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IRIUMaSIOR for Enehokk hommune
9. klasse ved Enebakk ungdomsskole:

I hImertet av Europa

Niendekiassingene fra
Enebakk ungdomsskole besokte Berlin og Praha pa sin ferd
gjennom Europa.
Noe av det som gjorde sterkest
inntrykk pa turen var besokene
i to av den siste verdenskrigs
grusomme konsentrasjonsleire - Theresienstadt og
Sachsenhausen.
Bade elever og lrere anbefaer turen, som ble en stor og
lrerik opplevelsemed minner
for livet.
Side 6

Komposten
er Iitt forsinket...
•. men fortsetter som for. PA grunn av forskjellige omstendigheter
ble denne utgaven av Komposten litt forsinket. Avisen har fAn fly
redaktØr, som i alle fall skal fungere fram til sommeren.
Konmrnnenstyret bar imidlertid tidligere vedtatt at informasjonsavisen Kompostenfortsatt skal komme ut, sA det ligger ingen dramatikk i redaktørskiftet.
Den nye redaktøren heter Randi Bodin. Hun er fra Bergen,
men har bodd i Oslo i mange Ar. Her i Enebakk holder den nye
redaktøren til pA Kulturkontoret en gang i uken, og fra 2. mai
treffes hun der pA tlf. 64 99 0100, som regel hver tirsdag. Spør
etter Randi Bodin.
Det ble lilt hektisk for A fA denne utgaven av Komposten ferdig for 1. mai, og vi hAper lesere pg annonsører brer over med
oss denne gangen bAde for forsinkelsen og eventuelle feil og
mangler. Vii Enebakk kommune hAper pA et fremdeles godt
sarnarbeid med innbyggerne i Enebakk, og ønsker den nye redaktØren lykke til.
Nils Schaug
rád,nann
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Ordførerens
hjØrne

Ressu rsene
váre
Hvis du ser gjennom den avisen du har i hAnden i dag, vii du
finne annonser som gjenspeiier vArens aktiviteter. En rekke
lag og foreninger er i gang med sine tilstelninger for om
mulig A skaffe til veie midler til drift. Driftskostnadene er store for enkelte foreninger, og da tenker jeg spesielt pA skolekorpsene vAre. Det er ikke lite som skal til for at du og jeg kan
hygge oss med barnetoget 17. mai. Det er kostbart med instrumenter og - ikke minst - uniformer. Det samme gjelder ogsA
for andre forefinger som har aktiviteter for barn.
Loppemarkedstiden er over oss. Det er mange som har
mØbler og andre gjenstander som ikke lenger er i bruk. Gi dette bort slik at foreningene kan fA inntekter og andre mennesker fA nytte av de ting du selv ikke synes er nyttige for deg.
Dersom du selv tar en turpA loppemarked, kan det hende du
ogsA finner ting du kan bruke.
Kjelier- og ioftsrydding kan by pA en del overraskelser, og
det er ikke alt som kan gis bort som lopper. Da bør du were
oppmerksom pA at Roaf tilbyr lengre Apningstider, slik at du
har mulighet for A levere pA GjØlstad om kvelden. Her blir alt
sortert og mye av avfaiiet gAr til gjenbruk. Det er viktig for
miljøet at avfall reduseres og resirkuieres. PA den mAten blir
det nye ressurser av gammelt aviall.
Vi mA engasjere oss i miijøspørsmAl. Jeg tenker pA atomkraftverkene som vi har rundt om i Europa. Man kan aidri sikre seg nok nAr det gjeider ulykker med atomkraftverk. Vi husker alle tragedien i Tsjernobyi for 10 Ar siden. Nedfallet fra
denne ulykken tiisvarer 600 Hiroshima-bomber og ettervirkningene vii vare i over 200 Ar. Minst 2,5 millioner mennesker
er rammet av nedfaliet, 600 000 av dem er barn. Hvert mende
av barna i dette omrAdet er rammet av fysiske eller psykiske
handikapp etter nedfailet. Naturen gAr likevel sin gang, og nye
generasjoner vii bli fØdt inn i det samme heivete (unnskyid
sprAkbruken). Slike katastrofer mA for enhver pris unngAs i
framtiden, og den beste miter er A bygge ned og stanse atomkraftverkene.
Hvorfor ta denne saken opp i Komposten? Det er fordi jeg
Ønsker at vi alle skal ta et ansvar for ressursene vAre.
Dessverre er det endel sløsing og overbruk her i landet.
Ressursene i enebakk begynner ogsA A bii knappe. Det er iite
vann i bassengene og vi er avhengig av nedbør. Det er snart
tid for hagevanning, og flere av oss mener vei at det ikke sA
stor rolle om "bare jeg" vanner litt ekstra. Har du forresten
husket pA A slA av iyset i de rommene du ikke opphoider deg?
Du tror kanskje ikke det spiller noen roile i den store sammenhengen, men vi bruker alle av vAr felles ressurskonto og
av den arven vi skal gi videre til nye generasjoner.
Mai mined stAr for døren, det har sA smAtt begynt A spire i
sørheilingene og jeg venter de fØrste museØrene pA bjerketnnme. Vi kangiede oss over et sart grØnnskjr pA greinene,
og fuglene vekker oss om morgenen.
Det er godt A bo i Enebakk!

Moter I hovedutvalg
29. april -3. juni
Kommunestyret:

Mandag 29. april U. 18.30
Mandag 20. mai kl. 18.30

Formannsskapet:

Mandag 6. mai U. 19.00
Mandag 3. juni kl. 19.00

Administrasjonsutvalget:
Mandag 6. mai U. 16.00
Mandag 3. juni U. 16.00
Skole/barnehage:

Tirsdag 30. april U. 19.00

Naturforvaitning:

Torsdag 21. mai U. 19.00

Teknjbygn./planarb.:

Torsdag 30. mai U. 19.00

Helse/sosial:

Tirsdag 7. mai U. 19.00

Kultur:

Torsdag 23. mai U. 19.00

Hei alle sammen!

V

i kjennerjo ikke hverandre, men det kan vi
etter hvert fá gjort noe med. Som rAdmannen
i kommunen skriver pa side 2 her i avisen,
heterjeg Randi Bodin, er bergenser, men har bodd i
østlandsomrâdet i over 15 Ar.

Det har ikke vrt bare-bare a overta Komposten
pa sà kort varsel, men alt g.r - gr det ikke godt sA
* det gale, sies det.
gar
Jeg hâper at dere som bor i Enebakk kommune
fremdeles vii finne de opplysningene dere trenger og
kan ha nytte av i Komposten. Jeg kommer stort sett
til a kunne treffes pa Kulturkontoret om tirsdagene,
og er takknemlig for alle henvendelser, innspill og
utspill fra dere.
Neste utgivelse av avisen blir 7. juni, og det er siste utgave for sommeren. Da kommer vi tilbake til
utgivelsesdatoer for resten av firet.

Gudstjenester
April
28. april
(3. son. etter pAske)
U. 11 Stranden bedehus
U. 16 Enebakk sykehjem
Mai
L mai
U. 11 Enebakk kirke
5. mai
(4. son. etter pAske)
U. 11 Mari kirke, nattverd
U. 11 Enebakk kirke
12. mai
(5. son. etter pAske)
U. 11 Enebakk kirke, nattverd
16. mai
(Kristi himmelfartsdag)
kl. 11 Strandenbedehus
17. mai
U. 10.30 Mari kirke,
famiiiegudstjeneste
U. 12 Enebakk kirke,
familiegudstjeneste
19. mai
(6. son. etter pAske)
U. 11 Marl kirke, nattverd
U. 11 Enebakk sykehjem,
nattverd
26. mai
(1. pinsedag)
Id. ii Mari kirke,
høytidsgudstjeneste
Id. 16 Enebakk sykehjem,
høytidsgudstjeneste
27. mai
(2. pinsedag)
U. 11 Strandenbedehus,
nattverd
Jul11
2. juni
(1. son. etterpinse)
U. il Mari kirke,
konfirmasjon
U. 11 Enebakk kirke,
konfirmasjon
9. juni
(2. son. etter pinse)
U. il Mari kirke,
konfirmasjoh
U. 11 Enebakk kirke,
konfirmasjon
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Søndag 28.4.
U. 18.00 Willy HøyAs
"Det profetiskeendetidsbilde"

Neste
nummer av
Komposten kommer Ut 7. juni.
Innleveristfrist 29..
mai. Hostens
utgaver utgis fra
august.

Søndag5.5.
U. 11.00 Søndagsskole
kl. 19.00 MØte
Tirsdag 7.5.
kl. 11.00 Formiddagstreff.
Bjame Solberg
Søndag 12.5.
kl. 11.00 Familiesarnvr
Søndag 19.5.
kl. 11.00 Søndagsskole

Velkommen til Betel
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liUkomi e med dine
ter pi store og sniA spørsmâl I Enebakk

Ikke det rene vanvidd
Svar til "bestemor og mor Iii kommende elev ved
Enebakk ungdomsskole"
Turen som Enebakk ungdomsskole arrangerer for 9. Masse
hvert Ar er ikke det rene vanvidd. For det fØrste vet vi alierede fra elevene begynner i 7.
Masse at de kan fâ reise pa tur.
Altsá har vi 2 1/2 ar (30 maneder) pa oss til a spare til denne
turen. I hr kostet turen 3.250
kroner, piuss lommepenger (Ca
1000 kroner). Hvis vi fordeler
disse beiøpene pa 30 mnd. vii
det si at vi som foreidre ma
spare 108,33 kroner hver
mâned til turen og 33,33 kroner
i lommepenger.
For 108,33 kroner pr. mnd.
far vi anledning til a gi ungene
vare en opplevelse de aidri
glemmer. For mange er dette
kanskje deres første tur til et

land utenfor Norden. Turen
foregâr i trygge former med et
stramt oppiegg hele veien.
Dette er en flott avslutning pa
ni ârs skolegang, og vi vii gjerne gi all muiig honnør til icererne som er villige til a ta pa seg
det ansvaret det er A ha med
andres unger pA en slik tur.
Bestemor og mor shiver at
A som Ønsker denne turen for
ungene vAre vel har rAd til det.
Hos oss har vAr unge hatt "godte-stopp", det vii si at de pengene som eliers yule vcert brukt
til kjøp av potetguii og sØtsaker
er butt spart for a ha til lommepenger pA turen. Hos 055 er det
heller ingen av foreidrene som
bruker penger til røyk og alkohol. Vi har derfor sett pA de

108,33 kroner vi har spart pr.
mAned som penger vi likevel
hadde brukt dersom vi hadde
kjøpt disse sakene. Med tanke
pA ferie har vi likevel ikke
anledning til A reise pA ferie
hvert Ar, og de tre andre ungene
vAre vet Jo atom de mA unnvcere ferie i Ar fordi den ene av
søskenflokken har vcert pA tur
med skolen, sA er det deres tur
til A reise et annet Ar.
Vi har hatt vArt andre barn
med pA tur i Ar, og jeg ber innstendig om at det ikke mA bli
den siste som fAr dette tilbudet.
Hilsen mor til kommende
911asse-elev ved Enebakk ungdomsskole

Skoletilbudet
som ble borte
Svar til uttalelsen fra styret I Enebakk Musikkrâd

Det er en sterk uttalelse fra et
belt styre som ble presentert for
avisens lesere i forrige nummer.
Under budsjettbehandiingen
i desember var kommunal
musikkskoie prioritert av et
flertali i Enebakk kommunestyre. SAvidtjeg husker var det
kun KrF og FrP som reserverte
seg mot tiitaket av ulike Arsaker. Ledelsen i Enebakk
MusikkrAd var til stede under
motet og hørte debatten, og det
var ikke tvil om at representantene syntes at dette var et positivt tiltak.
I kommunal forvaitning er
det slik at Fylkesmannen godkjenner budsjettvedtak. Dette
skjedde ikke etter vAst vedtak i
desember. I stedet mottok
Enebakk kommunestyre et flere
siders iangt brev med føringer
fra Fylkesrnannen, som viste at
driftsaktiviteten var for boy og

at kommunen yule opparbeide
underskudd dersom kommunestyret ikke utarbeidet nytt budsjett og økonomiplan uten A øke
aktiviteten. Konsekvensene ved
ikke A føige opp Fyikesmannens krav yule vre at Enebakk
kommune yule bli satt under
administrasjon, dvs. at Fylkesmannen selv hadde bestemt
hvordan kommunens drift skulle were. Dette Ønsker vel ikke
styret i MusikkrAdet?
Kommunens budsjett og
økonomipian ble tatt opp pA
nytt og alle nye aktiviteter ble
kuttet ut. Dette var ikke tilstrekkelig for A imøtekomme
Fylkesmannens krav, sA i tillegg mA hver avdeling "spare
inn" et beiØp Ca. tilsvarende
lønns- og prisstigning. Dette
budsjettet er i skrivende stund
ennA ikke godkjent av Fylkesmannen.
Jeg haper med denne forkia-

ring at styret i Enebakk
MusikkrAd forstAr alvoret i
saken. Del dreier seg om IovpAiagte oppgaver som mA viderefØres, sA som skolegang for
Enebakks barn, sosialstønad til
de av Enebakks befolkning som
trenger det, tilbud til psykisk
utvikuingshemmede og andre
yrkeshemmede blant Enebakks
innbyggere, sykehjemsdrift,
barnehager m.m. Derfor er det
usaklig A si at politikerne har
sviktet. De har tatt ansvar.
Jeg vii avslutte med t Si at
jeg personlig gjerne skulle sett
den kommunale musikkskolen i
drift nA, men vi kan dessverre
ikke fbAde i pose og sekk. Til
tross for det iitt "sure" inniegget hAperjeg pA et godt samarbeid videre om kommunal
musikkskole.
Jorunn Buer
ordfører

Avskyelig
innvandrerm
regnskap
I Oslo skal
innvandrere i
første og
andre generasjon veies,
mAles og prises for A tilfredsstille den
hvite rasens
hyi over
byens innslag
av folk med
en annen hudfarge. Vi vet
at frykten og
hatet finnes,
og vi vet at
Norge har
befolkningsgrupper som har wert biant
Europas mest fordomsfuiie mot
bølgen av flyktninger og innvandrere som skjer i vAr tid.
Disse strømningene har Carl I.
Hagen og hans parti fanget opp,
satt deres frykt pA dagsorden og
forlangt et regnskap. Prislappen
skal fram i lyset.
Forhandlingsresultaxet mcilom Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) i hovedstaden er
Frps størte seier noensinne. For
første gang er fremmedfiendtligheten blitt jobb nr. I for et
styrende organ! Frp har gjennom flere Ar - og flere vaigkamper - appellert til den del av
befoikningen som frykter innvandring, og vunnet stemmer
pA det. Dessverre. Et innvandrerregnskap fØyer seg derfor
pent inn i rekken av populistiske saker. Men at Høyre skulie
synke sA dypt, hadde jeg ikke
trodd. Partiet som har tradisjon
for A forsvare enkeltindividets
rett.
I-IØyres Per Kristian Foss
kunne opplyse i NRKs Redaksjon 21 her om dagen at det
ikke var noe nytt A prise mennesker. Vi regner ut hva forskjellige ytelser koster, slik
som alderspensjoner og andre
trygdeytelser, sosiale utgifter
m.m. Derfor sA ban ikke noen
betenkeligheter med innyandrerregnskap. N spørsmAl om
hvilke innvandrrgrupper ban
mente burde fA prislapp, inngikk ogsA svensker og dansker.
Det var nesten flaut A hØre
pA Foss ynkelige forsøk pA A
rettferdiggjøre Høyre i Oslos
knefail overfor Frp - en stortingspolitikerjeg trodde var
ganske oppegAende. Her er det
ikke snakk om A regne ut hvor
rnye staten har av utgifter pA
forskjellige ytelser, det er snakk
om A putte mørkhudete mennesker inn i "sekkepost".
Hva koster den gruppen

Oslo sosiaikontor?
Hvor mange
av dem mottar husleiestønad? Hva
flkk de av
kroner og
ore da de
kom til Iandet? Hviike
utgifter har
man til
norskopplring? Hvor
mye mottar
de av ledighetstrygd?
Hva koster
det A ha disse barna pA skolen?
Det Frp med god hjelp av
HØyre nA planlegger er en
avskyelig uthenging av mennesker som er kommet hit til
iandet for A fA hjelp. Vi skal
utregne i kroner og ore hva folk
som har flyktet hit fra krigens
redsier koster den norske stat, i
første rekke Oslo kommune.
Mange av dem sliter med store
psykiske problemer etter grusomme opplevelser i hjemlandel Dc stiller bakerst i jobbkøen - nordmenn vii ha "norske"
arbeidstakere. ilvordan skal et
regnskap pA dette omrAdet se
ut? Mange havner pA sosialkontorene nettopp fordi det ikke er
jobber A oppdrive, i alle fail
ikke for dem. Hvordan regne ut
dette?
"Jeg beklager A mAtte Si det,
men pressekonferansen med de
kommende byrAdsledeme i
Oslo var en av de alier ekleste
politiske seansene jeg har opplevd. De unnskyldte og bortforklarte hva de hadde gjort, og de
lot som om de skulie lage regnskap om de mØrkhudete for A
avskaffe myter. Men de visste de mAtte vite - at de hadde gjort
akkurat det som skal til for A
legitimere, øke og befeste
mytene om den hyite manns
byrde."
Sitatet er hentet fra reclaktør
Steinar Hanssons kornmentar i
Arbeiderbladet. Jeg slutter meg
fulit og belt til hans utsagn
I dag ser det ut til at Rune
Gerhardsens byrAd likevel fortsetter i hovedstaden. Men flertallet bestAr uansett av Høyre
og Frp. Hva det vii medføre
kanjeg bare gjette meg til, og
ser1ig optimistisk pA Oslos
befolknings vegne erjeg ikke.
Men det er de som har valgt.
Anne-Grete Lossius
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Kunstnerisk mangfold I Enebakk
Galleri Loppa, som i
disse dager arrangerer salgsutstilling
med tegninger i kull,
pastell og fargeblyant
av Oslokunstneren
Inger IgIebek, startet
opp i hovedstaden I
1983. Navnet "Loppa"
fikk galleriet pa grunn
av de knottsmä lokalene.
Av Randi Bodin
tter noen Sr i bokstavelig
talt trange kAr flyttet galleriet til Nesodden og
ved juletider 1994 spurte familien Butenschøn om de yule
leie det gamle atelieret til
Ragnhild ButenschØn for a drive galleriet videre der.
Og slik ble det! Dørene ble
Apnet for publikum 26. august
1995 med over seksti tekstilbilder av kunstneren Bjørg Tveten
Stjemstad og keramiske skuipturer av Anne-Karen HellyHansen.
Etter Apningsutstillingen har
mange kjente kunstnere vrt
representert i Galleri Loppa.
Guy Krogh har stilt ut malerier,
Elisabeth Knap har vist skuipturelle møbler og Morten
Skjelbred sin glasskunst.

E

Her kan du nyte natureñ og samtale om
kunst i det rette
forum.
FjorAret ble avsluttet med
en stor juleutstilling med billedkunstnerne Agnes Dhlie,

Randi Guilner, Finn Moe, Ellen
Linde-Nielsen, Arvida Skaug,
Ingvild Solberg og Bjorn
Saastad.
Margrethe Koren Batt i
Galleri Loppa forteller til
Komposten at billedkunstneren
Eivind Jentoft, som bor i Ytre
Enebakk, har sin egen vegg i
galleriet der han stiller ut sine
bilder. Galiri Loppa har ogsA
bilder av Guy Krogh og Terje
Risberg i konmiisjon.
Sesongen 1996 startet opp
med "Inger Hagerup kabareten"
og akvarellutstilling med og av
kunstneren Eva von Hanno. NA
er det Oslokunstneren Inger
Iglebk som stiller ut tegning-

er, og den 17. april leste Bent
østberg egne dikt akkompagnert med føytespill fra to ungdommer fra Enebakk.

"Det er moro a se
hvor stor interessen
for kunst og kultur er I
kommunen"
Margrethe Koren Batt synes
det er moro A se hvor stor interessen for kunst og kultur er i
kommunen. Hittil er besøkstallet kommet opp i over 1500, fra
fjern og ner.
- Det føles meningsfullt A

drive med dette arbeidet nAr
interessen er sA stor, forteller
hun.
Galleriet har sikret seg flere
kjente kunstnere som utstillere i
løpet av 1996.
sfiller
Randi Gullner, Jim
Jensen, Vibeke Koren, Finn
Moe og Arvida Skaug ut, i
august presenteres billedkunstneren Bjorn Tveten Stjernstad
og i september kan du se bilder
av Kjell Stub og glasskunst av
Morten Skjelbred.
19. oktober stiller igjen Guy
Krogh, Elisabeth Knap og
Anne-Karen Helly-Hansen ut
Galleri Loppa, henholdsvis

med bilder, skuipturelle møbler
og keramisk skuiptur.
Du finner Galleri Loppa i
naturskjønne omgivelser pA
Bjerke Bruk i Ytre Enebakk.
Margrethe Koren Batt forteller
at-ok vanet.dUawr det kaii du: .

fA servert fersk kringle og
vafler sammen med kaffe, te og
juice ute i terrenget. Her kan du
kose deg, nyte naturen og samtale om kunst i det rette forum.
Galleri Loppa er Apent for
publikum onsdager fra kl.
18.00 til 20.00 og lørdager og
søndager fra 12.00 til 16.00. Du
kan ogsA se utstillingene til
andre tider hyis du avtaler pA
forhAnd.

Ytre Enebakk husmorlag arrangerer

"Vârens vakreste eventyr"
Den (v)ârlige
mannekengoppvisning
pa Mjr ungdomsskole, C-arealet
fredag 3. mai kI. 18.30
Kom og se kolleksjonene fra:
v Bogerud Tekstil
v Adeisten
v' Synnove's Butikk, Spydeberg
v' Elsa's Brudesalong, Askim
Vi kommer ogsA til a ha flere spennende stands, bI.a.:
v Marianne's Frisørsalong
v Homeopat Ingrid Overby

hil.en Galleri Lopp
f'. he Koren Bar:

mug

Saig av kaffe og kaker
Inngang: voksne kr. 30,-, barn over 7 âr kr. 15,-.
Barn under 7 ár gratis.
Velkommen
Hllseri styret I Ytre Enebakk Husmor/ag
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Til hjertet av Europa
"ANTI-DOP KVELD"
Mandag. 29. april kI. 18.30
pa lgnarbakke
Tidligere narkoman Roar Skumlien viser Marita II en film fra narkotikamiljøet i Oslo
*
Bare Egil Band underholder
*
Gratis buss fra Flateby (Gjeddevann) og
Ytre Enebakk (Vik) ki. 18.15
Retur fra lgnarbakke Id. 22.00
*
Gratis inngang - fri aldersgrense
*
Am: Ungdomsklubbene i Enebakk
Midler fra Even Ralgers minnefond

Bare Egil Band
en heispro opplevelse

Arets niendekiassingerved Enebakk ungdomsskole har uttorsket Berlin og Praha.
De vii gjerne dele sine
opplevelser med
Kompostens lesere.
orsdag 21. mars samlet
niendekiassingene seg
med stor spenning.
Endelig var dagen kommet da
de kunne sette kursen mot to av
Europas perler: Berlin og
Praha.
Ungdommene ankom Berlid
fredag kveid, og etter en god
landsbyen Cotna Hora, der de
natts sØvn og deilig frokost dro
blant annet besøkte en kirke
de ph en tre timers guidet tur
rundt i byen. De avsluttet dagen som var dekorert innvendig
med knokier fra Ca. 40 000
i Sachsenhausen konsentramennesker!
sjonsleie, og det var et besøk
Urn kveldene spiste de ph
som gjorde et sterkt inntrykk.
hyggelige restauranter, de var
Dagen etter gikk reisen
ph diskotek, benyttet aniedvidere til Praha, men ph veien
ningen til et operabesøk i
gjorde et stopp i Dresden, en
Prahas nasjonalteater og Black
nydelig by med overraskende
Light teater.
mange gamle kvartaler - nesten
Reisefølget fikk ogsA tid til
belt uten tegn til de de ØdeiegA utforske Prahas butikker og
geisene byen ble utsatt for i et
torgboder ph egen hind i smA
bomberegn under den annen
grupper. Den kjente rAdhusverdenskrig.
plassen ble møtestedet, og de
SA var de aitsA i Praha.
Allerede fØrste kvelden bega de underhoidt bade med ringdans
og pianosolo av Live, til stor
seg Ut pa en 'town walk", og
begeistring for tsjekkerne - de
fikk ph den mAten et kjempefiott inntrykk av en utrolig yak- applauderte og yule ha mer!
PA veien tilbake til Tyskker by. Ungdornmene delte seg
land
ble det gjort et nyu stopp i
ito grupper og ito hele dager
en
konsentrasjonsleir,
delte de byen og omgivelsene
Theresienstadt. Denne leiren
mellom seg.
Den ene gruppen hadde gui- stir slik som den virkelig var
under krigen, og den gjorde et
det tur til fots rundt i Praha, og
veldig
sterkt inntrygg ph alle.
inntrykkene ble mange og storMarit
Guslund, Anders
slagne: Prestentpaiasset, vakre
Berglund,
Kristoffer Solvang
kirker og historiske bygninger.
og
Torunn
Lillo forteller ph
Den andre gruppen besØkte

T

Besøk i to av Europas konsentrasjonsleire fra den annen verdenskrig gjorde et sterkt inntrykk bade pa elever og lierere,
ogførte til enda stØrre avsky
for fortidens nazisme og nynazismen i dagens samfunn.

vegne av lreme og elevene
ved Enebakk ungdomsskole at
turen var en stor oppleveise. De
lrte ikke bare mye om stedene
de besØkte, men Irte ogsA A ta
ansvar for seg selv og omgovelsene. De ble mer selvstendige,
fikk nye livserfaringer som A
omgAs medelever og 1rere i et
'tett sosialt samvr.
Etter besøkene i konsentrasjonsleirene ble alvoret av higens masseutryddelser levendegjort og forte til enda stØrre
avsky for nazismen ogdagens
nynazisme.
Det er ingen tvil om at dette
var en strAlende tar som varmt
blir anbefalt til kommende
niendeklassinger - og alle
andre.

Oppmuntring til nyetablerere
Etter 22 fir som fast ansatt i
Osloskolen ga den 57-rige
adjunkten Egil Hegerberg opp a
oppdra ungdommen pa denne
mâten. Men i et siste fortviiet
forsøk ph A gjøre en innsats for
A fA en slutt ph ungdommens
uvettige omgang med rØyk,
hrverk, void, fyllekjøring og
narkotika er han gAll til det
skritt A bli popstjerne. Hans første singelpiate tar et hardt oppgjør med taggerkulturen.
Under navnet Bare Egil
Band har han tidligere stAtt for
fotbalisangen Heia Norge.
Ellers vii han vre mest kjent
som bassist i rockegruppa
Gartnerlosjen, gitarist i Hurra
Torpedo og medvirkning i TVseriene Reidar Roses Orkester
og Lars Vegas 14,
Repertoaret hans bestir av
egenskrevne, smAsurrealistiske
og humotistiske sanger om vik-

tige temaer som sko, musiingenes kjr1ighetsliv, fall i trapper,
uhell ved innkjøp av frukt og
hvordan det er a vre en teit,
patetisk ung mann. Det siste
temaet sies det at han har inngaende kjennskap til etter
intense studier i feiten.
Det ligger aitsA en god porsjon ironi i det Bare Egil Band
driver med. Han fleiper med alt
og alle - seg selv inidudert. Det
hevdes irnidlertid fra kilder
som mener A ha greie ph det at
det ikke finnes noe ondt i mannen. Han er en snili fyr.
Bare Egil Band kan oppieyes ph Anti-dop arrangementet
pa Ignarbakke niandag 29. april
hI. 18.30. Kvelden arrangeres
med milder fra Even Ralgers
niinnefond, og det er gratis inngang og fri aldersgrense.

Ijanuar 1995 ble Enebakk
Nringsfond opprettet. Fondet
har sill utspring I nringsrAdet
og Enebakk Kommune, og de
besitter 200.000 kroner I midler
som et valgt styre forvaiter I
form av stØtte og lAneordninger. Styret I fondet bestir av
Sidsel Otterbeck, Ase Killerud
og Karin Myhrer. Som representant fra kommunen sitter
Kari Morbech. Disse sitter ph
frivillig basis og vitner om stort
engasjement for rneringsutvikhag I bygda.
-11995 ble det ikke ydet
noe som helst form for lAn. Av
do to hundre tusen fondet sitter
med av midler, ble det ifjor kun
brukt 93 500,- forteller Sidsel
Otterbeck. -Vi hadde fern forskjeilige saker, derav en ble
avslAtt og en frafait. Vi har
midler til rAdighet og hAper folk
med gode forretningsideèr
benytter seg av tilbudet, opp-

fordrer hun., men visse vedtekter gjelder. -Vi gir blant annet
ikke støtte I form av tiiskudd
elier lAn til formAl som A sanere
gjeld, betaiing av utestAende
fordringer og hignende. Og vi
mA hoide oss innenfor 20% av
brutto finansieringskapital.
Eliers er det fA begrensninger.
FormAlet med fondet er A
hjelpe og oppmuntre til økt
nringsetablering I kommunen.
-Vi ser spesielt etter at etableringen er korrekt etter gjelden-

de regler, at det innehas nødvendig utdanning, autorisasjon
etc. og selvføigelig mA forretningsideAn vre god praktisk
og økonomisk levedyktig,
ellers er det ikke noen begrensing pi type bedrift, lover
Sidsel Otterbeck.
Derved er ballen kastet og
A hAper nyetableringer som
trenger lift fdseishjelp eller
ahlerede eksisterende nering
som skai videreutvikles,kontakt.
.61

t er niindrc en tre uker til skolemusikken stemm er sine instrumenter for A spille pA nasjonatdagen vAr.
(ijennom byggefelt og gangveier skal barnetogene
dagen pynter
bnn er at kommunen innen MS.net synveiene vtire. VArens ankomst har gjort grus og stein o
lort
hg. VArpussen shah vel gjøres. derfor her vi om at det
for 17.mai.
W e I Ytri
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B. arnas poetiske vinterminner
Elevene I kiasse 4A
pa Stranden skole har
jobbet mye med forskjellige mater a skriye dikt pa, og de har
sendt inn et lite knippe med vinterdikt fra
noen av elevene.
Kanskje vi kan fâ
noen várdikt til neste
nummer av avisen?
Det snør, det snør,
tidelibom.
Ja, hØr det snØr,
tidelibom.
Det snØr over alle skogens trcer.
Det snør,
i skogen fins ingen br.
Ingvild

Helga 26. - 28. april
skal det arrangeres
bibeiheig pi
Ws jonshuset 1 Ytre
Enebakk.
Bysekreter Ernst Jan
F-lalsne Hit med.

SnØen faller mykt og lett
ned i bygda vAr.
Alle barna fryder seg
i den hvite snØen de Mr.
Hanne

NA er vinteren her
og masse vintertrcer.
Solen er borte
og skyggene har komniet,
og endelig er snøtoppen her.
Shilan
Plutselig er snØen her.
En masse vintervcer.
Rare tykke vinterkicer.
Endelig, snØ er topp.
Raser borger, bygger opp.
Ikke vcer redd for spretthopp.
Kjenner du en snømannkropp?
Per Erik
NA er vinteren her
med snø og is.
Vi kan se snk1okkene
blomstre,
og sola skinner
med varme og lys.
Snøen smelter og snail
er det vAr med sang og spill.
Metre Iren

NA er vinteren her.
Den kom som en fjcer
som datt fra himmelen
der den kom fra hammeren
som Tor hadde der.
Marius

NA er vinteren her.
Det blir snØ pA busker og trcer.
Høsten er alt forbi,
men ennA er jeg like blid.
Anne-Marthe
NA er vinteren her,
og vi mA bruke mye kicer.
Vi lengter etter trost og stcer,
sA vi kan gA med bare tcer.
Chri St offer

NA er vinteren her.
Vinteren er fin og morsom
med snøhuler som er supert.
A stA pA ski er ikke sA verst,
nesten.
Alt er fint.
Gard JØrgen
NA er vinteren her.
Den gamle mannen
er kald og slem,
men ogsA veldig ensom.
André

Det snØr, det snør,
nA kommer vinteren.
Vi leker og hopper
til kvelden kommer.
Endelig, snail sommer.
Helene
Vinteren er topp.
Se snØen faller
pA bakker og topp.
Det synes bama er flott.
De lager snomann
og kjempestort hopp.
Vinteren synes alle er topp.
Jonas

Møtene er:
Fredag kL 19.30
Lørdag Id. 14.00
Lørdag kL 16.00
Søndag Id. 19.00
Lørdag serveres del mat
mellom mØtene.
Dette er en god anledning iii h bli kjent med
Bibelen og andre mennesker i bygda.
Onsdag 15. mai
Id. 1830 er det
vrbasar i
Ms.Ionshuset.
Sett av dagen nit!
Hilsen srvre:

Er du arbeidsiedig?
VII du ta deg en tur til oss pa Kopâs?
Vi holder til i den gamle legeboflgen 1 2. etg.
Adressen hit er Kopâsveien 3.
Kommer du med bussen, gàr du av pa Sykehjemmet.
Vi har aviser og direkte kontakt med Arbeidsformidlingen
over ails ledige stiiiinger I hale landet. Her kan du komme
og kikke i Aftenpasten, Romerikes Blad og
Arbeidssøkeren.
Vi kan hjelpe deg mad:
* soking etter jobb pa modem
* oppsett av saknader
* a sends seknadeno dine
lane
teiefonen if m. jobbsokingen
*a
kopiere
attester/vitnemái
*a
Vi horer gjerno fra DEG!
Det er fint om du ringer for du kommer.
Tlf.nr. hit er 64 92 46 98.

PROGRAM
1. mai 1996 pa Enebakk Ungdomsskole
12.00 Tog fra Enebakk kirke
12.45 Apning
13.00 Ungdomsappell Ved Anne Therese Gullberg
Musikk ved Ytre Enebakk skolekorps
14.00 Dagens tale Ved Jorunn Buer
Film for barna
14.30 Underhoidning
15.00 Loddtrekning
Avslutning

Hilsen fra Vinka og Sissel
Veikommen skal du vr&
IS. Eu kopp kaffe lwster kr. I,-

Tenk trivsel
tenk Enebakk!

Lysernfestivalen 1996
arrangeres 26. - 27. juli
Hjerteiig velkommen alle sammen!
Hi/sen Norsk Folkehjelp/Sanitetsforeningene/Frisk luft

(
1
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lerede vart âpent i et par uker, og vi er
glade over a konstatere at besøkstallet
har vert høyt.

O

dag àpner VâgJernvare, og bak denne
velassorterte jernvareforretningen
star folk med mermere 20 ars bransjeerfaring bak seg. Ekspertise vii det belier
ikke skorte pa hos Rustad Sport som âpner torsdag 2. mai. Kanskje du trenger
nye løpssko for Driv Mini Maraton?

bar tradisjoner for a legge store
begivenheter som konfirmasjon og
bryllup til ârstiden vi nâ gâr i mote. Vi
pa Vágsenteret følger selvfølgelig opp
med masse flotte gayer til enhver anledning.
gsa her har vi sett frem til den lyse
ârstiden. Etter en lang og turbulent
vinter er vi nâ stolte av a kunne ønske
velkommen til et senter med enda flere
spennende butikker. Konditonet bar al1

PASENTERET FINNER DU OGSA:
* '644
16
Eneba.kk
Kis Norge .... ........... ............ ... tlf 64 92 51 65
UI, 64 92 56 50
Multigrafisk
UI, 64 92 58 80
Roar Elde Consult
Byggmester Per Erik østlie .111. 64 92 43 40

Fylkesfannleen . .. .. . . ... .. . .... . tlt, 64 92 52 47
51. 64 92 40 .87

Posten

I

B el~'a
Tid for grilling
Tennveske 1 1.

10,

Blomster
& gayer

Torsdag 2. mai
pner vi sportsforretnlng
pa Vâgsenteret.
Handball eller fotball
vi skaffer dot du treng
Godt utvalg I frltidsbekl
-

Grill kuII/Briketter

10 9

2 stammer 80 cm.

Sommerkoteletter

49,80

Ved elp av tredemolle
og vide . ;, tak finner vi 1opsko
passer deg.
'

Fast Iavpris pa Grans
01 & Mineralvann

791Gjodsel 1/2 1.

25,-

VI forer:
AdIIas

-

Saucony Asias - Nike
-

Velkommen til en hyggg bandefl

I

Husk konfirmasjonen
vee r ute i god tid!
-

-
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Kosmetlkk/Ilyglene

Muslkk/Vldeo

Gayer/Glass!
Sllkeblomster

Sportsartilder/
Flskeutstyr

Lys/Lysmansjetter/
Senletler

RelseelIekter/
Portefaije

Rammer/BIIder/
Paplrwarer

Kjøkkenartlkler/
Rengjøringsartlkler

Ilageredskap/
Verkt.y

Gnager-, Fugle,og fiskemat

Jord/Veksttorv/
Fre/GJødsel

Wlstex-kIar

IJtlele av tepperenser og h.ytrkksvasker

SENTERET

(ce ".VAG

''a

spareban ken

5ctet

NOR

SQL PARFYMERI FRISØR

TIf. 64 92 54 13
Avd. Enebakk:
Avd. Kiemetsrud: TIf. 22 75 01 95

Vârgârda
Termostat

kr rsitt?"

gpp

Bolig, bil

Vi ordncr del meste!
Timeavtaler helt
ill kI. 20.00.

7c)

k
o

Vi har a I cakO IjVer dag.
2'IN/

11 prke11jgépizza
anter
Du rihgè - Vi 1*inger

ARMATUR
Krorn

KU

11906111111

OBS! Begrensetantall
4-

TL.F. 64 92 50 05

Wtgsenteret, tlf. 64 92 70 65

ki( du bcøkc noen 09 t ner

7c9 tcvèrer rundstkkcr 09 Ika er.
Z'ckker du ikkc mørc maqakk?
.:leg 1a9cr den dl deg
for en rimeti9 pcn9c!

Vi har stort utvalg i
smAelektrisk.
Na som vist pATV2
Braun Strykejern

,J tittcg dl masse dcili9 brød,
rundtkker, smørbrød, vAfIor.
kkcr 09 kiffe

Kitn-,5.987,,

bar vi 099A kioskvirct

"Vi

KomagseJekampen hos
oss I var hyggelige pub!

<(Tradition)> Nostalgi

V,qGyernvare

nue tit kAffen?

)

KuN770e
Daniixa

YTRES KONDITORI

TIf. 64 92 52 35

/
Pzzekci Sspsokakir Pub

DUSJ BATTERI

Krorn

Vi harp ..:.uktene som
forebygget og behandler:

YTRES BISTRO

TH. 64 92 46 39

1ff. 64 92 43 39. Fax 64 92 55 34

"Er du like noye med hret
dltt som du er med huden
din nr 501:09 saltvann

Sun Shield Spray - After Sun Hair & Body Shampoo
After Sun Repair Conditioner- After Sun Repair Mousse
After Sun Moisturizing Complex

ERIN IqELC#XARD

hr star fin utepkiss

der du kn ntc forrnidd195kffen
i den deili9e vrotA.
Vi satser

pa kvalitet!

KOMPOSTEN

Fina

n
F

et naturlig samlingspunkt

Noen ekte sjomann
ble det aidri av ham
og godt var kanskje
det. Familien
Henriksen har státt til
enebakkingenes tjeneste pa Ytre
Enebakk Bensin &
Service gjennom de
siste 26 árene 09 stasjonen er ogsà butt et
hyggelig samlingspunkt der kjentfolk
slâr av en prat. Fra
februar i ár ble
Henriksen ogsâ a treffe pa bensinstasjonen
i Kirkebygda.
AvAnne Lund
Oppnnnelig var ban Oslogutt,
men de siste skoleArene gikk
ban pA Enebakk Ungdornsskole
og nAr ho skulle settes, fait valget igjen pA Enebakk. Av bakgrunn er ban utlrt mekaniker,
pA skipsutstyr riktignok, og sjØmann var ban ôg, et par Ar i
allefall.
Det begynte med Shell, men
etter en fern Ars tid byttet de
til Fina og bar holdt seg der
siden. Hele tiden bar bedriften
Ytre Enebakk Bensin &
Service utviklet seg og utvidet
bide lokaler og tilbud.
Idag fremstAr stasjonen som en
servicestasjon som ikke bare
hjelper deg med bensin, men
som ogsA kan tilby service pA
bilen, ferskt brød pA søndagsmorgenen og som ellers gir et
tilbud fra tidlig morgen til sen
kveld. Og nA som siste tilskudd
pA staminen, aitsA bensinstasjonen i Kirkebygda.

Pd Fina 'n er det service fra tidlig morgen og til sen kveld - hver dag. F. v Therese Bylterud og Anne Henriksen.
Mar oppfordring
Jan fikk forespørsel fra Norske
Fina en helg ijanuar med kiar
oppfordring om A overta bensinstasjonen i Kirkebygda. En
stjerne i boka i seg selv, men sA
er det da heller ingen hemmelighet at familien Henriksen bar
stAtt pA - og lyktes. Ytre
Enebakk Bensin & Service bar
omsatt tett opp mot 2 mill, liter
drivstoff i Aret, sA Fina'n i Ytre
hevder seg Mart pA landsbasis.
Jan selv synes overtagelsen av
stasjonen i Kirkebygda er en
umk mulighet til A eksaminere
seg selv og ikke minst gi sine
medarbeidere nye utfordringer
og utvildingsmuligheter. -Det
er nesten en forutsetning for A
holde pA de beste, sier Jan.
Satsingen er det da heller ikke
noe A si noe pA. Med seg bar

Jan Henriksen med et av Finas mange gode produkter.

ban sine beste medarbeidere fra
Ytre, Anneli, som skal administrere den daglige driften, og
sØnnen Stile som tar seg av den
mekaniske delen. -Vi vil prove
ut konseptet som vi liar lyktes
sA bra med i Ytre, i en noe mmthe mAlestokk. SA gjenstAr det A
se om vi bar ltert noe pA alle
disse Arene.
Utvendig er det nok A ta seg
til der, mener Jan og hAper at
de i løpet av sommeren fAr pusset opp og modernisert stasjonen i Kirkebygda og at den
kan bli attraktiv som stasjonen i
Ytre.
Kunden I høysetet
De siste par Arene bar vi utviklet oss og bar stor kapasitet pA
flere omrAder som service,
kiosk og dagligvare mens bensin er liksom bare bensin, sier
Anne, kona til Jan. Mens ban
steller. med den mekaniske
delen er det hun som tar seg av
kiosk- og dagiigvarendelen i
Ytre. Vareutvalget kan man
bare til en viss grad gjøre noe
med, sier hun. -Det er de som
stir bak disken som gjør en servicebedrift som vAr til dAt den
er, fortsetter Jan og forteller
videre at personligheten veier
tungt nix nye medarbeidere
skal ansettes. -Vi mener service
er viktig og det er bare kunden
som kan gi oss en pekepinn om
vi yter nok. Fir kundene servicen de forventer vii de komme
igjen, mener Anne. Og oppskriften? -For A lykkes mA man
fØrst og fremst lytte til kunden,
spille pA lag med de ansatte og
ikke bare tro pA seg selv, heyder Jan.

I fjor omsatte Ytre Enebakk
Bensin & Service for rundt 25
millioner, noe de er godt fornøyd med. Rart er det og tenke
pA de første Arene da dagsomsetningen IA pA omkring 1800
kroner, mimrer Jan. SA besto da
heller ikke bensinstasjonen av
sA mye mer enn et par pumper,
noen liter brus og litt potetgull
den gang.
Markedsførmg en forulsetning
Henriksen tror ikke markedet i
Kirkebygda skiller seg mye fra
markedet i Ytre, men regner
med at de bør vre noe mer
landbruksorienterte pA den nye
bensinstasjonen. -NA gjelder
det A markedsføre det vi kan tilby. -Vi bar pakketilbud som vi
informerer om via regelmessige
flyveblader til beboerne i
Kirkebygda ukentlig utover
vAren. Tilbudene bestir blant
annet av barnas godtedisk med
et dertil egnet tilbud til mor &
far, happy hour for pensjonister
og vi tilbyr vAr Classic Service,
en service pA bilen der alle
punkter blir sjekket for en spesialpns. Og selvfølgeiig kjører
A nA med svrt gode tilbud pa
dekk, reklamél'er Jan.
Markedsføring er viktig, man
ma vise seg frem sA ofte man
kan, sier ban. Vi mener vi skal
fA til mye som skal gjøre det
vel verdt A legge turen innorn
her i Kirkebygda, sier Jan, menoppfordrer befolkningen til virkelig A benytte seg av tilbudene
slik at de kan opprettholdes.
Dc siste Arene bar engasjement
i bygdas nringsliv stAtt pA
dagsordenen, representant i
EHHI, med i styret for de nnrt

forestAende Markedsdagene i
Ytre og med i Reiselivsgruppen, er ting som fyiler ett
hvert tillØp til fritid for
Henriksen.
-Reiseivsgruppen er et
spennende prosjekt, forteller
Jan, der jobber vi med handelsstanden i Ytre sine muligheter
opp mot golfbanen som Apner
denne vAren. -Vier alle
avhengige av hverandre, bruker
folk nrmiljøet gagnerjo det
belt Mart alle, konkluderer Jan.
-Alle er nødt til A bry seg om
ikke bygda skal dø hen. Sitter
vi igjen med bare dagligvaren
vii dette berøre alt, lag og foreningsliv, andre servicemeringer, skoletilbud, man kan nevne
i fleng.
Trivsel og miIjø
Norske Fina er sammen med
sine forhandlere opptatt av mujøet og de er i ferd med A etablere en ny konsulent som skal
arbeide med iniljøproblemer
som er linket opp mot deres
drift. Olje- og dieselsøl og ikke
minst alle stoffer og kjemikalier som blir igjen etter bilvask
skal etterhvert i egne utskillere
og ikke Ut i naturen.
Oljeselskap og forhandlere
hAper at de i samarbeid med
kommunene, kan legge til rette
for bevaring av miljøet. -I
andre land er det strengere
regler-enn her til lands sA vi bar
store utfordringer foran oss,
mener Jan. Sorn mener man
ikke skal tro at natur kbn er en
fornybar ressurs, men at vi alle
mA lre A ta hensyn til miljØet
vi setter sA stor pris pA.
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11 nsai 1996

kl. 08.00
U. 09.15
ki. 10.15
kl. 10.30
U. 11.15
kI. 11.30

U. 12.30
U. 12.45
U. 13.30
k1. 14.45

17. mai

17. mai

i Ytre Enebakk - 1996

i Kirkebygden - 1996
U. 08.00

Flaggheising pA Ytre Enebakk skole med
Ytre Enebakk skolemusikkorps
Ytre Enebakk skolemusikkorps spiller pA
Sykehjemmet
Ytre Enebakk skolemusikkorps marsjerer
til Mari kirke
Gudstjeneste i Mari kirke
Ytre Enebakk skolemusikkorps marsjerer
fra Mari kirke til skolen
Barne- og folketoget gAr fra skolen. Togrute:
Forbi Rema 1000, opp VAgliveien, RAdyrveien,
Tiurveien, ned Sagstubakken og tilbake
til skolen
Tale for dagen ved Linda Mitchley
Leikarringens danseoppvisning med barn og
voksne dansere
Ytre Enebakk skolemusikkorps spiller
Avslutning med trekning av skolemusikkens
sykkellotteri. Premieutdeling for pilkast og
luftgevrskyting

U. 09.00
U. 10.30

U. 11.00

U. 12.00
U. 13.00
U. 13.15
kI. 13.20
U. 14.45

Flaggheising pA barneskolen v/ørnØye 4H
Enebakk skolemusikkorps spiller
Bekransning av Petrus Oppgaards bauta
Oppstilling pA Kirkebygden skole
17. maihilsen ved elever fra 6. Masse
Overrekkelser av Arsmedaljer til korpsmedlemmene i skolemusikken
Bametoget starter og gAr rundt Lotterudfeltet
Det blir stans ved aldersboligene der
skolemusikkorpset spiller
Familiegudstjeneste i Enebakk kirke
Toget ankommer Enebakk ungdomsskole
Leder i 17. maikomiteen Ønsker velkommen
Tale for dagen ved ordfører Jorunn Buer
Underholdning
Enebakk skolemusikkorps spiller
Konkurranser - lek - spill m.m.
SaIg av kaffe - kaker - is - polser - pizza - mineralvann

Vi regner med pent vr, sA ta gjerne med campingstol og bord

Leker, spill og film for barna. Pilkast, luftgevrskyting m.m.
Brus - is - pizza - kaffe - vafler - forfriskninger

Still opp i toget og la sang,
jubel og hurrarop runge over
Kirkebygden!

Parkering ved MjarhaJlen. NB! Ingen parkering
pA riksveien eller pA skoleplassen
Skolen gjør oppmerksom pA følgende:
De ber elever som ikke er i kirken om A were pA skoleplassen for oppstilling senest kl. 11.10
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til A delta ved
feiringen av 17. mai i Ytre Enebakk

Vel møtt

17. inaikomiteen i Ytre Enebakk

kl. 08.00
U. 09.30
kl. 09.45
kl. 10.00

Flaggheising pA Stranden skole
FremmØte pA Hauglia skole oppstilling av toget
Appell av skoleelever i 3. Masse
Avmarsj
Rute for toget: Hauglia skole
Stopp ved aldersboligen korpset spiller
ødegArdsveien til Fina/riksveien
Riksveien boil til Stranden skole

17. mai

U. 12.00
U. 13.00
U. 14.00

pa Flateby - 1996

U. 14.30

Konsert v/Stranden skolemusikkorps
Film for barna (gymsalen)
Trekning av sykkellotteri premieutdeling
Slutt pA skolen

NB! UnngA kjøring opp til Hauglia skole
Det er ikke tilatt A parkere pA Vidotta
Det er ikke tillatt A parkere ph veien inn til Stranden skole

NB! Alle foreidre og søsken bes henge med bak toget!
kl. 11.00

Toget ankommer Stranden skole oppstilling foran scenen
Dagens taler: Ordfører Jorunn Buer
Appell av skoleelever i 6. klasse
Nasjonalsangen spilles
Utdeling av brus til elever pA førskolen,
Hauglia og Stranden
SaIg av kaffe - kaker - pølser - brus - is - snacks
Spill - utlodning - leker

V

Handicappede vil fA tildelt parkeringsplass ph skolens
omrAde ved fremvisning av kort
Av erfaring vet vi at det kan vane vanskelig med nok
sitteplasser pA Stranden skole. Kjør gjerne ned bord/stoler
pA 17. mai om morgenen.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen
Stranden skolemusikkorps ogforeldre i 4. kiasse

KOMPOSTEN
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FRA
FAT
LAND

GtIIpØIser

g
90

5KJEC7C7ER0P 500

-90

PR.
PK.

PR.
PK.

Lakaelm
c,7ILDE
OR
E)EEF
koteletter
Vakuumpk. 500 g
BURGER :
PR.
PK.

Fast Iavpris

pa de varer du kjoper mest!
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YTRE ENEBAKK Telefon 64 92 40 03

Apent kl.

PR. KILO

90
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LOTTO
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Telefon 64 92 83 38

KOMPOSTEN
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KOMPOSTEN

E ne b akk h i's to rie fag

EMAUS, KIRKEBYGDA
lordag 4. mai fra kI. 10 - 14

Program for 1996
April
iørdag 27/4
ki. 10.00

Rusletur pa Sk.ka
Fremmøte og parkering pa Heiër veistasjon
(ved avkjøringen til Skàka). Turleder: Odd Guslund.

Jum
lørdag. 15/6

Enebakk bygdetun
Apent hus med omvisning i forbindelse med Enebakk
husflidslags markedsdag pa Ignarbakke.

Søndag 16/6

Utflukt til Østfold
Busstur til kulturminner i østfold, bl.a. Gamlebyen i
Fredrikstad. Turleder: Statstipendiat Erling Johansen.

Augustlseptember
lørdag. 31/8
søndag 1/9

Søndag 15/9

Enebakk bygdetun
Bygdetundager i samarbeid med andre lag.
Gamle hândverk og husflidsteknikker m.m.
Rusletur langs Ljanselva i Liadalen
Fra Ljabru iii elveutiøpet ved Fiskevolibuktâ.
Derfra forbi Ljanskollen til Stubijan.
Turopplegg: Søndre Aker historielag.
NB! Forbehold om endring av dato.

LØrdag 28/9
kI. 10.00

Rusletur i Ytre Enebakk
Bygdeborgen pa Sløssàs, videre forbi Kvemstua,
Bjørnholt, Vikstjern, Grusbakken, Durud, Bjerkland m.m.
Fremmøte og parkering ved H. Clausen A/S i Gaupev. 21.
Turleder: Rolf Solberg. Skogbestyrer Harald Brekken vii
orientere om flerbrukspian for Enebakk kommuneskoger.

Oktober
Torsdag 17/10
Id. 1900

November
Tirsdag 19/11
Id. 18.30
Id. 19.30 (Ca.)

Enebakk herredshus
"Fra diseblod til dobbeitarbeid". Trekk fra norsk kvinnehistorie. Foredrag ved museumslektor Laila Grastvedt.

Enebakk herredshus
Arsmøte.
"Kuiturminner i skog og utmark". Foredrag av
fylkesarkeolog Harald Jacobsen (med forbehold).

,/

Godt utvalg av kontormobler.
Hjemkjoring av lopper etter
avtale.
Auksjon kI. 12.00.

Har du lopper? Vi henter. Kontakt:
Birger Hoylund - 64 92 70 37
Jon Einar Andresen - 64 9270 94
Kai Nordhagen -649275 56

Nasjonalforeningens
Helselag Enebakk

Helselagstreff
Fiateby samfunnshus
7. mai Id. 10.30
Herredshuset, Kirkebygden 14. mai ki. 10.30
21. mai ki. 10.30
Betel, Ytre Enebakk
OBS! Sommertreff med 75-firs jubileum
Herredshuset 11. juni ki. 10.30
Velkommen

Husk! Historielaget har omvisning med "nogo attãt" pa
Bygdetunet hver søndag fra ki. 12.00 til ki. 15.00
fra St. Hans til Marimesse siare.
(Vi trenger flere omvisere!!!)
Velkommen!

i Ytre Enebakk Husmorlags
koiltidsbarnehage fra hosten 1996

DIESEL- SMØREOLJER
PARAFIN- FYRINGSOLJE
Prisgaranti - Bet.avtale

FYRINGSSERVICE

SVARTHOL
BR1ENSEL A/S
Best. tlf. 64 92 40 47

HYDRO

Opptak,,.

TEXACO

Barn født 1991-92 kan soke.
Vi holder Iii pa Bjerkely trsdag og torsdag
kI. 08.30 - 12.30.
Medlemmers barn kr. 450,- pr. mnd.
lkke medi barn kr. 550,-.
Seknadsskjema fâs pa postkontoret. Ytterligere
opplysninger ved henvendelse til Britt Hovland,
hf. 64 92 58 92.

KOMPOSTEN

FAG
Din lokale rørlegger

SERVICE

64 92 92 81

Ikke la renskapsføringen din bli et sjansespill!
n.bakk
7.nskpskontor Ji

Saig, service og montering
Radio, TV, video, antenner, parabol,
PC, alarm, kjøl, frys, vask og oppvask

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 6492 63 03

ENEBAKK ELEKIROSENTER

ANDRES
& SONNER A/S

NS

Butlkk og verksted p Flatebysenteret

Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
TH. 64 92 4354-6492 48 92
Mobil 030 36 127

140

J

&

• I1914VTREENEBAKK-TLF:64924340
llPer-Erik Ostlie as 0
0

Marit Elm SørIi

din lokale byggmester
fagkunnskip gir

64924891
0,gq
09 to,,o,,,t,0F500
hrod
F.go 0t0,k0S0k0I9,'
00h0 S<OtK.bro0

Fotsoneterapi, aromaterapi, kinesiologi, øreakupunkwr,
kraniosakrafterapl, kostholdsveilednlng, magneffe!tterapL
Diplom Ira Inst!tutt for Helhetsmedisin -Medlem av NFS

Ludvigsen Kulde
Saig, service og montasje
Alt innen kjol, frys og aircondition
Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. 96722 71
Priv. 64 92 64 94

lu

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED
1911 Flateby

Alt I innramming
Rask levering

Vakthold — alarmmottak,

TH. 64 92 86 10

alarmsentral

1912 Eñebakk

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

ERIK KJELGAARD
nybygg og rehabilitering
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling
Vi holder til i Enebakk Molle
dr
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
Mobil: 030 32 665

U

TIf. 64 92 4630
Mobil 030 04997 - 03038 565

TILE 64 9279 00

Rorleggerfirma

ENEBAKK
BYGG OG
\'EDLIKEHOLD AS

DØgnservice -

Personsøker 096 97823
Postboks 70, 1912 ENEBAKK

TH. 6492 70
T

Rugvn. 4 B

Durud Grd
1914 Ytre Enebakk

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

ENEBAKKNATURTERAPI

0

v/Ole Anton Gystad

Autorisert regnskapstarerselskap

Naturterapeut

BYGG. OG TØUMERUESTER

ENEBAKK
VANN OG VARME

-

Mater & Tapetserer

T

Robert Wessel
Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging
Ta kontakt pa telefon 64 92 56 07
Mobil: 92 02 35 00
Lindell — 1914 Ytre Enebakk

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS
FJ.Ih',I.n 55, 7974 Vtr. E54b.kk. 77f. 54925570

Malerarbeid - renhold
' flg ¶JL 3J

Jj JJ

ENEBAKK ELEKTROSENTERANS
Butikk og verksted

ERIKSEN
• • EIEPIDOMSSERVICE
REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

kommune

Flyfotografering

Bygningssjefen

Skilting av husnummer i
Enebakk
Vi oppfordrer alle huseiere i Enebakk iii a sette opp
husnummerskilt pi eiendommen. Skillet skal plasseres
godt synlig fra veg.
Scerlig for utrykningskjØretøy som brann-/legetjeneste
er dette svcert viktig for a finne frem i tide nâr det
trengs akutt hjelp.
Hvis noen er i tvil eller har uheldig adressenummer
kan de ta kontakt med Gro A. Evensson pa teknisk
avdeling, tlf. 64 99 0100.

64 92 92 81
Saig, service og montering
Radio, TV, video, antenner, parabol,
PC, alarm, kjol, frys. vask og oppvask

(\ F.M. FOTO & GRAFISK
-' 1914 Y. Enebakk - TIf. 6492 47 58

Vi s A5 dagens lys i 1921 og
er en fortsettelse av
Enebakk Sykepleierforening.Vi er "undersâtt" av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi deltar i fylkesstyret med ledere i eldreutvaig, opplysningsutvalg
og hjertekomité.

Enebakk

Det vii i mAnedsskiftet Aprillmai bli flyfotografert
over Ytre Enebakk samt langs 1W 120 strekningen
Tangen bru — Rcelingen grense. Arsaken er at det skal
konstrueres nye tekniske kart.
I den forbindelse vii vi legge Ut plater pa en del av de
eldre eiendommene i dette omrâdet. Disse platene kan
grunneierne selv fjerne i juni maned.

pa Flatebysenteret

GRAFISKE TJENESTER
Grafisk formgivning
Fotosats
Produksjon av trykksaker
Produkt/Rekl.fotografering
Digital bildebehandling

Styret i 1996:
Leder:

BjØrg Bergskaug,
tif. 64 92 82 81
Sekretler:
SynnØve Ekeberg
Kasserer:
Unni Thoresen,
tif. 64 92 43 03
Opplysningsleder:
Unni Thoresen
Leder eldretreff:
Gerd Buer
Medhjelper eldretreff: Mary Myhre
Styremedlemmer:
Eva Rustad, Vera Bergflødt,
Tordis Marthinsen og
Lilla Hermansen
Varamediemmer:
Ragnhild Kigen
Aino Seijelund
Revisor:
Asbjørn Westlund
Kontingenten kr. 100,- inkiuderer medlemsbladet
Aktuèlt.
Er du interessert i A ta et tak, eller vii stØtte oss som
passivt medlem, er vi glad for det. ArbeidsomrAdet er
hele Enebakk.

Til alle I
Enebakk!
Hvem vii hjelpe heiselagsjentene A skape liv rundt
rosesalget vArt lørdag 1.
juni? Vi skal ha fire stands i
Enebakk: Bjerke Flateby,
Fina Flateby, Bravo Kirkebygden og VAgsenteret Ytre
Enebakk. VI trenger hester
m/vogner (OBS' Disse mA
vre trafikksikre), traktorer
m/hengere, veteranbiler
(gjeme Apne) mlførere og
mange speliemenn. Alt dette
finnes jo i Enebakk, og vi vii
gjerne ha dere med oss pA
alle stands-plassene og litt
rundt omkring, f.eks. ved
eldreboligene og sykehjemmet. Fra 1. juni til 8. juni
foregAr det roseaksjoner i
hele Akershus, Buskerud og
Vestfoid. Det kunne vre
artig a vise at Enebakk s4
absolutt er A. regne med selv
om vi ikke er av de rikeste.
Overskuddet av rosesalget
gAr uavkortet tilbake dl forskjellige tiltak helselaget har
i Enebakk, med vekt pA tiltak
for de eidre. Selvføigelig er
vi optimister og hAper at vi
blir nedringt av dere med tilbud om disse tingene vi
drØmmer om.
Kontaktpersoner:
Bjørg Bergskaug 64928281
Tordis Marthinsen —
64926047
Mary Myhre — 64 92 44 02

KOMPOSTEN

LEDIGE STILLING ER
Ytre Enebakk
husmorlags
kortidsbarnehage
søker førskoieIrer/styrer.
Fast stilling fra aug. 96. Bama
Cr 4 og 5 âr gamle. Stillingen
er pa 45. t. pr. mnd.
SØknadsfrist 15. mai 1996.
Søknad sendes Ytre Enebakk
husmoriags korttidsbamahage, postboks 30, 1914 Ytre
Enebakk. Lege- og politiattest
vii bli krevd av nyansatt.
Ytterligere opplysn. v/Kari
Westby, tif. 64 92 54 29.

Vaskehjelp søkes.
Telf. 64 92 63 37
Dagmamma, Flateby
Frøydis, 1 1/2 fir, flytter
sammen med mamma og
pappa til Flateby i mai.
Hun Ønsker seg noen
lekekamerater og dagmamma 3 dgr. i uka fra
uke 21 eller 22.
Tlf.22 10 8584

IV

TIL SALGS

Enebakk kommune

1 stk. strekkmetalltrapp
bredde 1,30, m/2 rekkverk, 2 trappetrinn.

pleie- og omsorgsavdelingen

1 campingvogn,
Colchester 1100, 1 badekar 160 x 1,70, til saigs.
Tlf.64 9283 98

Psykiatrisk sykepleier
Nyopprettet stilling som psykiatrisk sykepleier i 1/1 stilling er
ledig for snarlig tiitredelse.
Det er fra for ansatt 1 psykiatrisk sykepleier i 1/1 stilling.
Psykiatrisk sykepieiers ansvartomrãde vii bi.a. bli behandling i
grupper og individuelt. I tiliegg vii vedkommende fa ansvar for et
dagtilbud som er under pianiegging. Vedkommende vii ogsa
vre med i utarbeideisen av en psykiatriplan.
Vi ønsker prirnrt en syiepleier med psykiatrisk spesielutdanning. Sylepleiere med bred erfanng innen omrâdet vii ogsâ vre
aktuelle. Vi vektiegger personlig egnethet, evne til kreativitet og
samarbeid.
Stiliingen lØnnes i stiilingskode 6978, ltr 19-27.
Du er velkommen til A ta kontakt for nrmere opplysninger pA
tlf. 64 92 44 60. Søknad med vitnemAi og attester sendes innen
??? til:
Pleie- og omsprgsavdelingen
Enebakk kommune- 1914 Ytre Enebakk

Norsk for voksne fremmedsprtLklige
Skoleetaten vurderer a starte nytt begynnerkurs i norsk
for voksne innvandrere/flyktninger. Oppstart i august
1996. Vcer vennhig a melde fra til skolekontoret.
Tlf.64 99 0170 hvis du kjenner til eller vet om
aktuelle elever.
Knut Andresen

DIVERSE
Enebakk
Folkebibliotek
telefon 64 99 02 00
Apningstider:
1 ,mai til 1 .september:
Mandag: 15.00-20.00
Tirsdag, torsdag, fredag:
11.00-15.00
Onsdag og Iørdag:
stengt.

Hjertelig takk for deltagelsen ved Alice
Stensruds bortgang.
Familien

Myraveien private
familiebarnehage
Inntil 5 barn far plass i
nyoppusset kjellerlokale.
Ferdigstillet og off.
godkj. 1/8 96. Lett
adkomst fra Osloveien.
TIf.64 9253 21
Hjertelig takk for
gayer og blomster i
anledning mm
90-ãrs dag.
Hilsen Dagmar Stang.
Plankemarsjen blir
arrangert 16.juni 96.
Sett av datoen
allerednL

Sint innringer

Enebakk kommune

ønsker at kommunen annonserer nAr de skai kjØre feiemaskiner. I
den forbindeise mA folk fjerne sine biler, og huseierne mA rydde
og feie utenfor sitt gjerde. Dessuten henger veiskiiter pA snei flere steder i VAglia. Dette mA kommunen rydde opp i! Kommunen
mA ikke skylde pA pengemangei sier ban. Det gAr hvis man vii:
"Folka har man, og bilene stAr der."

Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: Kjell Dehli
Râdmann. Nils Schaug

Enebakk Husflidslag
Medlemsmøte 8. ma iki. 19.00
i kantina, Enebakk herredshus
Tore Torvik demonstrerer fluebinding
(Det er planlagt kurs i fluebinding høsten -96)
Kaffe/kaker/utlodning
Alle er hjertelig veikommen!
Melding fra Flateby Vannverk BA til
abonnentene
Det vii bli foretatt lekkasjesøk pA iedningsnettet utover vAren.
Trykket vii derfor kunne variere, og iedningsnettet kan uten varsel bli avstengt for kortere perioder. Det vii ogsA forekomme
brunt vann etter avstenging.
Vi vii minne alie huseiere om at de har et ansvar for at egne
stikkledninger er tette, og iekkasjer pA disse skai omgAende utbedres. Vannverket kan were behjelpelig med dette.
Vi vii oppfordre pubiikum om at unormal susing i rØrene, vannansamlinger etc. omgAende meides til vannverket pA
tlf.64 92 8934.
PA grunn av lite nedbØr og streng kulde i host og vinter, er vAre
vannressurser begrenset, sA SPAR DERFOR PA VANNET. Spyi
derfor ikke gArdspiasser, veier etc. Bilvask mA foregA pA bensinstasjonen. Event.vask av hus med hØytrykksspyler skai meides til
vannverket.
For styret i Flateby
Vannverk BA
Terje Hansen
daglig leder.

.

Sentraiadininistrasjonen
Herredshuset t1f. 64990100- fax 64927111
RAdmann Nils Schaug
Kst.personalsjef: Boll Merete Myrvold
økonomisjef: øystein Lauen
Kommuneplanlegger/rneringskonsulent:
Kan Elisabeth Morbech
Miljøvernrâdgiver:
Kari Elisabeth Morbech
EDB-konsulent: Jon Digranes
Formannskapssekretr:
Sonja Nordhagen
Oppvekstavdelingen - Herredshuset
tif 64990170 - fax 64927308
Kst. skolesjef: Roar Paulsrud
Kst bamehagesjef: Roar Paulsrud
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum
Kultur - Det Gamle Herredshuset
t1f. 64990190- fax 64926588
Kultursjef: Per Sandvik
Biblioteksjef. Svein Hofplass
Komposten: Aslau Tidemann
Enebakk Folkebibliotek: 64990200
Sosialavdelingen - Herredshuset
Tif. 64990140 - fax 64927111
Kst.sosialsjef Liv Boogaard
Enebakk legesenter:
tlf64926360 - fax 64927020
Flateby legesenter: tif 64928856
Ytre Enebakk Helsestasjon: 64924032
Kst. helsesjeflkommunelege I:
Yngvar Brathen
Ledende helsesøster: Sissel Gundersen
Kommunefysioterapeut I:
Ellen Berg Ellingsen

Pleie- og omsorgssjef: Fredrik Li
Ergoterapeut: Ingjerd Olimb-Kndersson
-tif. 64924460
Psykiatrisk sykepleier:
Birgit øiestad LØvik Tif. 64924460
Telefontid: Mand. - torsd. 8.00 - 9.00
Kontortid: Hver dag kl.8.00 - 16.00
Tekniske avdelinger - Herredshuset
t1f. 64990120 - fax 64927111
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting
Brannsjef: Torgils Opedal
Landbruksavd. - v/Herredshuset
t1f. 64990220 - fx 64927284
Skogbrukssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein
Enebakk kommuneskoger
tif. 64925629
1914 Ytre Enebakk
Skogsbestyrer: Harald Brekkên
Enebakk Produkter A/S
tlf. 64927460 - fax 64927331
lstad
M2 Enebakk
Daglig leder: Bjorn Arne Mostrøm
Naringskoordinator:
tlf 64926495
Renovasjon
ROAF
Postboks 38
2007 Kjeller
t1f. 63841220 - fax 63840736
Adm.dir. Erik Steensrud

