunstutstilling
19.09.

Minneustilling over
Kunstnere som bar
levet i Enebakk

Galleri loppa

lø/sø 12-16
onsd. 18-20

16.10.- Kunstutstilling
31.10.
24.10. østlandske
trekkspillfestival

Kari Middeithon
bilder
Enebakk
Trekkspillklubb

Galleri loppa

l/sø 12-16
onsd. 18-20

Flatebyhallen

viser til
nnrmere
alinonserin:

lørdagsanda

20.11.- Kunstutstilling
12.12.

Kari Middeithon
bilder

Galleri loppa

lø/sø 12-16
onsd. 18-20

søndag

21.11.

Enebakk trekkspillklubb og Enebakk
blandakor

Mjr U-slcole

viser til
anrmere
annonserlflg

Vâgsenteret

AUG.
lørdagsandag
SEPT.
lørdagsandag
OKT.
Iørdagsønda
søndag

NOV.

Konsert

HA FORSKJELLIGE AKTIVITETER INN I KALENDEREN:
INFORMASJON TIL ALLE DERE SOM ØNSKER A
Det er fint cm dere kunne fà med alle opplysninger nàr dere sender ønskene deres inn til oss pa kulturkontoret. (sr1ig blir sted,tid,
pris uteglemt). All informasjon mottas med takk!
K.Brnna, ku1tursekret

Enebakk kirke
Kirken er en av de mest interessante kirker fra tidlig kristen tid i
Norge. lnteriØret stammer fra 1667, mens kalkmaleriene er fra
1500 tallet. En kopi av Enebakkmadonnaefl sthr i kirken, originalen er i Universitets Oldsakssamling.
Omvisning etter avtale pa tlf.: 6492 60 42 v/Knut Grinde.

Ungdomsklubbene
TIDENE ER SOM FØLGER:
We Enebakk:
U-klubb fra 13 fir, tir. Id. 1830-2130
Jr. klubb 10-12 âr, tor, kI. 1800-2000
U-klubb fra 13 fir, fre. ki. 1930-2400

Erling Enger og Raglihild
Butenschøns samhnger

Kirkebygden:
Miniklubb 6-9 hr, tor. ki. 1800-2000
Jr. klubb 10-12 âr, ons. U. 1800-2030

Det gamle herredshus mellom Bygdetunet og Enebakk kirke i
.irkebygden.
Apningstider:
tirsd. - torsd. K1.1200-1430 hele âret. For øvrig etter avtale pa
tif.: 64 92 62 02 v/Kjell Matheussen, Enebakk kunstforenIng.

Flateby:
U-klubb fra 13 âr, tor. kI. 1830-2200
Jr. klubb 10-12 hr, ons. Id. 1800-2100
U-klubb fra 13 âr, fre. ki. 2000-2400

Risk Lifit
Danseaften .6. april
<<Frisk Luft>>
arrangerer i samarbeide med Sanitetsforeningen
Danseaften pa Ignarbakke, Kirkebygda
tirsdag 6. april.
Gratis adgang og servering.
Alle er velkommen
<<Frisk Luft>>-bussen gr fra Fjeld kI. 1800.
Nrmere opplysninger pa tif. 64 92 44 05

KOMPOSTEN

Ungdommens kultupmonstping 1999
Arets mønstring ble avvikiet ved Mjr U-skole
søndag 7. mars 1999 ki.
1600.
Det var i ir pmeldt 9 sceneinnslag og 22 kunstnere. I alt
44 deltakere i Arets mØnslring.
Deltakere i ár var:
Teaterforestilling; Egget. Ledet av kulturskolens dramalrer,
Espen Dahl:
mlBente Kristoffersen 9, Linn
Ingrid Berggãrd 11, Ronja S.
Lund 10, Elisabeth Fiskaa 11,
Karoline T. Hansen 11, Amina
Breiteig 12, Adrian Andersen
12, Daniel Andersen 9.
Sang mfKaroline T. Hansen
11, Randi Dokkehaug 11,
Sang miThva Weideberg
Hongve 17, akk. av Marthe
Halvorsen pa piano.
Dans m/Amina Breiteig,
Randi Dokkehaug, Karoline T.
Hansen og Ronja Lund.
Rap m/Lars-Gunnar Bjørnstad
18, Henrik Hysing 18, Frank
Helgesen 17, Christian Strand
18 og Kristine Hansen 18.
Girarspill/vokal m/ Martin
Kathrud 18 og Tom Pettersen
18.
Techno-dans m/ Torgard Simonsen 19, Fredrik Hiereid 18,
Sveinung Simonsen 18 og Anders Myklebust 20.
Drill(lys)show m/ Mona R.
Holtet 16, Agnieszka Nilsen 16
og Eva Pettersen 16.Konfransier
i Ar var THOMAS JOHNSEN
fra Flateby. En stor takk til deg.
Jeg vii gi en honnØr til lydtekniker Ole Petter Berg og lystekniker Terje Rustand og sist men
ikke minst til var <<alt-mulig-

Elever ved kultursko!en, kerer her er Viggo Karisen:
Marte Celius (14)

Oljemaleri

Ester Marie Fiskum (14)

Blyant-tegning
Blyant-tegning
Blyant-tegning
Oljemaleri
Maleri
Oljemaleri
Oljemaleri
Tegning
Tegning

Karianne T. Borud (13)
Rude Jorgensen (14)

<<Hay>>
<<Fjell>>
<<Bessa I bursdag>
<<KnØttet>>
<<Leonardo>>
<<Portrett>>
<<Hemmelighet>>
<<Stilleben>>
<<Portrett - dame>>
<<Rode>>
<<Pop-idol*

Eleverfra 5. kiasse ved Kirkebygden skole, kerer her er Grete Kittilsen:

Foto: ØB. Karoline T Hansen og Randi Dokkehaug fremførte
sangen Big, big world.
fram det man steller med til
mann>> Trym Busengdal.
Arrangementet ble preget av glede for oss alle.
Vi hAper at ungdommen selv
modeme effekter som blinkende
lys, masse lyd og røykeffekter fikk en god opplevelse, at forelfra røykmaskinene. 'Vi hâper og dre, besteforeidre, sØsken og
tror at ungdommen setter pris pa ikke minst vernier satte pris ph
ungdoms-konserten!
dette.
Vii med dette fA opplyse om at
En stor takk tit Gallen Nygàrd
pa Flateby som var behjelpelig FYLKESMØNSTRINGEN gar
med rammer til bildene til 5. av stabelen 16.-18. april i Ullenkiasse ved Kirkebygden skole. saker kulturhus. 'rid og program
To av disse bildene gikk videre vii bli opplyst dl alle deltakerne
sA fort vi vet noe om det her ph
dl fylkesmonstringen.
'Vi skal forsØke a fA dl en kulturkontoret. Det er sikkert
kunstutstilhing enten i foajeen i hyggelig om sA mange som muradhuset elier i kommunestyre- lig av vernier og kjente kmi ta
salen. Den haper vi skal vre pa seg en tur og obacke)> opp Eneplass i starten pa uke 11 og stA til bakkingene. Vi fAr dessverre
ikke programmet inn i Komposlitt etter $ske.
Den kan sees hver dag mellom ten for fylkesmØnstringen er avvikiet.
U. 0800-1600.
Gratulerer til de av dere som
Det er sA hyggelig a se alt det
fine ungdommen gjør i fritiden, gikk videre dl fylkesmØnsthvor kreative deer og det A tørre ringen!
A stA ph scenen og tørre a vise

Npican Madonna

elever ph 8.klassetrinn. Vi startet med blanke ark foruten noter, noen meter stoff, spiker,
listverk, maling, papp, piprensere og farger, utallige meter
kabel, tape, mikrofoner, videokamera, et piano, alrikanske
trommer og intens arbeidsinnsats foran oss.

Dette skriver noen av elevene om uken:

Med riktig innlevelsesevne innØves dansen.
- et samarbeidsprosjekt mellom Enebakk kommunale
kulturskole, Enebakk ungdomsskole og Hammarö
Kulturskola pa 8.klassetrinn 15.- 19. februar
Aile elevene i 8. klassetrinn
fikk i uken fØr skolens vinterferie ta del i et kulturprosjekt
der verket <<African madonna>>
av Felicity Laurence var tema.
Et stort musikaisk verk med
elementer av dans og drama
skulle bli til en forestilling i 10pet av en knapp uke med arbeid. Alt i alt var vi 13 berere,
3 elever fra Hammarö og 50

KONSTh9ThIE VAR:

<<Det hele starter en mandagsmorgen med spente elever
som strømmet inn i gymsalen.
Ingen visste hva som ventet
dem. Det de hadde i bakhodet
var det Vigdis M. Uvizjev (kulturskolerektor) hadde hert dem
fredagen for. De fleste giedet
seg. Lanererne presenterte seg
for elevene og elevene tok vel
imot dem. Deretter fikk elevene en liten smakebit ph de
viktigste sangene. Moralen i
stykket er at vi aidri skal
stoppe A bry oss om de som iider. Lilt senere ble alle delt inn
i grupper som de selv valgte;
feks. Drama, lys- og lydteknikk, kor, kulisser, trommeslagere og dans. Dagen etter ble
det jobber i gruppene. Dramagruppen, under iedelse av Susanne Magnusson, fikk hjelp til

Marius Fausken Arnesen(1 1)
Sara Johanne Anfindsen(1 1)
Mats Jørund Fiskum(10)
Silje Marie Halvorsen(11)
Benedicte Wenli Larsen(1 1)
Kristina Lund(1 1)
Ronja StrØmsborg Lund(1 1)
Robin Wilhelmsen(1 1)
Isalei Christina
Hall Graven(11)
Elisabeth StrØm(1 1)
Lise Lene Killerud(11)
Kristine BØhler Holst(1 1)
Marthe Halvorsen(17)

Maleri
Maleri
Maleri
Maleri
Maleri
Maleri
Maleri
Maleri

<cEdvard Munch>>
<<Hus i hage>>
<<Gjespet>
<cFamiliekrangel>>
<cStjernenatt>
<cTenkerenc>
<<Romantisk vinternatt>'
<<Maleren>>

Maleri
Maleri
Maleri
Maleri
Keramilddraku

<<Fred og solskinn>>
<<Svett sol>>
<<Blodig vannc>
<cFargeforvirring>>
<<Katter>>

Ingvild Solberg har 4rnalekurs# ogfølgende elever deltar:
<<Stilleben>>
bilde
Sissel Svarthoel(15)
<<Stillebenc>
bilde
Miriam Heeñ Skotland(15)
.ccOppsiilling>>
Kristine Arstad(15)
bilde
<cBlAtt glass>>
bilde
Marina Hansen(14)

Isse glkk videre lii lylkesmonstringen
Utstilling:
Marte Halvorsen,
Marte Celius,
Ester M. Fiskum
Kananne T. Bonid
Hilde Jorgensen
Silje M. Halvorsen
Ronja S. Lund
Miriam H. Skotland

keramikklraku,
oljemaleri
blyant
oljemaleri
maleri
tegning
maleri
maleri
bilde

<Katter>>
<<Hay>>
<<Bessa i bursdag>>
c>Portrettc>
cHemmelighetc>
<<Hodec
<Familiekrangel>>
<cRomantisk vintematt>>
<<Stilleben>>

Scene:
Rappegruppen:
Techno-dansen:

Hup-crew m/ <<Tastatur casanova>>
R.O.S.E. m/ <<I'll always belive in you>>

Teatergruppa:

m/ <<Eggetc> av Bjorn Lindgren

Gudsijenesteliste for
A komponere et skuespill som Enebakk og Man kirker
skulle framvises. Alle holdt ph
med sift, inntil generalprøven
torsdag formiddag.Og den gikk'
fint. Dermed var alt kiart til
kveldens premiere.
Lokaipresse som var tilstede
skrev i positive ordelag under
disse overskriftene: <<Heftige
African Madonna>> <<Sjelden
afrikansk opplevelse>> - jo, det
ble en fabelaktig forestilling!
En fra 8.Uasse skriver om
hva elevene selv mente om
uken:
<<Jeg snakket fØrst med noen
elever i begynnelsen av uka.
De sa at de heller yule hatt
vanlig skole en dette. Senere
snakketjeg med de samme elevene igjen,og denne gangen
mente de at dette var kjempegøy, og at de skulle ønske at
de kunne ha det samme neste
Ar. Det er morsomt med litt avieksling fra den vanlige skoledagen, spesielt nAr den avvekslingen er uten lekser. Lrerne
likte ogsA dette prosjektet enten de var med eller bare sA ph.
HApet er nA at andre kommuner
har sett hva vi har gjort og prover det samme selv.>>

8Kjevtorsdag 1. apr11:
ki. 18.00 i Enebakk kirke: Nattverdgudstjeneste v/øvstegArd
ki. 19.30 i Mari kirke: Nattverdgudstjeneste /øvstegArd

Langlredag 2. ot
U. 11.00 i Mari kirke: Langfredagsgudstjeneste v/øvstegArd.

Pãskedag 4. apr11:
U. 11.00 i Enebakk kirke: Hoymesse v/øvstegArd
U. 11.00 i Mari kirke: Hoymesse vfNorborg. Nattverd

2.

5, 80

U. 11.00 M Stranden bedehus: Hoymesse v/Norlo.rg. Nattverd

11J
ki. 11.00 i Enebakk kirke: Hoymesse v/Elin A. Grs1i fra Menighetsfakultetet. Nattverd
U. 18.00 i Mari kirke: Samtalegudstjeneste v/øvstegArd

1& 4":
kl. 18.00 i Enebakk kirke Samtalegudstjeneste vfNorborg
U. 11.00 i Mari kirke: Hoymesse og avskjedsgudstjeneste med
Gunnar øvstegArd

2& W:

U. 11.00 i Enebakk kirke: Hoymesse og avskjedsgudstjeneste
med Gunnar øvstegArd
Telefonnummer til kirken:
64 92 71 41
Menighetskontoret:
64 92 61 50
Vigdis M. Uvizjev, rektor Sokneprest Eystein Norborg:
kulturskolen Kaliskapellan Gunnar Øvstegsird: 64 92 4901
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MANEOEIVS BILM) I Enebakk Bibliotek,0
Viggo Karisen er født i
Harstad og oppvokst pa Senja
i Troms. Han flyttet til Enebakk i 1983. Han er utdannet
fag1rer i forming med hovedvekt pA tre - videreutdanfling i tegning, form og farge.
Han arbeider ved Mjr ungdomsskole og kulturskolen i
Enebakk, Viggo Karisen var i
lre hos Bjorn E. Christiansen 1992 - 94 og var tidligere
medlem av .xSeks kunstnere i
Enebakk>>. Viggo Karisen debuterte pA Nordkappfestivalen i 1981 og har senere deltatt pA sAvel Østlandsutstillingen som Romeriksutstillingen i tillegg til flere stØrre
og mindre utstillinger. Han er
bl.a. innkjøpt av Nordkapp og
Enebakk kommuner. Viggo
Karlsen benytter seg gjennomgAende av et realistisk og
figurativt formsprAk og Uttrykker seg i bAde grafikk og
oljemaling.

'

ARK NUOTEK

RAdhuset. Kirk.ebyi.
Potad Po,tboks
1912 Enebakk
TIf 64 99 02 00
Fax:64 92 71 11
E-mail: cnebakk.bibljotek@ah.teljano

net skjer I bi-M-Noteket
Vi
nA
enliar
boktralle
stAende med utgAtte
eksernplarer fra boksamlingen Eu saigs!
Korn og gjør et kupp!!!

Bihilotekets ipnintuteafidep
1. sept 30. april:
Mandag: 15-20
Tirsdag: 10- 15
Onsdag: Stengt
Torsdag: 15-20
Fredag: 10- 15
Lørdag: 10-14

Minedens bilde i mars heter <<Svaberg>> og er malt av va°r lok.ale
kunstner Viggo Karisen. Bildet er til saigs ved Galleri Loppa,
Bjerke Bruk, 1914 Pre Enebakk. Tif. 64 92 5692.
Foto: Jytte Toft Nielsen.

Blilloteket thefaIei':

"Verdens hokdag den 23. April!

Manedens forfatter I Enebakk bihhotelc
SON er krimlid!

<<Verdens bokdag>>
(tidi.: <<Den internasjonale bokdagen>>) er en
festdag for boken!

Minette Walters er en av verdens mest prisbelønte krimforfattere! Bøkene hennes er
oversatt til 32 sprAk (!) og
BBC-serjene basert pA hennes
bøker er vist i en lang rekke
land. Intet under at denne forfatteren er en av bibliotekets
mest etterspurte og leste!
I disse dager konimer hennes
siste bok <<Brudd>> Ut her i landet. Noe A glede seg til, alle pa-

Det begynte i Barcelona i den
katalanske delen av Spania:
23. april feirer Barcelona byens skytsengel, St. George. lover
70 as has innbyggeme feiret
<<The Day of Books and Roses>>;
symboler for kultur, skjønnhet,
intelligens og kjrlighet. Tradisjonen er at man gir en bok og en
rose dl en man er glad i. Dette er
en festdag for boken og for givergleden. Bokhandlene og bibliotekene flytter Ut pit gaten, og
byen bugner av mennesker, bøker og roser.

sjonerte Walters-lesere! Som
ailtid i Minette Walters' romaner handler ogsA denne om en
stygg sak, og om menneskesinnets mørkeste irrganger
Et
kvinnelik flyter opp pA stranden et sted pA den engleske
sørkysten. Kvinnen er voldtatt,
har fAtt fingrene brukket og er
kastet overbord fra en bAt - for
A drukne, og - hun er gravid.
Like uforutsigbar som alltid.

Sannheten i all dens gru kommer ikke frem fØr helt pA slutten, og leseren rystes pA en slik
mate bare Minette Walters kan
fit det til!
Tidligere utkommet av
samme forfatter:
DØden i ishuset (1993),
Olive tok en Øks (1994), Kjerringbissel (1995), Det mørke
rommet (1996), Ekko (1997).

FN-dag:

Enebakk bibliotek skapte
rammene rundt den første
elevutstillingen i Kulturskolens regi. Maleri,
trykk og tegninger av elevene i Viggo Karisens
tegnekiasse viste Mare
tegn pa stor kunstnerisk
utfoldelse og skaperglede.

Ytringsfrihet og opphavsrett:
Verdens bokdag er en festdag i
Norge, men ogsit en dag som kaller pit internasjonal solidaritet og
ettertankë. FNs Verdenserk1ring om menneskereuighetene
slAr fast alle menneskers rett til
frie ytringer og frie meninger og
rett dl fritt A skaffe seg informasjon. Intemasjonalt er situasjonen for ytringsfrihet og informasjonsfrihet ennit swert langt fra
Verdenserklringens mAl. Det
kreves et sterkt engasjement og
intemasjonal solidaritet for A
komme videre.

UNESCO er FNs organisasjon
for utdanning, forskning og kultur. Med utgangspunkt i Barcelonas bokdag, bestenite UNESCO
i november 1995 at 23. april skal
were verdens bok- og opphavsrettsdag. Arrangernentet skal Ma!:
skape oppmerksomhet rundt boMAlet for Verdens bokdag er A
ken fordi <<bØker gjennom histo- skape positiv oppijiersomhet
den has viert et av de mest knift rundt boken ved A feire bokglede
fulle midlene for A SPre ki;trrn- og leselyst. PA Verdens bokdag
skap. Bøker utvikler vAr felles vi- 1999 oppfordres det til 'A. fokuten om verden 'og inspirerer til sere pit ungdom og bøker. For at
ft&1
U1aLu ,n
Norge fortsatt skal utnytte alle
(UNESCO). UNESCO arbeider fortrinnene ved A were en Icfor A styrke leseevnen i verdens sende nasjon, er det avgjørende
nasjoner, Øke bokproduksjonen at den lesegleden sorn er sit marog verne om forfatternes opp- kant hos barn blir videreført Ul
havsrett. I løpet av fire hr har Ver- dagens ungdom.
dens bokdag blitt dl en omfat-'
Enebakk bibliotek vii markere
tende intemasjonal markering og dagen den 23. april.
en festdag for boken og fokusering pit gleden ved it lese. 11998 Det skjer i bibhoteket:
Som nevnt i forrige nr. av
ble Verdens bokdag feiret i 40
Komposten ankommer <<Spinn
land.
Videre - stafetten>> Enebakk lØrVerdens bokdag i
dag 24. april. Denne dagen vii
Norge:
Enebakk husflidslag markere i
Verdens bokdag ble for første Enebakk bibliotek. Husflidslaget
gang feiret i Norge i 1997. Siden vil demonstrere, utstille og selge
den gang har bokhandler, biblio- mange typer husflid denne lØrdateker, skoler, bedrifter, institusjo- gen i bibliotekets itpningstid ki.
ner og andre wert med pit it gjøre 10- 14!
A'Jfl .SL44L'A3L, L'Jfl¼.,LWiC U

ELEVIIISTIIJJVC:

den 23. april til en vellykket bokdag, med ulike og kreative aktiviteter spredt over hele landet
Fra 1999 har man vakt A endie
navnet fra Den intmasjo
Bokdagen til Verdens bokdag,
fordi dette er brukt av UNESCO som den intemasjonale betegnelsen (World Book Day).
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AIIe elever pa We Enebakk skole skal regelmessig oppleve gleden av a Iykkes med noe1
Dette er en overskrift
som er mer enn bare ord!
Høsten -98 har elevsyn
stâtt pa <<timeplanen>> til
kererne pa Y.E. skole.
Gjennom gruppediskusjoner og plenumsdrøftinger har hererne jobbet
fram et 4e11es elevsyn>>.
Alle i skolesamfunnet er
gjortkjent med dette, og
skal ha det som en rettesnor i mote med skolens
elever. Skolens herere
har kommet fram til 13
punkter som hver og en
beskriver dette felles
elevsynet, og mâlet med
dette ser du av overskriften pA denne reportasjen.
TrivselsundersøkelSe
Vellykket prosjekt utfØrt
siste sko1er, som ogsA vii bli
gjennomført i fir, kan inspektør
Paul-Arne Sørfjord fortelie. En
silk undersøkelse gir skolens
administrasjon et godt redskap
for It skape trygghet i skolesituasjonen. Og endring av friminuttenes inndeling er et godt
eksempel ph at skolen tar Undersøkelsen ph alvor. Fra nyItret er friminuttene delt inn i
ulik takt. Dette er gjort for It
dele opp elevene og er med ph

It skape dentrygghetsfølelsen

som er sIt viktig for 1reprosessen. Ferre elever ute i friminuttene skaper mindre konflikter, bedre oversikt og det
kreves frre inspektører ute.
Det fokuseres pa at friminuttene skal vre hyggelige for
elevene, og trygghet er med ph
It gi elevene det pusterommet
friminuttene Or ment It vre. Et
at tiltakene det jobbes med er It
lire elevene leker som kan
brukes bade inne og ute, og
flere lrere har engasjert seg
for It kartlegge leker som egner
seg.
BrevskrivingsprOSjekt
Prosjektet har sitt utspring
fra Foreningen Norden som
hadde som mIti at 5. klasse elever i Sverige og Norge skulle
utveksie erfaringer per brev,
noe som ogsa er med pIt It Øve
opp elevenes skriveferdigheter.
<<100 Femmor>> ble prosjektet
kalt, og Y.E. skole var en av
deltakeme. I dag er ogsa andre
klassetrinn involvert, bl.a. Utveksler elever fra 1. klassetrinn
tegninger og felles klassebrev.
Kiassene har ogsa utvekslet videopptak, og elevene far PA
denne maten se at kiassene de
brevveksler med er reell. Prosjektet har ogsa resultert i at
elevene har vrt ph besøk over
landegrensene, et svrt populrt tiltak. Elevene innkvarte-

res privat og vennskapsbItnd
knyttes. Flere elever holder
fortsatt kontakt med <<sin brevvenn>> etter at de har sluttet pa
skolen og de svenske og norske lrene planlegger nIt felles
kurs.
Ytring - skolens informasjonsorgan
En svrt popu1r mate a informere hjemmene pa, forteller
inspektør Paul-Arne Sørfjord.
sa er da ogsIt Ytring ute i sitt
fjerde ax. Det satses pa 5 utgivelser i âret, og fra a vre beskjedne 2 A4 sider første Itret,
har Ytring nIt vokst til 10 sider.
Alle foreidre fAr Ytring og
oppfordres ogsIt til a bistIt med
stoff. Bl.a. benyttes bladet flittig av skolens FAU (foreidrenes arbeidsutvalg). Elevene
oppfordres ogsa til It bruke Ytring som i dag er et godt innarbeidet informasjonsorgafl for
Y.E. skole.
Spesialundervisning
Skolen er godt tilrettelagt for
spesialundervisning. Disse iimene tildeles enten ved søknad
til kommunen eller av skolens
egne rammer. Det gis tilleggsundervisning i fagene matte,
engeisk og norsk, i tillegg egen
for
rnorsmItlsundervisning
fremmedsprAklige elever. I
1999 gis tilbudet til i overkant
av 50 elever og da er ogsIt elevene som far morsmItlsunder-

Foto: Mariann J. Lillefuhr lvrige gutter pa skolefritidsordningen. Ruben og Andreas i ivrig utfoldelse pa slØyden>, og batene de lager skal ha b&Je mast og seil.
visning medregnet. MorsmItls- domsarbeiderfaget som er innundervisning har elevene krav delt i 1 Ar i barnehage med
ph tom. 7 Masse, og at Ene- barn fra 0-6 fir, 1 hr i skolen
bakk kommune er flerkulturell med elever fra 6-12 fir og et fir i
ser vi av at det i dag undervises ungdomskiubb med elever fra
12-18 fir. Det er frskolelrei flere forskjellige morsmItl.
ren som er 1r1ingens veileder
Skolefritidsordniflg
Ytre Enebakk skole tilbyr og som har instruktøransvaret
sine elever skolefritidsordning for 1r1ingen. At Arets 1riing
for og etter undervisningen. Cathrine Bakken er en ressurs,
Ca. 80 elever benytter seg i dag bekreftes av assistentene ph
av dette popu1re tilbudet. Her avdelingen. Lrlingen sier
kan elevene vre fra kI. 07.00- seiv at denne muligheten gir
8.20 og fra U. 12.00-17.00. henne et innblikk i barnas
Skolens tilbud er deli inn i 3 hverdag, og er med ph It beavdelinger og det tilbys for- krefte om valget hun har tatt
skjellige former for aktiviteter for fremtidig yrke er riktig.
fra sløyd til lekselesing og le- Sinn sett kan skolen med ph It
keaktiviteter. Gruppen som rekruttere fremtidige lrekrefholder til ph Askeladden, har 2 ter. Og at det er et spennende
assistenter og en lierling til A yrke, har min tilmItite stund ph
lose seg gjennom dagen. Lr- Ytre Enebakk skole bekreftet.
Mariann J. Lillefuhr.
lingen har valgt barne- og ung-

Takkev for seg
Mindre torurensing i Iandbruket:
Enebakk har vrt en foregangskomniufle ph
Enebakk er den kommunen i Akershus
som har høyest prosent upløyd Akerareal om høsten.
Dette kommer frem i Arsmeldingen fra
avdeling for Naturforvaitning og betyr
kraftig reduksjon av forurensing i
jordbruket.

dette omrItdet, og Folio kommunene tar nIt opp En sjeldent sprek og opideen. Ski og Vestby er først ute med planer om pegAende landbrukssjef,
igangsatt aksjon til sommeren.
Anders Lein, trekker seg

BU-midler
I fjor var det kun tre søkere iii Bygdeutviklingsmidler (BU-midler).
- Dette er midler som skal stimulere til tileggsnring relatert til landbruket. Dc siste Itrene har
det vrt svrt fIt søkere, noe som er synd da det
her er store midler ute It gArd, sier Lein. EksemHelvi Saitnes
pier ph nyetableringer er utbygging av campingLANDBRUK: Av de mange tiltak som er plass, bygdeturisme og juletreproduksjOn.
igangsatt for It redusere forurensning i jordbru- Elg ph menyen
ket, er redusert jordbearbeiding med ikke It
Det er i dag 20 godkjente elgvald i Enebakk
p1øye om høsten viktigst. MItisettingen sentralt der fellingsprosenten de siste ti Arene har ligget
har vert at minst 50 prosent av arealet med vArph 93 prosent. Verdien av viltkjøttet representesItdd kom skal ligge upløyd nAr vAren kommer.
rer
store Arlige verdier med omkring 600.000
- I Enebakk utgjØr dette arealet 61 prosent, kroner
hvert hr. Til sammenligning er fellingsnoe som gir kommunen topp-piassering i Akersprosenten ph rItdyr tilsvarende lay for samme
hus, kan jordbrukssjef Anders Lein bekrefte. periode med en prosent ph 55.
Andre miljøtiltak er strengere kontroll med bruk
- Her er jegerne ikke effektive nok. I dag har
av plantevernmidler. Jordbrukeren er i dag pAvi
100 rItdyrvald. Det er Ønskelig med fierre og
lagt It ta <<sertifikat>> og aviegge eksamen som stØrre rItdyrvald i kommunen, sier Lein.
viser at ban har gjort seg kjent med bruken av
plantevernmidler. Sertifikatet mIt fremvises ph
Feileskjøpet ved kjøp av plantevernmidler. Av i Rikt kongleAr
Etter en kraftig blomstring vAren 1998 ble det
alt 123 bruk har 100 tatt sertifikatet, seks driver
igangsatt konglesanking av grankongler ph høsko1ogisk.
ten i fjor. Ikke siden 1984 har Norsk Skogfrøverk ph Hamar mottatt grankongler fra regionen
Innsamling
Enebakk-Ski-OppegArd. Studenter fra NLH og
Aksjon innsamling av jernskrap var en Mar pensjonister sanket kvoten ph 100 sekker.
suksess i 1998. 73 tonn jernskrap ble samlet inn.

Selvangivelsen
for 1998
Det som fØr var fast post ph programmet i januar vii for fremtiden bli fast post i april, ved PItske

rider. Det er nIt snakk om selvangivelsestid og rundt 10.apnl blir skjemaet It finne i postkassen.
Selvangivelsen er delvis ferdigutfylt, du skal bare kontrollere oss- gjØre de tilføyelser og endringer som anvist i rettledningen. Underskriv og returner til oss.
Alle mIt gi tilbakemelding. Enten med It returnere selvangivelsen, per telefon, fax eller intemett.
Som prøvekommune kan Enebakk dette i fir, men kontoret vii vre Itpent for veiledmng ph dagtid
i hele april ph tif. 64926461.
GOD PASKE
LikningskontoretlFOlkeregiSteret

tilbake 1.juli etter 34 fir i
landbrukets tjeneste i
Enebakk.
Tekst/foto: Helvi Saitnes
Med en gjennomarbeidet Itrsmelding for Landbruket 1998 i
Enebakk, der bAde datavegring
og kunnskapsforvitriflg er
fremmedord, takker en virkelig
ressurs for seg.
- Avgangen er nØye planlagt.
Det er lenge siden jeg bestemt
meg for It slutte mens heise
enda er god, sier 65 Aringen.
Hva ban skal fylle tiden med
som pensjonist er ban ganske
klar ph.
Hytte, hus, barn, barnebarn
og ikke minst m'e rid i skog og
mark.
- Kunsten blir vel It ikke bli
for travel, smiler Lein.
Mye forandret
- VAr viktigste oppgave ph
60- og 70-tallett, var It bistIt
bøndene i utredning og planarbeid. Det var store investeringer og rask utvikling i landbruket i disse Arene. Mitt arbeid var i hovedsak ute i blant
bøndene som veileder ved nybygging av driftsbygninger og
planarbeid ved nydyrking og
planering. Siden 1994 har avdeling vrt underlagt kommunal drift, og i dag mIt bøndene
betale for faglig veiledning fra

landbruksavdeling. Nydyr . ng
og planering er helt slutt og
delvis forbudt. En fjerdedel av
Enebakks totale jordbruksareal
er planert, og det har nok vrt
en investering som i det store
oghele har lØnt seg for Enebakk, sier Lein
Lein kan bekrefte at stiliingen har forandret seg mye
siden 1965 og frem til i dag.
- I dag gAr mesteparten av
dagene med foran pcen, sier
Lein. Han legger ikke skjul ph
at ban har stortrives i arbeidet
som landbrukssjef.
- Det har vrt en svrt vanert stilling, der min bakgrunn
fra gArd har kommet godt med.
Lein er ekte trønder og oppvokst ph gArd i Skogn i Nord
Trøndelag. At faren døde tidlig
gjorde sitt til at Lein i ung alder
fikk bryne seg pi- bondens
hverdag med We dyr, maskiner, skog og mark. Som fØrtidspensjonist vii ban nIt
komme mermere jorda 'gjen i
form av utbredt hagearbëid.
- Jeg skal nyte pensjonisttilvreisen, sier en avtroppende
landbrukssjef som har gjort ett
enormt stykke arbeid for Enebakk kommune.

GAR AV: LandbrukssjefAflders Lein gar
over i pensjonistenes rekker etter 34 & I
kommunens ejeneste.
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Inviterer til mote onsdag 7. april
kl.19.00 pA Enebakk produkter, KirkeNA kan du finne opplysninger
AP
bygda. Tema: <<Sprang>> Ellen Sundby
akk
10.4
viser oss denne gamle husflidsteknik- om Enebakk Arbeiderparti ved
b$
A surfe pa' nettet. Ved a taste
ken. Kaffeservering Utiodning
MEDLEM AVNORGES HUSFUOSLAG
adressen: http://www.nittedaisnettet.no/enebakk vii du finne
Vi ønsker alle hjertelig velkommen!
vArt nye kommunevalgprogram, vre fremste tiliitsvaigte
Spinn Videre Stafetten
og vAre listekandidater til høsLørdag 24. april pA biblioteket kI. 10.00-14-00
tens kommunevaig.
Spinn Videre Stafetten er et landsomfattende arrangement i
Ta gjerne kontakt med oss
Norges Husflidsiags regi. Den startet i Passvik og i Mandal,
dersom det er noe dü lurer pd,
og avsiuttes fir 2000 i Sogn og Fjordane. Meningen er a vise
eller om du Ønsker medlemskap
husflid og hAndverk som en levende tradisjon overalt i Iani kommunens stØrste parti.
det, og A formidle dette til nye generasjoner og <<vanlige
Anne-Grete Lossius, lede,
folk>>. Vii Enebakk Husflidsiag viii samarbeide med biblioteket lage en utstilling med demonstrasjon av forskjellige
husflidsteknikker. Sett av dagen til et koselig besøk pA bibliOnsdag(mrk.dagen)
oteket. Husflidslaget har fremdeies iedige plasser pA føi07.04.99,
ki. 11.00. Sonja Ville
gende kurs:
Larsen med venner fra EvanToying v/Else Vardeberg, 16-17 og 18. April.
geliesenteret deitar. Alle er velLafting v(Nils Wiik(tif.: 64924147), vAren 1999.
kommen!
PAmeiding til: Ase Engen, tif.: 64926076.

Enebakk AP p Internett

Formiddagstretf pa Betel:

Ytre's 17=1
Orchester
Det begynner A bli vAr ute, og da gAr tiden fort til vAr nasjonaldag. Vi søker derfor etter flere gamle og yngre korpsmusikanter
som synes det blir litt <<stusseiig>> bare A se ph nAr 17. mai toget
gAr forbi, eller har lyst til A vekke noen gamle minner. Har du
ikke noe A spille ph, sA er vi behjelpelig med det. Vi har fAtt god
støtte i fra Enebakk kommune vlkuiturkontoret, og det lokale nringsliv i Ytre, som vi er veidig takknemlig for. Derfor er vi et orchester total fri for kontingent, kakelotteri o.1. Vi har ingen opptaaaaakskrav, men en fortid fra skolemusikken eller ungdomskorps el- lignende er en fordel. Godt humor og ekte spiileglede
kommer man langt med. Vi over ph Ytre Enebakk skole hver søndag etter pAsken og frem til 17. mai.

Vi ér i gang igjen!
øveisesdager sesongen 1999
Søndag 11. april. Søndag 18. april. Søndag 25. april. Søndag
2. mai. Søndag 9. mai.
Vi motes alle dager pa° Ytre Enebakk skole ki. 16.00-18.00
Eventuelle spørsmdl, ring Fred, tif: 64925107/91787540
eller Knut Bjørnstad, tif.: 64924140

Naringskoordinator:
Halyard Waade
Granveien 30,
1911 Flateby
TIE: 64 92 87 13
mobiltlf.: 911 95 985

Bh medlem I Enehald Neriigsràd
Den 14.april 1999 oppløses Enebakk Handel- HAndverk og Industriforening (EHHI) og gAr inn i Enebakk NeringsrAd som
samtidig blir en medlemsorganisasjon.
Omorganiseringen skal forenlde og effektivisere neringsarbeidet i Enebakk.
Enebakk NringsrAd inviterer med dette alle gArdbrukere, enkeltbedrifter eller sammenslutninger av bedrifter, institusjoner,
samt lag og foreninger som driver eller representerer nringsvirksomhet i Enebakk lii A bli medlemmer av NringsrAdet.
Privatpersoner med adresse i Enebakk som driver nring utenfor kommunen kan ogsA opptas som medlemmer.
Enebakk kommune er selvskrevent medlem.
Innkalling til Arsmøte i Enebakk NringsrAd i
kantina, rAdhuset den 14. april 1999 ki. 1930.
Arsmøtet skal behandle følgende saker:
Nye vedtekter for Enebakk nringsrAd
Forslag til budsjett og kontingent
Valg av 3 styremedlemmer, valgkomite og revisor
Kontingentene er foreslAtt som følger:
150.000,Enebakk kommune
Bedrifter, rneringsdrivende, gArdsbruk:
500,1 - 2 Arsverk
800,3 - 5 Arsverk
1.200,6 - 10 Arsverk
2.500,11 - 20 Arsverk
5.000,21- <

y
Barnedcip?
Konfirmasjon?
Bryllup?
.Jubileum?
Litenfest?
Storfest?
Samfunnshuset er best!
For utieie og informasjon ta
kontakt med vAr nye vaktmester. Bjorn HøybrAten ph fif.:
64928335/95061144.
Vennlig hiisen styret.

I.oppemarked

Enebakk Arbeiderparlis
kommunevaigliste for perioden
2000-2003
1 Jorunn Buer
1912 Enebakk Ordførerkandidat
1912 Enebakk
2 JorunnBuer
1911 Flateby Varaordførerkandidat
3 Geir TørAsen
1911 Flateby
4 Geir TørAsen
1914 Ytre Enebakk
5 Bent Lillejordet
1914 Ytre Enebakk
6 Bent Lillejordet
1911 Flateby
7 Kari Glavin
1911 Flateby
8 Kari Glavin
9 Sverre Annaniassen 1914 Ytre Enebakk
10 Sverre Annaniassen 1914 Ytre Enebakk
1914 Ytre Enebakk
11 Anne-Lise Skaug
1914 Ytre Enebakk
12 Anne-Lise Skaug
13 Jon Fredheim
1911 Flateby
1911 Flateby
14 Jon Fredheim
1911 Flateby Ungdomskandidat
15 Kenneth Utsikt
16 Kenneth Utsikt
1911 Flateby
1914 Ytre Enebakk
17 Per Strømsborg
1914 Ytre Enebakk
18 Eva Rustad
1911 Flateby
19 Ole Chr. Tunheim
1912 Enebakk
20 Hilde Myhrer
21 Asmund Aune 1914 Ytre Enebakk
AUF
22 Trine Lise Skaug
1912 Enebakk
1911 Flateby
23 Magne Berg
1914 ytre Enebakk
24 Eli Sanner
25 Kjell T. Holen 1914 Ytre Enebakk
1911 Flateby
26 Lilla Hermansen
1914 Ytre Enebakk
27 Tore Sanner
1914 Ytre Enebakk
28 Lars KvalvAg
1914 Ytre Enebakk
29 Odd Lillejordet
1914 Ytre Enebakk
30 Rune Hagren
1912 Enebakk
31 EilertBuer
1914 Ytre Enebakk
32 Roar Torgersen
1912 Enebakk
33 Egil Jorgensen
1914 Ytre Enebakk
34 Dag Skaug
35 Trygve Andresen
1914 Ytre Enebakk
vedtartpd nominasjonsniote 3. mars 1999

I'

er derpà iide a rydde loft
og kjellèi!10 kldsse pa Mjcvr
ungdomsskole arrangerer loppemarked pa skolen lØrdag 10.
april ki. 11.00-15.00.
Lopper kan leveres ph Mjr
ungdomsskole torsdag kveld
kl. 18.00-20.00. Hvis du
trenger hjelp til kjØring, kan du
kontakte:

'1ishvakiki

We Enebakk Arbeiderlag avboldt àrsmøte 29. januar. Det
nye styret bestir av Iølgende:

Dag Skaug, styremedlem
Rune Hagren, varamedlem
Eva Gustavsen, varamediem

Kvinne og Familielaget, Ytre Enebakk
arrangerer <<Vis hva
du kan>> messe lørdag 17. April
U. 12.00-16.00 ph Mjr u.
Skole. Vi oppfordrer i den anledning hobbykunstnere og andre som vii vise hva de driver
med, og event. selge sine produkter til A ta kontakt med oss.
Trond Nyborg (64925179) Har du spØrsmâl, bare ring!!
Tove Johansen (64924359) Bent Siegel, tif.: 64927320
Søivi Lysfjord (64925131)
eller Linda Birkeland,
eller Helge Tryti(64924781).
tif.: 64925302.

Bent Lillejordet, leder
Sverre Annaniassen, nestleder
Tore Sanner, sekreter
Erik Holm, kasserer
Edith Rosenvinge styremedlem

Fb

Har dere noen spørsmál eller
synspunkter angâende .partiets, kontakt Bent Lillejordet,
tif. 64924405/fax: 64924405
eller Sverre Annaniassen, tif:
64924080/fax 64924080.

innineldmgsblankett
melder seg inn som md1em av
navn/firma/organisasjon (stryk det som ikke passer)
Enebakk NringsrAd med virkning fra 14.april 1999.
Arsverk
VAr/mm bedrift representerer
Medlemskontingenten for 1999 blir innkrevet etter Arsmøtet.
Forslag til vedtekter og budsjett er utlagt i bygdas banker og vii
bli tilsendt ved innmelding.
Innmeldingen gir mote- og stemmerett ved Arsmøtet i kantina,
rAdhset den 14.4.1999 ki 19.30, som vi med dette er innkalt
til.
,den

1999

sted
underskrift
Innmeldingsblanketten sendes til :Enebakk Nringsrád
v/Halyard Waade, Granveien 30, 1911 Flateby

Viiwnsert- 21 a"
Hvis du liker A høre glad korsang kan du glede deg til søndag
25. april. Da arrangerer nemlig
Enebakk Blandakor sin vArkonsert i Herredstyresalen.
Som gjestekor kommer Enebakk Kammerkor med et fyldig
program, og det blir dermed for
første gang anledning til A høre
begge disse lokale korene ph
samme konsert! Det blir et variert
program med bl.a. et utdrag fra
musikalen Les Miserables i tillegg
til gamle slagere, barber-shops
m.m. Man skal belier ikke se bort
fra at det kan dukke opp We
mannskor, damekor og andre konstellasjoner i Iøpet av konserten.
Enebakk Blandakor seiler i medvind, og antall sangere har økt til
ca 45 i lØpet av siste hr. Men deter
fortsatt plass til flere, og det er
slett ikke nØdvendig A kunne ta
den høye C og forArsake sprukne
krystallglass eller utfordre Pavarotti for A fA vre med. Det som
teller er at man er glad i A synge og
bar tid og lyst 61 A sätse en del av
fritiden ph sangen. ( Og sA bør
man jo kunne treffe tonene innimellom da ) For tiden Ønsker
vi oss spesieilt nye basser og alter,
mens vi har nok sopraner. Er du i
tvil, kontakt gjeme undertegnede
sA snakker vi mer om saken.
Neste hr er Enebakk Blandakor 10
hr. NAr vi samtidig skal skrive hr
2000 tyder alit ph at det kan bli et
spennende hr! VArkonserten starter Id. 17.00 og vii vare et par timer. I pausen blir det anledmng 61
A fA seg en kaffetAr og et kakestykke eller to. Hvis dette hØres
fristende Ut: Kryss av i almanakken for søndag 25. april med en
gang!
Kjeli Furulund, formann
Enebakk Blandakor

KOMPOSTEN
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Vi takker for all deltageise,
blomster og hilsener ved Pauline Varâs' sykdom og bortgang. Takk ogsâ for gaven til
sykehjemmet kr. 3.160,-, samt
en stor takk til Enebakk aldersog sykehjem for omsorg og god
pleie. Ingeborg og Øvrige familie.

Enebakk kommunale kvlturskole
into april 1999

Kulturskolen arrangerer KULTURKVELD 22. april med presentasjon av musikk, bilder, drama og dans som elevene har arbeidet
med siden oppstarten. Nnnere info følger i eget skriv til alle foresatte og ved oppslag. Vi minner om at alle utmeldinger ma gjøres skriftlig og innen 1.mai for skoleâret 1999/2000. SØknad om
opptak: Informasjon med tilbud og søknadsskjema vii føige i FellesmØtene i Enebakk kirke
neste nr. av <<Komposten>>
som ble avholdt 2-7. februar,
Ta gjerne kontakt med rektor Vigdis M. Uvizjev tlf.64 99 01 95 innbrakte kr. 18.530,- til bibler
i Kina. Komitèen for bibeluken
Ønsker med dette a takke alle
giveme.

Hva med en opprydding pa
syrommet?

Arbeidsstua ved Enebakk syke- og aldershjem trenger:
strikkepinner og heklekroker i forskjellige stØrrelser
ull- og bomulisgarn - stoffer - stoifrester - broderstoffer - sytrâd knappenâier - knapper etc.
Ta kontakt med Torveig pa arbeidsstua pa tif. 64 92 44 60

Pleie og omsorg
Snart er det sol, sommer og ferietid. Derfor søker vi i Pieie og
omsorgsavdeiingen i Enebakk kommune ferievikarer til vare avdelinger:
- Enebakk syke og aldershjem sykeavdeling,skjermet enhet, renhold, kjøkken.
- Boligene for psykisk utvikiingshemmede
- Dagsenter for psykisk utviklingshemmede
- Avdeiing for hjemmebasert omsorg
Vi har behov for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, og
assistenter som ferievikarer. Du ma vre over 18 hr. Opplring
blir gitt. Har du iyst pa en interessant jobb i sommer sa send oss
en søknad . ønsker du flere opplysninger ta gjerne kontakt med:
Driftsleder pa sykehjemmet Grethe Venner
Driftsleder i hjenmiebasert omsorg Unni Bøhler tif. 64 92 44 60

Ønsker pa denne mãten a
takke for blomster og gayer gitt Søknad med vitnemdl og attester samt tidspunkt for ndr du kan
jobbe sendes ru : Enebakk kommune, pleie og oinsorgsavdei anledning min 85-firs dag.
lingen, Kopdsv 7, 1914 Ytre Enebakk
Sigurd Johansen.
Søknadene vii bli behandletfortiøpende.
Hjertelig takk for all vennlig
deitagelse ved var kjre mor, Enebakk Naringsrãd søker
svigermor og bestemor Inga
Skârud's bortgang. Takk for
gaven til Ytre Enebakk Sanite- Vii du vre med pa a styrke og videreutvikle nringsvirksomhetesforening. Leif og Astrid, ten i Enebakk?
Vi sta.r overfor store utfordringer som du kan fâ vre
Harry og Ranveig m/fam.
med pa a lØse. Vi ser gjerne at du har alisidig bakgrunn,
og
vi vil vektlegge personlige egenskaper som kreativitet
Hjerteig takk for pengegaven
og initiativ. Stillingen er selvstendig og underlagt N6.450,- boner, som ble gitt ved
ringsrAdet. Stillingen iønnes etter avtaie. For nrmere
Inga Skârud' s begravelse. Ytre
opplysninger
kontakt meringskoordinator Halyard
Enebakk Sanitetsforening
Waade, tif. 64 92 87 13. Søknadsfrist 16. april 1999. Søknad sendes Enebakk nringsrad, v/Halvard,Waade,
opplysninger, tif.: 64925227 Granveien 30, 1911 Flateby
Enebakk Nringsrâd
eller parkieder Bente Gystad,
tif.: 64927311. Apningstid:
Mandag-onsdag-fredag 10.0014.00. Fjellknatten barnepark, Sykevikar?
Fjellveien 8 B. Søknadsskjema Vi trenger flere personer pa var vikarliste. og søker folk som kan
fáes pa posten og i parken.
jobbe i bamehagen ved behov. Ring Lotteberg barnehage v/Linda
for flere opplysninger, tif.: 64926262.
Søknadsfrist 1. inaL

naeringskoordñiator 150 % sIiIig.

Behov for barnehageplass?
Det fikser vi!
Ta en teiefon, sâ er problemet
iøst! Vi tilbyr heie og delte
piasser for barn 0-6 âr. Ta kontakt for flere opplysninger, eller kom innom en tur pa besøk,
sA far du se hvordan vi har det
Velkommen til Lotreberg barnehage! Tif.: 64926262.
Trenger dere
barnehageplass?
Kirkebygden barnehage har ledig barnehageplass fra 15. august 1999. Søknadsskjema fás
yes henvendelse til kommunen,
tif.: 64990100. For nrmere
opplysning - ta kontakt med
styrer, tif.: 64927202.

Fjellknatten
kortidsbarnehage
SØknadsfrist til
hovedopptaket er
12. april 1999. Ved
ledige plasser i løpet av barnehageàret, foretas opptak etter
venteliste. Apningstiden er
tirsdag og torsdag 9.30-14.00.
Barn som er født i 1994 el. 95
kan søke. Søknadsskjema faes
pa posten eller i Fjellknatten.
tif.:
barnehagen,
Flenv.
64925227, Boks 30, Fjeliveien
8B, 1914 Y. Enebakk.
Fjellknatten barnepark har
ledige piasser fra august-99.
Ta kontakt med parken for

1;

Lotteberg Barnehage

Innkalt til.EU- Kontroll? Pris fra 495,Vi har distriktets mest moderne kontrollutstyr og
vâre faglwrte mekanikere utfører en kvalitetssikret
kjoretoykontroll av din bil.
GRATIS stotdemper- og bremsetest,
til alle váre dekkunder!
0

1

1

- autorisert personbilverksted
- utforer service og reparasjon pa alle bilmerker
- skifter frontruter
- dekkservice personbil, buss, last og landbruk
- distriktets beste dekkutvalg
- leiebil mens jobben utfores

Man-ons-fre kI. 7- 16 tirs-tors 718
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FAG & SERVICE
B. NIESSVOLD MASKIN
Maskinentrepener

& &uicit cIL.

ci
EL. INSTALLASJON

P1 TomtearbeidlAnleggsarbeid

1+ Sprenging
5* Tipptransport
Ps Kabel- og grtftegraving
1+ Planering og drenering
P1 Vann og avløpsarbeid
PS Snøbrøyting, Flateby
PS Sand, stein, grus og vekstjord

1912 ENEBAKK TLF.: 64 92 63 00

Faks/TIf. 63 83 85 85 Mob. 920 82 192

Alt 1 elektrisk

Sofiedal, 2009 NORDBY
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C-: elfag

MILJOTIK

us

utfører alle typer tak- og
meinbranarbeider.
Torvtak, flate tak, terrasser, tak-stein, plater,
kulverter, garasjedekker, sisterner, avfallsoppsamlings- og radomnembraner.
Nybygg og reparasjoner.
Rennaveien 4, 1911 FLATEBY
TJi 6492 89 14 Fax: 64 92 85 01

SINTRAJ. (;OI)KjENNING
FOR ANSVARSRETT
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Din lokale taxi

Utsigfs Rommoverkstied
1911 Flateby
TIf. 64 92 86 10
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50 Wester leiret 50 is juWaM.
Vikskroken Sanitetsforening feiret stort jubileum, lørdag 6. februar. At foreningen nA
rundeb>de 50>> er en historie i seg
selv. Vi nøyer oss med a gi leseme et lite innblikk i en aktiv
forenings hverdag. Vikskroken
Sanitetsforening's engasjement
gjennom 50 âr, resulterte i
mange positive ord og gayer, nAr
jubilanten feiret sittjubileum. Fra
kommunen deltok bLa. ordføreren og kultursjefen. Foreningen
har siden starten for godt over 50

fir siden jobbet med mange forskjeffige ting som har kommet
innbyggeme til gode. B!. a. yter
sanitetsforeningen kommunens
eldresenter stØtte i form av
penger og frivillig arbeide. Vikskroken Sanitetsforening er en av
tre sanitetsforeninger som er ansvarlig for driften av manedskafen for PU pa Gjølstad. Men de
driftige damene er ogsA engasjert
i markedsdagene pa Vagsenteret,
de sthr for saig pa trekspillfestivalen pA Slora, selger fastela-

vensris og holder loppemarked.
Foreningen stor opp om tiltak i
kommunen, in ogsA pA landsbasis er foreningen med og yter
sin skjerv. Her kan nevnes heft-,
tuberkulose- og reumatismesakene som alle har mottatt betydelige midler gjennom Arene. Foreningen har fortsatt 9 medlemmer
som har vrt med heltfra starten
i -49. NA var det deres tur til A bli
hedret og kan nA tituleres som
eresmed1emmer. I tillegg til
disse ble ogsA to trofaste støttespillere, Henry 0. Braathe og
Svein KjelgArd kAret tit aresmedlenimer, for sitt Arlige bidrag

TEAM! SiERKLASSE: Stig
Adolfsen(t.v.),bas,
er selvskreven
medspiller ndr
Per Sandvik gjØr
sine stØrre sceneopptredner og var
selvskreven pa
konsertenførprisutdelingen i Stockholm 13april.
Foto: Adolfsen

kks store trubadur bedret
Selv om hans to profesjoner er
nrt beslektet, skitter Per Sandvik sine to levebrød sA sterkt i
egen kommune at han der for de
fleste er nrmest anonym som
trubadur. Utenfor bygdas grenser derimot skinner trubadursjemen svrt sA kraftig. SA kraftig at han i visens mekka, Sverige, fAr en anerkjennelse som
han nA deter med, for A nevne
noen, Sven-Bertil Taube, Povel
Ramel, Georg Ride! og Jan-Olof
Andersson.
I Norge er det kun en som tidligere har fAtt prisen som er ett stipend pa 10.000 boner, nemlig
igmor Falla i1995. At prisen er
ett stipend betyr ikke at dette er
midler det kan sØkes om. <<Samfundet Visans venner for folldigt
dikt i ord och ton>>, grunnlagt av
Evert Taube i 1936, peker ut den
verdige hvert Ar. En visesanger
som i sum levendegjør og fremmer visekunsten srdeles godt.
- At jeg kan oppfattes som anonym i Enebakk pA dette feltet er
svrt bevist. I Enebakk er jeg
fØrst og fremst kultursjef, sier
Per Sandvik. Ill Ar has kommunen fAtt nyte godt av det enorme
kontaktnett kultursjefen has i visens verden. Suksessen Holtop
Kulturkafe er bare ett eksempel
pA dette.
Hofftrubadur
120 Ar hãr visesangen vrt en

I

del av Sandviks !evebrØd. Musikken derimot har fulgt ham bestandig.
- Aktiviteten gAs litt i bølger, jeg
har vrt sA he!dig at jobbtilbudene har kommet inn i passe
store doser av seg se!v. Sandvik
har k!assisk bakgrunn, men pAstAr selv at han er sØrgelig selvkart med de tekniske unoter det
bringer med seg.
- Jeg blir a!dri noen k!assisk gitarsolist, men det er heller ikke
noe mal for meg, pApeker visesangeren som mandag 12.april
blir opphevet til Hofftrubadur.
- Jeg har fAtt det wrefulle oppdraget a stA for det kunstneriske
innslaget pA Apningen av utstillingen om monarken Karl Johan
pA Akershus festning, opplyser
Sandvik. Selve Apningen skjer
ved Kong Harald med det svenske kongehuset som gjester 61
begivenheten.
Godt smarbeid
Stig Adolfsen er etter hvert blitt
svrt sA selvskreven nAr Sandvik gjør sine stØrre sceneopptredner. De spilte sammen i
Stockholm pA konserten for prisutdelingen, og de gjentar kombinasjonen bass, vise, gitar pA
Akershus festning. 13.april skal
de to ut pA 14 dagers tame i Agder fylkene.

Marie Nesses dikt, og hApet er at
vi blir tre pA denne turneen, skyter tmbaduren inn. Akkurat A tonesette og gjøre dikt tilgjengelig
ennom viser var en av begrunnelsene for at Sandvik fikk den
svenske prisen.
- Det var en kombinasjon der
nok programmene Wise Vennet.> i store studio fra 1992 ti! 95
spilte en stor roile. Sandvik tilrettela her nrmere 60 program
for NRK i samarbeid med Stein
Eide. Men det er i kraft av utøvende visesanger Sandvik has
gjort seg fortjent til prisen som
han setter svrt stor pris pA.
- Det var svrt overraskende og
vannet stort. Men at ordfører Jorunn Buer dukket opp til prisutdelingen satte prikken over len.
Det var fmt a ha noen kjente A
dele øyeblikket med, sier Sandvik og benytter anledningen 61 A
takke for alle blomsteigiatulasjoner i forbindelse med prisen.
PA spørsmAl om han nA snart
skal la Enebakks befolkning fA
gleden av A mote trubaduren
Sandvik i egen kommune, svarer
han unnvikende, men ikke like
bastant nei som vanlig.
- Tja. Jeg tror ikke det, men om
det blir sA blir det pA Holtop, avslører Sandvik.
Helvi Saitnes

Jeg har tonesatt en del av Ase

a

InlopIllasloll for

Enrhahk komlililne

Ansvarlig redaktør:
RAdmann Nils Schaug
Redaktor: Informastonskonsulent
Helvi Saitnes

ANNONSEPRISER I KOMPOSTEN
eldende fra 01.03.1997
kr. 3.30
kr. 3.300,Helside:
kr. 1.650Halvside:
kr. 1.100- pr. Ar
Fag & Service:
Fargetillegg: 1 large: kr. 1.10 pr. spaltemm.
2 larger: kr. 1.40 pr. spaltemm.
3 larger: kr. 1.65 pr. spaltemm.

Grafisk produksjon:
ReproTek as, OppegArd

Utgls en gang i mnd.
Ingen utgrvelse i juli og august.

Rnser pr. spaltemm:

Leder BjØrg Alfhei, sittende foran, i
spissen for teresmedlemmene i Vikskroken Sanitetsforening, her Jkznkert
av Henry Braathe og Svein KjelggdnL I midten fra venstre ser vi:
Ragnhild Braathe, Aslaug Svarthoel,
Reidun Egeberg, Else Svarthoel, Gun-

vor Esbjug og Ragnhild Langskaug.
Bak skimter vi ordfører Jorunn Buer
og kultursjef Per Sandvik FØlgende
personer var ikke med pa bildet, men
her vtrt med fra starten: Else Alfredsen, Gudrun Kjelgárd og Astrid
Stang. Foto: Helvi Saitnes.

DET OPTIMALE DEKKET,
FRAMSTILT I NORDEN.

rckscr

EICRC
Sommerdekksesongen narmer seg...
Priserfra:
Kr. 445,155-13
Kr. 695,185/70-14
Kr. 685,185/65-15
Kr. 920,185-14C varebildekk
Kr. 1045,195/70-15C varebildekk
Ferdig montert pdfelg og avbalansert,
inki. mva og miljØavgft.
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Oslovn. 729,Y. ENEBAKK

Deter med vnod jeg nA takker for meg. Et Sr fylt av kdeiákt med
engasjerte innbyggere i kommunen has satt sine spor. Jeg kommer
til A se tilbake pA denne tiden med glede og has mange gode minner
jeg vil ta vase pA. Komposten skal ut - et lett omskrevet motto fra
posten, has vrt kommunens m5l og er det fortsatt. Min etterfølger
Helvi Saitnes, sour flere av dere allerede has stiftet bekjentskap
med gjennom hennes engasjement med og fA Enebakk pA kartet, er
allerede pA plass i kommunen. Det er en glede A ønske Helvi ye!kommen i stillingen som infãrnuiisjonskonsulent.Vi kommer 61 A
se en del 61 hverandre, for en ting hat jeg i alle fall 1rt dette Aret i
Enebakk; i kommune-Norge er vi alle som en stor familie A regne.
Og siden jeg nA blir A fmne i nabokommunen OppegArd, vii kontakter opprettholdes gjennom feiles nettverk. En stor takk 61 alle
dere som has gjort min tid i Enebakk svrt meningsfylt. Dette Aret
has vist meg atjeg er pA rett vei - deter informasjon som ligger mitt
hjerte nrmest - og jeg er nA kiar 61 A ta fatt pA nye utfordringer.
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nom alle Ar. Komposten stiller
seg i rekken av gratulanter og hAper rekrutteringen 61 sanitetsforeningen ikke byr pA problemer i
frarntiden. Deter mange som nyter godt av et slikt oppkomme av
engasjement som disse driftige
darner kan vise 61, og deter synd
om dette ikke kommer senere generjonerffl gode.
Mariann J. Lffiefuhn
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gjennom mange Ar med A sanke
ris 61 fastelaven. Vikskroken Sanitetsforening passer pA a takke
for alle gayer og oppmerksomhet
pA dagen. Men glemt er heller
ikke alle som stØtter dette viklige
friviffige arbeidet 61 foreningen,
ved A kjøpe produktene de selger.
Fomiannen ønsker ogsA A rette
en spesiell takk 61 alle medlemmene for trofast oppmøte gjen-

Lag og forefinger herunder politiske
partier annonserergratis arrangementer, kurs W. innenfor grensen
av 250 spaltemm.
Korte meldinger om fedseisdager
og andre begivenheter er gratis.
RAdmannen her fullmakt til A inngA
spesielle avtaler med storre annonsører.
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