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HAGETR/ER til halv pris

Omsorg og plemie
En stor del av denne mânedens avis er viet omsorg og pleie fysisk 09 Skisk omsorg 09 pleie som de fleste av oss kommer til trenge for eller senere. For det er et faktum at vi lever lenger, men noe av prisen a betale er at
flere og flere av oss trenger hjelp pa forskjellige mater i lopet av livet.
Randi Granheim (bildet) bor pa Enebakk syke- 09 aldershjem, der hun trives
godt. Hun roser de ansatte, som til tross for en toff arbeidsdag gjør alt de kan
for beboerne 24 timer i dognet.
Vi besøker ogsá det nye tilbudet I kommunen for mennesker med psykiske
lidelser. Deter treffpunktet med kafé i Kronaveien 4.
Bli med og sett navn pa kaféen send inn ditt forsiag til Komposten snarest.
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Skurlast plank og panel
Detaljsalg til engrospris
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Vi leverer ogsâ villmarkspanel
Ring og be oss om tilbud

Sundby Dalefjerdingen
Tlf.64926368

Mob.90770279

WARTHOL BRENSEL AIS

-

Side 5og 10
HEDER OG /ERE:
Eli Nygârd (til venstre) og
Unni BØhler ble nylig hedret
for 25 árs innsats i Enebakk
kommune. De ble overrakt
sØlvvase med inskripsjon.
Side 13
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Smoreoljer

Hydro Texaco-produkter

7v1dnei1ens sitat:
"Den Loin liar en
hage og en boIsamling mangler intet."
Marcus Tu[liu,c Cicero
(106-43f Kr.)

KOMPOSTEN

On1førerens
fijørne

En aktiv
Or
et er igjen tid for et nytt nummer av Komposten.
Siden siste nummer har- det i Enebakk vrt mange
arrangementer, og jeg skulle gjeme ha vrt pa flere.
Jeg hâper dere har hatt glede av bade konserter, teaterforestil
linger og alt det andre.
Den tiden vi nâ gar inn i er foreningsli vets travieste, og det
Øves og trenes i alle musikkorps, sangkor, idrettsforeninger

D
M.M.

I Enebakk er det en del jubilder vâren 1997, blant annet fyller
Enebakk Idrettsforening 70 fir. Det passer derfor godt at kretsturnstevnet for jumorer ble lagt til nettopp Enebakk, med ElF
som arrangører. Dette stevnet g.r av stabelen den 31. mai pa
Enebakk stadion, og selv om dere ikke har noen som deltar
kan dette bli en fin opplevelse.
Likeledes fyller Driv 60 fir i disse dager. Dette er, som dere
kan lese et annet sted i avisen, markert med bokutgivelse og
jubileumsfest.
Enebakk liar fostret flere dyktige idrettsfolk gjennom Arene.
Det har vrt deltakere i bade friidrett, fotball, langrenfl og
vannski. Fiere har deltatt, og til og med vunnet, i
NorgesmeSterSkaP, noen er butt verdensmeStere. Vi har til og
med en olympisk mester fostret i Enebakk.
Selv om flere har representert andre kiubber nflr de har deltatt,
er de likevel for gode enebakkinger a regne. I hvert fall for oss
som sitter hjemme og ser ph TV. Har vi noen gang tenkt over
hvor mye de har ofret for idretten? Ja, det fir vi Jo hØre stadig
vekk. Det vi ikke fir høre sA mye om er hva familien har
bidratt med. De har stilt Opp i tykt og tynt, for ogsA idrettsgutta og -jentene har vert barn og ungdoin. Da har farnilien stilt
Opp og fraktet ungene sine til forskjellige arrangementer og
konkurranSer. Her ligger grunniaget for mesteren som langsomt har vokst frarn.
Deter ikke bare idretten som jubilerer i 1997. OgsA skolemusikken fyller runde fir. Enebakk skolemusikkorPS fyller 40 fir
og Stranden skoles musikkorps fyller 35 Ar. Dette er ogsA en
krevende "aktivitet" for foreidre. Utallige er de karer foreidre
(og utøvere) bar bakt gjennom Arene, og man mA si at vi har
fAtt lØnn for strevet, selv om det er de frreste som er butt eliteutØvere eller har nAdd tóppen pa andre miter. Det viktigste i
arbeidet med barn og ungdom er bredden, og at de kan holde
ph med aktiviteter som de trives med og som utvikler dem.
Hva Ønsker jeg A si med dette? Jo, alle kan ikke vre forselthe, men en god del av oss kan vrere tilskuere. Alle kjenner vi
noen. Vi har farnilie, tantebarn, onkelbarn, naboer, gode yenner eller bekjente. Vi kan ailtid finne er god unnskyldning for
A stille opp.
Det er ikke alle ungdommer som passer inn i et monster og en
organisert fritid. Det er viktig at oppveksten blir positiv uansett hvilken vei ungdomrnen velger, men de trenger veiledning. Det er derfor viktig A ta vare ph ungdonisklubbene vAre,
og lederne der har et stort ansvar. Ungdornsklubbene vil jeg
komme tilbake til i et senere innlegg.

Moter i hovedutValg
21. april-13. mai
mandag 12. mai

kl. 1830

mandag 21. april
mandag 28. april

U. 1900
U. 1900

koie/barnehage

tirsdag 29. april

ki. 1900

arforva1tning:

torsdag 24. april

U. 1900

torsdag 24. april

kI. 1900

Kommunestyret
FormannSkapet:

Kultur:

Konfirmanter

pa Betel I Ytre

Søndag 11. mai U. 1100 markeres en avslutning ph vAr konfirrnantundervisning. Vi har hall ukentlige samlinger fra i slutten av
september.
Undervisningen har fulgt et studieopplegg kelt "Ten-Bibelskolen". Studiet bestfir av 23 kapitler fordelt ph emnene Bibelen,
Gud, Jesus, D.H.A., menigheten og budene.
Vi har denne gangen hall tre kjekke jenter som har fulgt undervisningen: Bodil Olsen, Kristine Strom (begge fra Kirkebygda)
og Inger Hoistad fra Ytre.
Vi Ønsker vflre konfirmanter en fin festdag med familie og yenner denne dagen.

20. april
(3. søndag e. pflske)
Id. 1100 Stranden bedehus
Gudstjeneste v/Leif Fjeld
Nattverd
27. april
(4. søndag e. pAske)
U. 1100 Enebakk kirke
Sarntalegudstjeneste v/
Heigheim
U. 1100 Man kirke
Samtalegidstjeneste vf
Øvstegfird

Menigheten Betel

MoteoverSikt for Ekebergdalefl
pinsemenighet - Mai 1997
Søndagsskole, mote ph Nordby med
Siw-Henny Fyldeng U. 1800.
Husmøte hos Aud og Anders Id. 1930
Husmøte hos Anne Marit og Olav Id. 1930
MØte ph Nordby med Bjorn Andresen kI. 1800
Husmøte hos Anne Marit og Olav ki. 1930
Søndagsskole, mote ph Nordby mJReidar
Wold Id. 1800.
Husmøte hos Gun og Odd U. 1930.

Søndag 4/5
Onsdag 7/5
Onsdag 14/5
Mandag 19/5
Onsdag 21/5
SØndag 25/5
Onsdag 28/5

Velkonlfllefl til vAre samlinger
Adresser:
Aud og Anders Andersen, SkØyenvn. 16, tIf. 64927542.
Anne Marit og Olav StrØm, Rakkestadv. 22a, tif. 64927116.
Gun og Odd Olsen, Kronavn. 1, tif. 64927231.
Nordby bedehus, Rakkestadv. 12, Ekebergdalefl.

lnvitaSjOfl til ârets ferieleir
Hudoy 1997
Hudøy er et sommerparadis i Oslofjorden like utenfor TjØrne.
Vestby komniune arrangerer for 8. Ar ph rad sonunerleir ph
Hudøy i sarnarbeid med de Øvrige kommunene i Follo og
Akershus fylkeskomniune.
Ferieleirefle arrangeres i en penode ph tre uker i juli. Hver leir
varer seks dager, men du kan velge om du vil vre der en uke
eller lengre. Leirene er Apne for alle i alderen 7-15 Ar.
SøknadsfriSt er 15. mai, si ta kontakt snarest med kulturkontoret i Vestby, ring Nina ph tlf. 64 98 02 84 eller Sven-Erik ph tif.
6498 02 82.

1. mai
kI. 1100 Enebakk kirke
Gudstjeneste v/Helgheim
4. mai
(5. sondag e. pâske)
U. 1100 Enebakk kirke
Gudstjeneste v/Leif Fjeld
Nattverd
U. 1100 Mari kirke
Gudstjeneste v/Helgheim
Nattverd
8. mai
(Kristi himmelfartsdag)
U. 1100 Stranden bedehus
Gudstjeneste v/Helgheim
U. 1800 Mari Kirke
Gudstjeneste v/øvstegArd
Sareptas krukke deltar
11. mai
(6. søndag e. pAske)
U. 1100 Enebakk kirke
Gudstjeneste v/Helgheim
Id. 1100 Mari menighetssenter, storfniliesamliflg
v/Wenche Andersen
Tlf. nummer til kirken:
MenighetskOntoret
64927141
Enebakk prestekontor,
soknepreSt Heigheim:
6492 6150
Mari prestkontor,
kaliskapellan ØvstegArd:
- 64924901

Konfirmantefles
innsamlingsakSiofl
lngvald Lauritsens
legat
Renter av Ingvald LauritsenS
legat skal deles uti sommer.
Testamentet sier at "niidlene
skal gA til eldre, vanskeligstilte personer i Enebakk
kommune".
Søknad innen 13. juni sendes legatets styre vflensmannen i Enebakk, 1912
Enebakk.

18. og 20. mars samlet Arets
konfirmanter inn penger til
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Det ble samlet inn kr
12.105,50, og menighetsrAdene Ønsker ph denne mAten
A takke for alle bidrag.
Dessverre ble ikke alle husstander besØkt, dette rammet
spesielt Dalefjerdiflgen og
deler av Ekebergdalen. De
som ikke fikk anledning til A
gi under innsamlingsaksio
nen kan sende sitt bidrag til
Kirkens Nødhjelp, kontonr.
0805.52.01405.

KOMPOSTEN

FRITT FORUM
Under denne vignetten inviteres du til a komme med dine synspunkter pa store og smâ spørsmâl iEnebakk

Apent brev
til Enebakk
kommune
vem har ansvaret for A
pAse at husbyggere gjør
ferdig husene sine og rydder

H

Arbeidstid i Enebakk kommune

Opp?

nebakk kommunale forening har mottatt utskrift av
sak KST97-014 om at arbeidstidsordningen skal endres for
alle ansatte i enebakk kommune innenfor gjeldende avtaleverk med virkning fra 15. mai
dâ.
De arbeidstakere som berØres
innenfor vãrt organisasjonsomráde ved at arbeidstiden endres
er ansatte i skole, barnehage,
pleie- og omsorg, teknisk sektor og kultursektoren. Det
EKFs medlemmer vii merke er
konkrete problemer som vii
oppstâ nr ikke samtlige ansatte
innenfor en og samme avdeling
har uk arbeidstid. Dette vil
medføre et praktisk koordineringsproblem, og denne forskjellsbehandiingen av arbeidstagere vii helt kiart fore til
negativt samarbeidskiima
innenfor heie organisasjonen.
Det er faktisk slik at det finnes visse spiileregler som skal
følges bade av arbeidstagere og
arbeidsgiver som regulerer for-

E4

skjellige arbeidsforhold. EKF
vii i denne sak som vedrØrer
forhold til arbeidstid henvise til
Hovedavtalens §12-3,
"Tillitsvaigtes retter og piikter". Det siteres: "Rett ogplikt
til d drøfte/forhandle om spørsmál vedrørende lØnns- og
arbeidsvilkâr der dette har
hjemmel i by, regler og tari
favtale. DetfØres referat/protokolifra slike mØter."
Med hensyn til endring av
arbeidstid i Enebakk kommune
er det ikke fort drøftinger eller
forhandlinger mellom kommunen som arbeidsgiver og de tilIitsvalgte, jfr. § 12-3. Det er derfor med forundring vi leser at
arbeidsgiver i sak KST97-014
vedtar benkeforsiag om ar alle
arbeidstakere i Enebakk kommune, som ikke kommer inn
under sikringsbestemmelsen i
Hovedtariffavtaiens kap. 1,
§4.21, far endret arbeidstiden
med virkning fra 15. mai d&
EKF i Enebakkkrever derfor
i medhold av Hovedavtalens §

12-3 at ordføreren tar saken
opp pa nytt i kommunestyremøte for fornyet behandling
etter at drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene er gjennomfØrt. Gjennomføringen av
en eventuell endret arbeidstid
ma utsettes inntil drøftinger er
sluttført.
Konsekvensene ved det vedtaket som blir fattet av kommunestyret mA ogsA komme fram i
saksbehandiingen for kommuestyrets representanter fatter
vedtak i en sA viktig avgjørelse
som omfatter et stort anttall
arbeidstagere i kommunen.
Et iite hjertesukk i denne forbindelse mA bli at en stiller seg
ganske uforstAende til det som
skal vre et slagord for
Enebakk kommune er "Tenk
trivsei, tenk Enebakk".

E

em at sommertidsordningen for
turnusarbeidende skulie bortfaile.
Arsaken til at kontortilsatte
fortsatt fAr sommertid er figende paragraf i Hovedtariffavtalen:
"KontoradministrasjonenS
ordina?re arbeidstid skal were
den som nd gjelder i den enkelte kommune."
Denne bestemmeisen er forhandiet fram sentralt, og
Enebakk har ingen mulighet til
A kunne gjere noe med dette
for Hovedtariffavtalen skal
reforhandles i 1998.
Det ble under de lokale forhandiinger i oktober 1996 opplyst at sommertidsordningen
ville komme opp i kommunestyret i februar 1997. Det ble
ogsA bedt om innspill fra
arbeidstakerorganisasjonene
innen 15. november 1996. Det
kom ingen innspiil pA dette.
I begynnelsen av januar sendte jeg et skriv til hovedtiilitsvalgte og avdelingsledere, der
jeg konstaterte at det ikke hadde kommet reaksjoner pA at
saken skulie opp i ADU og

Enebakking

Enebakk, den 20. mars 1997

Odbj.rn SiUeb.1
forening

Orientering om avviklingen av
sommertidsordningen i Enebakk
kommune
nebakk kommunestyre har
i mote 24. februar fattet
fØlgende vedtak:
"Sommertidsordningen i
Enebakk kommune avvikles for
alle ansatte innenfor gjeldende
avtaleverk. Administrasjonen
mA gjennomfØre dette sA fort
det lar seg gjøre."
De som stemte for dette forslaget var Høyre, Frp, Sp, KrF
samt to fra Ap. Forsiaget fikk
21 stemmer, mens ii stemte
for føigende forslag fra Ap:
1.Kommunestyret ber administrasjonen utrede arbeidstidsordningen som gjeider i
Enebakk kommune.
2. I utredningen bes vurderes
hvordan tilgjengeligheten til
kommuneadministrasjonen kan
opprettholdes i sommertiden,
f.eks. ved en uangdag pr. uke.
3. Saken legges fram for
kommunestyret i god tid fØr
neste budsjettbehandling.
4. NAvrende vedtatte ordfinger beholdes inntii kommunestyret gjør nytt vedtak.
Det forslag som ble vedtatt
var avvikende fra rAdmannens
innstilling, der det var forslag

Har kommunen ikke ansvar
her? Det kan vel ikke vre
naboene som mA gjøre seg upopu1re ved A kiage?
Hva med nabohusenes verdi?
En eiendomsmegier antyder tap
pA mellom 50.000 og 100.000
kroner pr. nabobolig.
Har kommunen godkjent
byggemelding bør den vel ogsA
innen rimelig tid pAse at husene
gjøres ferdig?
Det kan da ikke vre hyggeiig for et nrmi1jø slik som det
er nA enkelte steder.

Som
de eldre
pA Flateby
kjener til, er
det forsøkt A lage
et eldresenter pA for
de ca 160 alderspensjonistene som bor der. PA det
første motet kom det over 40
styklker, men pA de føigende
seks mØtene mØtte det i
underkant av 20 stykker.
Av en uforstAelig grunn er
interessen sA laber at mØtene
foreløpig er lagt pA is.
Statens eldrerAd har laget et
hefte med tittelen "A vre
pensjonist". Her finner vi et
avsnitt om aktivitets- og trivseistiltak:
"Eldresentrene er aktivitetsog servicetiltak for alle hjemmeboende eldre i nrmijøet.
Sentrene har som hovedmAl A
forebygge sosiai isolasjon og
opprettholde aktivitet ög fØrlighet hos eldre mennesker
We fysisk og psykisk. Dette
mAlet virkeliggjøres gjennom
eldresentrenes aktiviteter, tjenester og forskjeilige tilbud
eilers.
11996 var det Ca. 350 eldresentre i iandet. De fleste av
disse var a fmne i byer og tett-

Kommunestyret.
Etter at vedtak er fattet er det
kommet reaksjoner fra arbeidstakerorganisasjoner i form av
brev. Disse brevene er kopiert
og ble lagt Ut til kommunestyrets representanter i motet 7.
april med orientering om at dersom man Ønsker A behandle
saken politisk pA nytt pA grunn
av nye opplysninger, mA det
komme innspili til meg.
Dette er kun en orientering
om saksgangen og har ingenting med min holdning til saken
Agjøre.
Jorunn Buer
ordfører

eller flere eidresentre. Nye
etableres stadig. Sentrene drives av kommunen eller i regi
av friviilige organisasjoner.
Sentrene har en rekke aktivitetstilbud i form av kurs og
grupper av forskjellig slag,
turer, trim, fotterapi, hArpleie,
sosiairAdgivning, middagssalg
og kafeteria. De er naturiige
treffsteder og et samiingspunkt for pensjonistene i disA er det snart 17. mai og
triktet.
Brukernes interesser,
tid for oss korpsmusikanØnsker
og behov er utgangsvise
oss
fram.
Ytre's
17.
ter a
punkt for hvilke tilbud og
mal-orkester startet som en tanaktiviteter det enkelte senter
ke og endte opp med 36 musisetter i gang. Eidre med krefkanter, bAde unge og iitt eldre.
ter og lyst til A gjøre en innVi prØver oss igjen i Ar med
sats er etterspurt som frivillige
en reprise av suksessen fra i
medarbeidere i sentrene og
fjor. For dere som har lyst til A
overfor andre eldre som trengbli med er det bare A ta kontakt
er en hAndsrekking.
med oss. Vi har ingen proveBortsett fra rAdgivnings- og
spilling.
veiledningstjeñesten mA penVi regner med A ha øvelse 3sjonistene betale for ce tjenes4 sØndager fØr 17. mai jAr, og
tene de bruker. Eidre som
vi prover sA langt det iar seg
ikke er i stand til A komme
gjØre A skaffe instrumenter til
seg
til senteret kan flere steder
alle.
fA tilbud om enkelte tjenester
Jeg vil avslutningsvis takke
hjemme."
alle som bidro med hjelp i fjor,
Enebakk har i dag nrmere
spesielt Ytre Enebakk skolemu700
alderspensjonister og et
sikkorps, rektor ved Mjr ungeidresenter
pA KopAs. Det er
domsskole og de positive musiApent
hver
onsdag og har
kantene som stilte sporty opp.
piass til ca 30 personer. Det
De som er interessert, ta konserveres to retters middag for
takt med Fred Amundsen, tif.
kr. 35,-.
64 92 71 07e1ler90759088.
Pensjonister i Enebakk,
Du kan ogsA henvende deg pA
hvorfor
er dere ikke interesYtre Enebakk skole onsdager
sert
i
A
motes
til sosialt sammellom kl. 1800 og 2030.
var?
01av Okzfsson
Fred Amundsen

17. malorkester I
Ytre

N
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Nytt tilbud til mennesker med psykiske
lidelser
Det nye tilbudet til mennesker med psykiiske
lidelser i Enebakk kommune er et samlingssted med kafé - àpent
for alle som feler at dette er noe for dem.
Stedet er Kronaveien 4
og tilbudet startet den
8. april. I fremtiden kan
kurs og andre aktiviteter bli en del av tilbudet.
Av Randi Bodin

D

e psykiatriske sykepleierne Margaret Skogàs
og Birgit øiestad LØvik
forteller at det var fØrst sommeren 1995 det psykiatriske tilbudet ikommunen fikk sin
begynnelse.
- Mâlet med dette tilbudet er
fi fâ en bedre Iivskvalitet for
brukerne ved a motivere og trene hver enkelt til A komme Ut
av isolasjonen, sier Birgit
Øiestad Løvik. Hun sier videre
at slike lidelser blir mer og mer
vanlige i vrt samfunn, og nAr
vi vet at en meget stor prosent
av oss kommer til a stifte
bekjentskap med en eller here

UTENDØRS: Tornten i Kronaveien inspirerer i vdrsolen. Her kan
det bli bdde blomsterprakt og nyttevekster. - Vi tar gjerne imot
vekster til Mde innendørs og utendørs bruk, sier Birgit og
Margaret.

slike lidelser, sier det seg selv
at det er viktig bade a synhiggjøre og alminneliggjØre dette.
- Vi hâper at det etter hvertskal bili Iett A kunne komme hit
og benytte seg av tilbudet,
kommenterer Margaret.
- Informasjon er viktig, bAde
for de som er syke, for pArørende og for alle andre.
Det er pAlagt alle kommuner
A ha et opplegg for dagtilbud
for mennesker med psykiske
lidelser. For a styrke denne
delen av helsetilbudet i
Enebakk ble Margaret SkogAs
ansatt i februar i Ar.

Hun er entusiastisk til Wen
om kafédrift i Kronaveien, og
gleder seg til det kommer
ordentlig i gang.
- Vi inviterer til Apent hus
onsdag 7. mai. Da kan hvem
som heist av bygdas befolkning
fA anledning til A se huset vArt,
og vi ønsker alle hjertelig velkommen, forteller Birgit.
Ellers er Apningstidene itrsda-.
ger og torsdager fra Id. 1100 til
1500, og det er mulig bare a
stikke rnnom eller avtale pA forhind pA tif. 6492 5829. Hvis du
ønsker det kan du gjerne ta med
en venn eller venninne.

SOLSKINNSROMMET:
Her kan deltakerne selv bli
inspirert til a skape et hyggelig og positivi miljØ der
mottoet er 'hjelp til selvhjelp", sier Margaret
Skogds (til venstre) og
Birgit øiestad Løvik.

- Dette er et tilbud til selvhjelp som har vrt vellykket i
andre kommuner. Vi har kjØpt
inn kaffeservise for 18 personcr, men hvis det skuile komme

Store utfordringer for kommunen innen psykiatrien
De senere ârene er
institusjonsomsorgen
innen psykiatrien bygget ned i Norge. Dette
har fort til okt press pa
kommunene, og utfordringene er omfattende.
Derfor er alle kommuner ná pâlagt a utarbeide en egen psykiatriplan, og her i kommunen skal den vre ferdig innen utgangen av
âret.
Av Randi Bodin

kommunens psykiatriplan
blir det lagt stor vekt pA A
beskrive status med hensyn til
behov og ailerede eksisterende
tjenester, slik at planen skal
danne et godt grunniag for
anbefalinger og tiltak.
Margaret SkogAs forteller at
kommunen siden 1995 er butt
tilført øremerkede midler for a
styrke tilbudet innenfor det

I

beidspartnere i kommunen,
pasienten selv og pArørende.
Birgit øiestad LØvik berØmmer samarbeidet i Enebakk
konimune. Den psykiske heisetjenesten kan berøre mange
instanser: barnehager, skoler,
leger, prester, sykehus, sosialtjenesten, hjemmesykepleien
osv, og san'iarbeidet fungerer
godt, synes hun.

psykisk helsevern.
Denne planen vii vre et viktig redskap for a sikre at disse
midlene blir brukt pA best
mulig mAte.
Mange blir rammet
Undersøkelser fra mange land
viser at over 20 prosent av
befoikningen til enhver tid har
kiare tegn pA en psykisk lideise.
Det er som oftest symptomer pA
angst og depresjon, og i løpet
av livet vii over 30 prosent av

befolkningen rammes av en
psykisk lidelse.
I dag har kommunens psykiatriske omsorgstjeneste kontakt
med ca 25 personer til enhver
tid. Kbmmunen er ansvarlig for
oppfØlging og den stØtte som er
nØdvendig for at mennesker
med langvarige psykiske lidelser skal kunne leve et best
mulig liv utenfor institusjon.
Tiltakene omfatter individueli oppføiging, blant annet tilrettelegging og gjennomfØring

av sykepieietiltak sammen med
pasienten. En viktig del av tiltakene er samtalebehandling regelmessige, omsorgsgivende
og veiledende samtaier.
Hensikten med disse er 'bygge
opp et trygt forhold meliom
hjelper og bruker og gi innsikt i
og kunnskap om sin egen sykdom.
Godt samarbeid I kommunen
Veiledning og informasjon er
andre stikkord, bAde til samar-

Undersøkelse Det har vrt gjoñ.en undersøkeise blant psykiatrisk&pasienter, og det som sto Øv.erst pA
Ønskelisten var sosial kontakt,
dagtilbud med aktiviteter og et
arbeid A gA til.
NAr nA vAr kommune fAr tilbud om et hus med hage og
egen kafé, er vel noe av ønskene oppfylt.
Dc psykiatriske sykepieierne
Birgit og Margaret hAper at dette blir et tilbud de som trenger
det vii bruke.
Det blir i disse dager lagt ut
en brosjyre om det nyc tilbudet
pA legekontor, postkontor,
bibliotek og kommunale etater.

KOMPOSTEN
Enebakk
V folkebibliotek
Apningstider:
1. september - 30. april
mandag ki. 1500 - 2000
tirsdag U. 1000 - 1500
onsdag stengt
torsdag kI. 1500 - 2000
Id. 1000 - 1500
fredag
ki. 1000 - 1400
Iørdag
1. mai - 31. august
mandag U. 1500- 2000
tirsdag U. 1100- 1500
onsdag stengt
torsdag Id. 1100-1500
kl.1100-1500
fredag
stengt
lørdag
Velkommen til Biblioteket

Bjorgs Lille
Kjokken
Bekiager a mAtte meddele at
jeg dessverre har blitt nØdt
til a legge ned virksomheten
av helsemessige Arsaker.
Hilsen Bjørg

BARN EHAG EPLASS
We Enebakk husmorlags korttidsbarnehage
Vi har ledige plasser for barn
fØdt 92/93 fra høsten 1997.
Barnehagen er âpen tirs. og
tors. U. 0830 - 1230.
Pr. i dag holder vii til pA
Bjerkely (adr. Kirkebakken
1), men vi skal flytte inn i nye
lokaler i Parken (Fjeliveien)
nAr dette stAr ferdig.
Søknadsskjema fas pa Posten,
i Parken og i korttidsbarnehagen.
Sknadsfrist 1. mai
Opptak i Fjellknatten
barnepark høsten 97
Vi har mange ledige plasser for
barn i aldersgruppen 2-5 Ir.
Parken skal fra hØsten ha Apent
tre. evt. fern, dagen avhengig av
sknadsmassen. Søknadsskjema
fAs i parken og pA postkontoret.
Søknadsfrist 1. mai
PS. Det er ledige plasser pr. dags
dato. Vi tar ogsA imot dagbarn.
Pris pr. dag kr. 40,-. Ønsker du
plass 61 ditt barn nA, ta kontakt
med parken.
Pre Enebakk husmorlag

Er Enebakk kommune
uten okonomisk
styring?
ommunestyret behandiet
JLX.mandag 7. aprii budsjettet
for innevrende Ar. Samtidig
behandlet man ogsA Økonomiplanen for kommende fireArsperiode. økonomiplanen ble
vedtatt mor 13 stemmer. Dette
var stemmer avgitt av representanter fra Høyre, Frp og KrF.
Kommuneloven stiller krav til
at en slik plan skal vre realistisk. Representantene fra de tre
partiene oppfattet forslaget slik
det framsto som urealistisk.
11999 og 2000 vii Enebakk
matte Øke sine inntekter elier
redusere sine utgifter med ane
m.iiiioner kroner i Aret. Det tilsvarer en reduksjon av 30 stillinger som i dag ikke kan fjernes uten at tilbudet til befolkmngen ma reduseres. Dette vii
vriig gA Ut over skolebarn og
eldre i Enebakk. Den politiske
ledelsen i kommunen vAr has
ikke angitt hvordan den vii
mote denne utfordringen.
Undertegnede foresio under

IV

behandiingen i formannskapet
følgende: "Administrasjonen
bes utarbeide forsiag til effektivisering samt utarbeide forsiag
til a tilpasse kommunens lanegjeld tii framtidige inntektsrammer". Dette gikk flertaliet inn
for i formannskapet. I kommunestyret denmot opplever vi
den etter hvert kjente besiutningsvegringen fra
Arbeiderpartiet og
Senterpartiet. Forslaget ble
nedstemt.
Den politiske iedelsen i kommunen har pr. dato ingen idéer
om hvordan Enebakk kommune
skal mote de Økonomiske utfordringene i nter framtid. Det er
derfor nødvendig pa denne
maten a informere bygdas innbyggere om at kommunen na er
uten Økonomisk styring.
Einar Hoistad, KrF
opposisjonsleder

ENEBAKK KOMMUNE

Enebakk kommunestyre has i mote 09.12.96 vedtatt:
Budsjett for Enebakk kommune og
1,
Enebakk kommuneskoger for 1997.
Med virkning fra 01.01.97 foretas følgende endringer
2.
av kommunens avgiftssatser:
Arsavgift kloakk/septikrenovasjon Øker med
10 prosent.

Endringer pa ungdomstrinnet::

Den gamle timeplanen er historie

Ogsâ pa ungdomstrinnet blir end ringene store nàr Reform 97 starter
til hesten. I det nye
!repianverket legges
det stor vekt pa temaog prosjektarbeid. Minst
20 prosent av undervisningen skal vre prosjekt- og temaorientert,
og dette vii fA store konsekvenser for organiseringen av skoieâret.
arakterene skal beholdes,
AM.men blir etter all sannsynlighet erstattet av tallkarakterer
fra 1 di 6. Det skal gjeninnfØres
muntlige karakterer i kjernefagene. Det iegges vekt pA at elevene ogsA skal fA en mer forpliktende og systematisk veiledning underveis.
Slagordet er nA: "ikke bare
vurdering av resultatet, men
ogsa av prosessen". Det blir
innfØrt enkelte nye fag.
Tilvalgsfag, skolens og elevens
vaig erstatter de tidligere vaigfagene.
Andre fag fAr nye navn.
Kristendomskunnskap erstattes
av kristendomskunnskap med
religions- og livssynsorientering. Det gamle livssynsfaget
faller dermed boa Forming
erstattes av kunst og hAndverk.

Ni&= fAr elevene flew vaigmuligheter. De kan for eksempel velge sprakiig fordyping i
norsk, engisk eller tegnsprAk.
Reformen innebrer ogsA en
omorganisering av kiassetrinnene. Ungdomstrinnet bestAr na
av 8-10 trinn der det fagiige
innholdet ligger noksa fast i
irepianen.
Som et resultat av Reform 97
skal elevene pA ungdomstrinnet
stimuleres til selvstendighet,
konsentrasjon og samarbeid.

DENNYE
Skolesjef Roar Paulsrud overrekker rddmann Nils Schaug
den nye kereplanen for grunnskolen; etflott liereplanverk
med mange kunstverk og mye
stoffsom ndfdr sin plass i skolehverdagen.

Svar pa inniegget til venstre:

Einar Hoistad, KrF, tilbakeholder
informasjon
mar Hoistad unniater en
viktig del av sitt forsiag i
Formannskapet, nemlig det at
han Ønsker saig av Enebakks
andeler i Folio Energiverk AS.
Det var derfor flertaliet stemte
imot, ikke et forslag til effektiviseringstiitak.
Einar Hoistads drøm om A
selge andeler i Folio Energiverk yule ikke pA sikt ha bedret
kommunens Økonomi. Det er
ikke ienger enn Ca. 6n mAned
siden han selv gikk ut i pressen
med forsiag om a bygge heit
ny barneskoie i Kirkebygda.

F4

Denne kostnaden skuile dekkes
ved saig av e-verkets aksjer, og
da hadde det butt lite igjen til A
forbedre Økonomien forøvrig.
Ved budsjettbehandiingen i
desember 96 ble driftsbudsjettet for 97 enstemmig vedtatt,
kapitalbudsjettet vedtatt med
2/3 av stemmene og Økonomipianen ble vedtatt med 30
stemmer. Økonomiplanen has
fA endringer i forhold til det
opposisjonen tidiigere has vedtatt. Det er som tidiigere nevnt
ikke riktig at flertaliet i
Kommunestyret stemte imot

forsiaget om effektivisering men slik det ble presentert var
det umulig A sternme for forsiaget.
Det er en mAlsetting at det til
enhver tid vurderes tiltak for at
kommunen skal drives pa den
mest effektive mAten.
Jeg hAper at Einar Hoistad
for ettertiden er mer presis og
redelig nAr han refererer sine
egne forsiag til Komposten.
Jorunn Buer
ordfØrer

KOMPOSTEN

DRIVs og Ytre Enebakks historie I
samme bok
"Fin! Driv I 60 âr" er den
tørste boka om idrettslaget Driv og den første
bygdehistorieboka om
Ytre Enebakk.
ubileumsboken som det
driftige idrettslaget utgir i
forbindelse med sine første 60 àr, er ingen tradisjonell
árbok med en oppramsing av
sportsresultater. Det er vel sâ
mye en bok som speiler hverdagslivet og den sosiale utviklingen i Ytre Enebakk fra 1937
og fram til i dag.

J

Ikke bare idrett
Det er Magne Johansen som
har skrevet boka og til hjelp har
han hatt en redaksjonskomité:
Inger Key Thoren, Tore Petter
Pettersen og Rolf Solberg.
Arbeidet startet i 1993 og har
resultert i en innbundet bok pa
152 sider i fire farver.
- Driv er sâ mye mer enn
idrett. Fra første stund har
idrettslaget vrt en vesentlig
sosial faktor i lokalsamfunnet,
sier Magne Johansen. Idrettslaget har pâtatt seg oppgayer langt utover det som normalt kan forventes av et tradi-

sjonelt idrettslag. Driv sikret i
sin tid driften av folkebadet i
bygda, de kjøpte radio for at
medlenimene skulle fa hØre
ekte norske nyheter under krigen og laget kjøpte apparatet
som benyttes til senking av kister ved Mari kirke. Driv har
ogsa statt sentralt i utbyggingen
av Ytre Enebakk.
Laget har i jubileumstret vel
1400 medlemmer, og det betyr
at hver tredje innbygger er med
i laget.
Boka er nâ lagt Ut til saig hos
bokhandleren i Ytre Enebakk og den koster bare 150 kroner.
Mye Driv i april
- De kommende ukene kommer
Driv til a sette et ekstra preg pa
Ytre Enebakk, forteller lagets
leder Knut A. Thorvaidsen.
12. april var det jubileumsmiddag og dans med over 250
gjester. Da ble det utnevnt nye
resmed1emmer og utdelt fortjenestemedaljer. Ordfører
Jorunn Buer og kultursjef Per
Sandvik var blant gjestene.
Fortjenestemedaljen, som i
arenes lØp er tildelt 21 personer, ble i ãr tildelt Hans
Andersen, Aud HØnsi og PerErik Østlie.
resmedlemmene er nâ en

eksklusiv gruppe pa fern personer. Einar Buer, Nils Wiik og
Kare Myhre fikk i Ar seiskap av
Hroar Kjelgaard og Age
Rustad.

for gamle og unge Drivmedlemmer - en slags historisk
rundtur. Det er komitéen som
har laget boka som star bak
bussturen.

Ungdom og barn
Ogsá ungdommen vii markere
jubiléet. 18. april blir det rockekonsert i Mjrhallen med bandet "Ingenting", ogde aller
yngste far sin fest 19. april med
bevertning, underholdning, lek
og moro i Mjrhallen.
Markeringen av jubildet
avsluttes 10. mai med busstur

Drivsteinen
Vi tillater oss en liten hale pa
historien om Driv. Drivsteinen,
som de fleste i Enebakk sikkert
har lagt merke lii i vinter, gikk
gjennom isen langfredag kl.
1837.
Virmeren av konkurransen
ble Kim Stenberg.
Idrettslaget takker enebak-

BOKA ER FERDIG:
Redaksjonen overrekker boka
til idretislagets leder 4. april i
dr pa klubbhuset. Fra venstre:
Knut A. Thorvaidsen (lagets
leder), Tore Pettersen, Inger
Key Thoren, Magne Johansen
og Rolf Solberg.

kingene for stØtten og velvilligheten, og lover a komme enda
sterkere igjen med lignende
konkurranse til neste vinter.

LEDIGE STILLINGER
ENEBAKK KOMMUNE
Skole- og barnehageavd.

ansiennitet.
Stillingen er ledig fra ca 1. mai 1997. Henvendelser
vednØrende stillingen kan gjøres til kulturkontoret
v/Kani Brnna. Skriftlig søknad sendes:

Enebakk syke- og
aldershjem søker
Off. godkjent hjelpepleier

Hauglia skole
Skolen trenger vikar for assistent i skolen, ca 15 tlu
fra 18. mai 1997 til 27. februar 1998.
SØknad sendes:
Skole- og barnehageavd.
1912 Enebakk.
Henv. Hauglia skole, tif. 64 92 83 10 eller skolekontoret, tif. 64 99 0170.
Skolesjefen

Kulturavdelingen
Kontortullmektig
I 50% stilling
Det er ledig 1 ars vikaniat i 50% stilling som kontorfullmektig ved kulturkontoret i Enebakk. Arbeidet
bestar av forefallende kontorarbeid som skriving,
arkivering, telefonservice, arbeid i forbindelse med
avvikling av arrangement, budsjettoppfØlging.
Stillingen er lØnnet i kode 6555, l.ramme 2.2, ltr. 616. Lønnsfastsettelsen blir beregnet etter relevant

Enebakk kommune
Kulturkontoret
1912 Enebakk
SØknadsfrist 18. april 1997.

Nattevakt 59% fast stilling og 59% sykevikariat med
mulighet for fast ansettelse. Vi legger vekt pa:

Pleie- og omsorgsavd.

- interesse for geriatri
- evne og vilje til samarbeid og nytenkning
- evne til a arbeide selvstendig

Sommervikarer
Pleie- og omsorgsavdelingen søker etter sommervikarer 61 Enebakk, alders- og sykehjem, hjemmebaserte
tjenester, vaskeri og bokollektiv for psykisk utviklingshemmede.
Vi trenger bade sykepleiere, hjelpepleiere, hjemmehjelpere og assistenter som sommervikarer. Er du over
18 an og har lyst pa en utfordrende sommerjobb - ta
kontakt med Grethe Venner (Enebakk syke- og
aldershjem), Arne Granheim (hjemmebaserte tjenester) eller Unni BøhIer (bokollektiv for psykisk utviklingshemmede) pa Of 64 92 44 60 eller du sender en
sØknad med vitnemal og attester innen 14 dager etter
utlysing til:
Pleie- og omsorgsavd.
Kopdsveien 5
1914 Ytre Enebakk

Hjelpepleiere er Iønnet etter st.kode 7076 ltr. 8-18.
Stillingene innebrer arbeid hver 3. helg.
Vi Ønsker deg velkommb til A sØkejobb pa et sykehjem i Utyikling. Er du interessert? Kontakt gjerrie
driftsleder Grethe Venner for nrmere oppiysninger,
tlf. 64 92 44 60. SØknad sendes innen 29/5-97 61:
Enebakk kommune
Pleie- og omsorgsavd.
Kopdsv. 7
1914 Ytre Enebakk
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H aondballsesongen er pao hell

A nrmer hAndballsesongen seg slutten for denne
gang. Jeg vii gjerne fA si noen
ord om aktivitetene for gutter
10 Ar.

N

Disse guttene har spilt sammen i flere Ar. Det slites med
rekrutteringen i de yngre klassene, sr1ig ph guttesiden, sA
G- 10 har i Ar hatt tre spillere ph
dispensasjon.
Det har vert brukbart fremmøte ph treningene, og i nesten
aile kampene har laget hatt alle
spilleme med. Noen har sluttet
i løpet av sesongen, og noen
har kommet til.

Slik det ser Ut i dag kan I.L.
Driv stille G-12 lag til hØsten.
Laget har hatt en fin utvikling i Ar. Vi ser tydelig at de har
fAtt bedre forstAelse for hAndballspillet og er butt et bra sammensveiset lag.
Laget har fArt were med til
Ekeberghallenf for A se topphAndball av BSKs damelag.
Disse turene har vrt fint for
samholdet i laget og lierenkt

TIL LEIE ONSKES
Familie pa tre

med hensyn til dette A se hAndbali ph hØyt nivA.
I sesongen har de vunnet tre
kamper, spilt in uavgjort og
tapt sju kamper.
Som en avslutning ph sesongen var de pAmeldt i "Cup
Siggerud" i Siggerudhallen den
5. april, og det var veldig moro.
Laget stilte med 11 spillere og
de møtte følgende lag:
1.kamp Siggerud: seier 8-6
uavgj. 2-2
2. kamp Ski 1:
3. kamp Langhus: seier 6-2
seier 4-3
4. kamp Ski 2:
Dette var en flott avslutning.
NA tar hAndballgutta ferie til Ca.
augustlseptember.
Vil gjeme takke trenere og
oppmann for en yel gjennomfØrt jobb denne sesongen.
Kari Bra?nna

GUTTER 10 AR:
Bake rstfra V.: Ove Stuveseth
(lagleder), Christina Svensen
(trener), Christian Bnrnna,
Erlend Solberg, Kjetil Egge,
Anders Sundvold, Mona
Otterbeck (trener).
Foranfra v.: Glenn Knutsen,
André Liileløkken, Glenn
Fredrik Paulsberg, Ken André
Stuveseth, Osm.und GrØholt,
Tarjei Solberg og keeper Aksel
Grønneberg (liggende).

ønsker leie huslleiiighet,
minst to soverom. Har pendlet meliom Østerdalen og
Oslo en god stund. Ønsker
nA A samle familien ph ett
sted. Min kone jobber i helsesektoren og jeg jobber i
forsikringsbransjen. Dessuten har vi en sønn ph seks
Ar. Vi tar ogsA gjeme imot
tips fra de som mAtte ha det.
Vr vennlig, hjelp oss og
ring 22 86 60 24.

HUS ONSKES KJOPT
Jeg har tapt mitt
hjerte til Enebakk
Jeg ønsker A kjøpe et eldre
hus (bygd i 70-Arene eller
tidligere). Standard er ikke
sA viktig, men det mA vre
plass til to voksne og to
barn. Spør etter Sin ph
tlf. 64 92 63 92.

STILLING LEDIG
Deltidsjobb
Eldre dame til dels avhengig
av rullestol ønsker hjelp 2-3
ganger i uka. LØnn etter
avtale. TIf. 64 92 93 24 for
nmmere informasjon.

.Korsang og .lekarring i sklonn
forening
Søndag 27. april invite- kedsdager, Barnas Dag og
rer leikarringen Ignars - andre arrangementer i bygda.
SA ta med familien og sett av
barneringer og Flateby
denne ettermiddagen. Mot opp
barne- og ungdomskor
og oppuev barnekulturen ph sitt
til stor vârtorestilling pa
beste.
Flateby barne- og ungdomlgnarbakke kI. 1600. De
skor
startet opp i 1978. Til nessynger og danser vâren
te Ar kan de aitsA markere sine
inn med norske folketo- fØrste 20 Ar.
ner og folkedanser.
Denne vAren har koret 32

eikarringen Ignars barnering ble startet i januI
Jar 1966, og har siden
den gang aktivisert over 1000
barn i Enebakk. Barnedanserne
er i alderen fire til fjorten Ar, og
Øvelsene er ph Ignarbakke og
ph barneskolen i Ytre Enebakk.
InstruktØrer er Kari J.
Nordhagen, Nils-H. Vambeset
og Anne Marie Vambeset Rud.
De har vert ph turer i inn- og
utland, blant annet i Danmark,
Sverige og Tyskland. De har
ogsA hatt besøk av utenlandske
ringer.
Barneringene er trofaste aktører ved 17. mai-feiring, mar-

aktive mediemmer, som er delt
opp i et aspirantkor og et
hovedkor.
Koret over ph Hauglia skole
ph onsdager, aspirantene over
fra kl. 1600 til 1645 og hovedkoret over fra 1645 til 1745.
Flateby barne- og ungdomskor nyter godt av en dyktig og
ailsidig dirigent, MAlfrid
Guttormsen Stctre. Hun har
utdannelse fra Norges
Musikkhøyskole og fra
London. Hun har jobbet med
operakor i Tyskiand, vrt organist samtidig som hun har hatt
oppdrag med sangkor for bAde
barn og voksne.
MAlfrid er drivende flunk med
ungene og i løpet av noen fA
Øveiser kiarer hun A fA utrolig

mye vakker korsang Ut av dem.
Repertoaret er vekslende og
skifter utfra Arstiden og arrangementer koret gjerne deltar i.
Flateby barne- og ungdomskor har plass til flere, og de
Ønsker nye medlenimer - smA
og store - hjertelig ve!kommen.

Korets leder er Tone
Udnesseter. Hun kan treffes ph
tif. 64929410 hvis du Ønsker
flere opplysninger.
NISSEFEST: Leikarringen
Ignars barnering i utfoldelse
førjul.

HELLY HANSEN
BEVERNYLON

PARKDRESS
For 429.-

NA298.
Gjelder ut april

PA SENTERET FINNER DU OGSA:
Enebakk Naturmedisin
Multigrafisk

tit. 64 92 52 75 Byggmester Per Erik østlie
tlf. 6492 56 50 Posten
tlf. 6492 58 80

Roar Dde Consult
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v/In ger & May-Brit
TIL ALLE

All ill lavere priset or
bedre eon noc pa filbud.
Apent 9

tlf. 64 92 43 40
tlf. 64 92 40 87
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~ NAO FAR DU

Buketter og dekorasjoner
til glede og sorg
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Bokhjørnet
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KRHER
• To hellenebb gjor det enklere a heIl av sausen.
• Silver Stone ®Supra belegg av høyeste kvalitet med
10 árs garanti.
• Den ekstra tykke bunnen gir utmerket varmefordeling
og en jevn steking.
• Ergonomisk hândtak og stettehândtak.
• Glasslokk kjøpes separat til stekepannen.
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Dessert:
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lever lenger — og trenger
mer omsorg og Pleie

V'I

Enebakk syke- og
aldershjem gir i dag et
kontinuerlig tilbud til 30
beboere pa sykeavdelingen og 12 beboere
pa aldershybel. Med et
ekende antall eldre
med behov for omsorg
og pleie døgnet rundt,
star uttordringene I kø.
Av Randi Bodin

Grethe Vernier er driftsleder
ved syke- og aldershjemmet i
Enebakk. Hun forteller at mâisettingen er a gi beboerne god
medisinsk behandling og sykepleie i tiilegg til at de skal bli
aktivisert og - hvis det er mulig
- bli hjuipet til a kunne fungere
utenfor institusjonen igjen.

Press pi personalet
Slik situasjonen er i dag, med
stort press pa institusjonen og
en konstant venteliste pA 15-20
personer, er det ikke Iett for
personalet a leve opp til mâlsettingen. Det er et stadig stigende
krav til faglighet og effektivitet,
og bemanningen har ikke vrt
justert i forhoid til pieietyngden.
- Situasjonen er slitsom for
personalet. I Ar har vi hatt et

konstant overbelegg, og aldershybler, som skulle vre et tilbud til beboere som for en stor
del kan kiare seg selv, er i dag
belagt med personer som has et
stort omsorgs- og pleiebehov,
forteller Grethe Venner. Hun
viser til at tilbudet om aldershybier pA en mate faller mellom
to stoler i dag. Eldre som stort
sett kiarer seg selv vii heller ha
tilbud om trygdeieilighet.
Tilbudet til pasienter med
senil demens har ikke wert tilfredsstillende i kommunen,
men Grethe Venner er glad for
at kommunestyret nA har godkjent budsjettet der det ligger
inne utbygging av en skjermet
enhet ved sykehjemmet for
seks pasienter med denne lidelsen.
Lterlinger og prioriter
t opphering
I fjor tok Enebakk syke- og
aldershjem inn tre lrlinger, to
i sykeavdeling og en pA kjøkkenet. Erfaringene er meget gode.
- Det er ikke bare lrlingene
som har nytte av dette.
Personalet blir aviastet og lrlingene gjør en meget god jobb
her hos oss, forteller Grethe
Vernier.
Hun forteller ogsA at det legges stor vekt pA oppkuring av
personalet. I fjor ble det holdt
medisinkurs for hjelpepleiere,
internkontrollkurs for kjøkkenpersoneilet og en av de ansatte

har wert pA et ukeskurs i sykepieie i forhold til senii demens.
I tiilegg ble pleiepersoneii skolert i dokumentasjon - pleieplanskriving.

ansatte pA sykehjemmet og for
hjemmesykepleien. Jeg kan
derfor ikke se at vi slik situasjonen er i dag rAr med a betjene flere alarmer, sier hun.

Alarm gir trygghet
Sykehjemmet betjener ogsA
kommunens trygghetsalarmsentral. Det er nâ utplassert ca 30
trygghetsalarmer i Enebakk, og
Grethe Vernier mener at det er
behov for flere.
- Betjening av alannene kommer imidlertid som en tilleggsoppgave i en swert travel hverdag. Dette gjelder bade for de

Legat til glede
- Det er mye positivt som skjer
her pA sykehjemmet, forteller
Grethe Venner. Hun er glad for
at Hilda Giomnias legat pA 2
millioner boner gir en renteavkastning som brukes til veiferd
for beboerne. Det inviteres til
underhoidning og turer, det serveres yin til maten pA lørdagskvelden og alle gleder seg til

UTFORDRJNGER I KØ:
Enebakk syke- og aldershjem
star overfor store oppgaver i
fremtiden, sier driftsleder
Grethe Venner.

det Ariige julebordet med ekstra
god mat og drikke. Noen av
pengene brukes til mAnedlige
blomsterleveranser og sykehjemmet abonnerer pA en del
tidsskrifter.
- Slike tiltak blir satt stor pris
pA av beboeme, forsikrer
Grethe Vernier - og det tror vi
gjeme.

Godt humor og god Plele dognet rundt
Randi Granheim fra Flateby har bodd har hun ligget til sengs. Men ingenpa Enebakk syke- og aldershjem i ting ser Ut til a kunne knekke hennes Av Randi Bodin
nesten 10 ãr - og hele denne tiden gode humor.
andi Granheim er født
og oppvokst i Vaidres,
men hun flyttet tidlig
til Enebakk og trivdes swert
godt. Selv om hun og mannen
hennes ikke fikk noen barn,
mangler hun ikke besØk.
- Jeg has enestAende naboer i
Smattaveien pA Flateby. Vi bar
ailtid hatt et godt naboskap, og
de has ikke glemt meg selv om
jeg Jigger her, sier hun.

R

Enestàende personale
Randi kan ikke fa fulirost personalet pA sykehjemmet nok.
- De er fantastiske, jeg kan
ikke klage pA en enste ting i
alle de Arene jeg has wert her,
sier hun overbevisende, og legger til at vi ikke ma giemme A
nevne den gode maten.

- Kokken her mA were en av
de beste i landet, pâstAr hun.
Underhoidning mA til
Tiden kan selvsagt gA langsomt
nAr man ma tilbringe alle dØgnets timer i sengén Meti fuglebrettet utenfor vinchiet ei en
god trøst.
- Det er de spesielle vennene
mine, sier Randi og smiler.
Og hun vii heiler ikke gA
gIipp av de tilbud av underholdende art som sykehjemmet
kan gi. Da triiies sengen Ut, og
Randi kan glede seg over sang
og musikk eller det som eliers
stAr pa programmet.
- Jeg er med pA det meste,
siAr hun fast.
Og selv om sykdommen
medfører store smerter, er det
humØret som holder henne
oppe - humøret og de gode
hjeipeme pa sykehjemmet.
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KOMMUNAL INFORMASJON
B rannvesenet
kommer med følgende oppfordring:
Brátebrenning
Da vi alle har registrert er usedvanlig
tidlig, tørr og vindfull var, henstiller vi
til folk om a vre veldig forsiktig med
brenning av brate; gress, avfall o.l.
Spesielt i boligomrAdene medfører dette
ekstra store belastninger, fordi folk bor
tett opptil der hvor dette avfallet blir
brent.
Nar en brenner brAte pa stØrre eiendommer blir det ogsa belastende for andre
mennesker, sâ alle far huske pa sitt
ansvar.
Vi ma minne om at datoen for forbud
om a gjøre opp ild i skog og mark er den
15. april, men det er selvsagt med hensyn pa det som er nevnt innledningsvis
at vi kommer med denne henstillingen.
Kommunehelseloven gir pâlegg om at
man ikke er til sjenanse, plager eller
skader andre. Her ma vi tenke pA hva
dette medfører av helseplager for
mange.
SA - tenk deg godt om fØr du brenner
brAte!
Feieren kommer snart igjen
En ny sesong stAr for dØren og første pA
ruta er Ytre Enebakk. Enda er det noen
som ikke har montert takstige, og dette
kan medføre at de ikke fAr feiet pipa. I
henhold til byggeforskriftene og forskrift til by om brannvern skal dette
vre pA plass. Derfor kommer vi med
denne henstillingen til dere: sjekk takstige og monter stige de av dere som
mangler en slik.
Skulle dere ha behov for ytteriige opplysninger bistAr vi gjerne. Ta da kontakt
med brannvesenets folk I kontortiden pA
kommunehuset.

sier at De har et srlig behov for parkeringslettelse. I søknadsskjemaet er det
tatt inn ulike forhold som vi Ønsker svar
p& Søknaden kan fØrst behandles nAr vi
fAr fullstendige opplysninger om Deres
sriige behov for parkeringslettelse.

Parkering for forflytningshemmede
Denne tjenesten er overfØrt fra sosiaikontoret til fysioterapitjenesten.
Samferdseisdepartementet har fastsatt
srski1te bestemmelser om parkering for
foflytningshemmede, se forskrift av 15.
mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede.
Vi vii spesielt pApeke fØlgende:
1.Parkeringstillatelsen er ment som
hjelpemiddel for personer som pA grunn
av vesentlig nedsatt forflytningsevne har
et srlig behov for parkeringslettelse pA
ett eller flere konkrete steder.
Parkeringstiilateisen er ikke ment som
en Økonomisk støtteordning. Det at det
gis økonomiske fordeler (f.eks. gratis
parkering pA offentiig avgiftsbelagte
plasser og gratis passering i bomringer)
til personer som fAr utstedt parkeringstillateise, er noe som ikke skai pAvirke
behandlingen av søknaden.
2. Legeerklringen er kun det medisinske grunniaget for A vurdere behovet for
parkeringstiliatelse. Det en i selve sØknaden De mA fA fram oppiysninger som til-

SØknadsfrist 1. mai 1997.
SØknad sendes:
Natuiforvaltningsavd.
Postboks 34
1912 Enebakk

Pleie- og omsorgsavdelingen
Støttekontakter
Pleie- og omsorgsavdeiingen i Enebakk
Ønsker A komme i kontakt med personer
som kan tenke seg A vre stØttekontakt.
Personen mA vre voksen og ansvarsbevisst, kvinne eller mann, og over 25 fir.
Støttekontakten fAr veiledning av fagperson. Oppgavene du utfører bidrar til
A. Øke et annet nieneskes evne til A utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og
fremme troen pA seg selv.
Støttekontakten er en sentral person i
forebyggende arbeid for mennesker
som er i en vanskelig livssituasjon.
- Motvirke isolasjon og fremme trivsel
- Tilrettelegge for aktiviteter
- Fremme sosial kontakt med andre
Har du spørsmAl angAende dette sA. kontakt Unni BØhIer, tlf. 64 92 44 60.
Støttekontakten Iønnes i ltr. 2-14.
Søknad sendes til:
Pleie- og omsorgsavd. i Enebakk
viUnni BØhler
Kopdsveien 7
1914 Ytre Enebakk

Naturforvaitningsavdelingen
Fysioterapitj enesten

midler til innkjøp av sAkorn, kunstgjødsei, settepoteter samt utbedring av eiendommen.

Autorisasjon for k.jøp og bruk av
plantevernmidler
Alle gArdbrukere og forhandiere av
piantevemmidler i yrkesmessig sammenheng mA gjennomgA autoritasjonskurs innen l.juli 1997.
Etter 1. juli mA du vise autorisasjonsbevis for a fA kjøpt plantevernmidler. Det
er forbudt A sprøyte hvis du ikke har
gyldig autorisasjonsbevis.
StikkprØvekontroil vii bli foretatt.
Vinterlandbruksskolen eller
Bygdefolkets Studieforbund i Folio vii
arrangere kurs ved behov. PAmelding
kan skje til:
Natuiforvaltningsavd., tif. 64 9902 21
innen 1. mai.
Dersom det mebder seg mange vii det bli
arrangert kurs i Enebakk.

Naturforvaitningsavdelingen
Karl Lunds legat
SmAbrukere i Enebakk kan søke om

Kulturavdelingen
Tilskudd tiE kulturformAl
I henhold til Enebakk kommunes vedtatte retningsiinjer for stønad til kulturformAi utiyses:
Kommunait kubturstipend
Stipend kan søkes av enkeltpersoner
som bor og arbeider i Enebakk.
Søknadsfrist 20. mai.
Søknadsskjema med retningsbinjer fAs
ved henvendelse til kuiturkontoret.
Kommunal kulturpris
Kommunens kulturpris tibdeles en person, lag, forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatØrer eller profesjoneiie som har ytt kulturinnsats utover det vanlige for kulturiivet I kommunen.
Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk kan foresbA kandidater.
Begrunnede forsiag mA fremmes innen
20. mai.

tas i bruk pA pubiikumsdager. Apen for
omvisninger mai - sept. sØndager ki.
1200 - 1500. For øvrig etter avtale pA iii.
649901 90.
ENEBAKK KIRKE
Kirken er en av de mest interessante kirker fra tidlig kristen tid i Norge.
Interiøret stammer fra 1667, mens kaikmaieriene er fra 1 500-tailet. En kopi av
Enebakksmadonnaen stAr i kirken, originalen er i Universitetets oidsakssamling.
A pen for omvisninger mai - sept. sØndager U. 1200 - 1500. For øvrig etter avtale pA. tif. 64 92 6042.
ERLING ENGER OG RAGNHILD
BUTENSCHØNS SAMLINGER
Det gamle herredshus melbom Bygdetuner og Enebakk kirke i Kirkebygden.
Apningstider:
ki. 1200 - 1430
tirs. - torsd.
6.juli- 17.aug.:
sØndager
ki. 1200 - 1500

Landbrukskontoret
Enebakk kommune har en del bonitetskart i M 1:20.000 over Enebakk.
Kartene kan fAs gratis ved henvendelse
til Naturforvaltningsavd.

Søknader om kulturstipend og forsiag til
kandidater til kulturpnsen sendes:
Enebakk kommune
kulturadministrasjonen
1912 Enebakk

Rãdmannskontoret

Kommunait tiiskudd til kulturformAl
1997
FØlgende tilskudd kunngjøres med søknadsfrist 5. mai 1997.
Grunnstønad til organisasjoner
Tibskudd til drift, vèdiikehold
og anlegg
SØknadsskjema med retningsbinjer er
utsendt til organisasjoner og foreninger.
De foreninger som av en eller annen
grunn ikke har mottatt dette, fAr tibsendt
papirene ved henvendelse til kulturkontoret, tif. 64 99 0190.
Kultursjefen

Jeg vii med dette invitere able kommunestyrets medlemmer, varamedeiemmer,
utvalgsmediemmer og alle ansatte som
er interessert til ARSMØTE 1996, som
avhoides i

KULTURDAGSPROGRAM 1997/98
Kuituradministrasjonen inviterer herved
alle lag og foreninger i Enebakk kommune, vre seg innen sang, musikk,
clans, teater, biidende kunst, kristeiige
organisasjoner, ungdomsklubber, idrett,
enkeltpersoner m.m. til A komme med
programforsiag til KULTURDAGENE i
ENEBAKK 97/98.
Forsiagene mA were kulturadministrasjonen i hende senest 1.juni 1997.

ENEBAKK BYGDETUN
Bygninger og gjenstander fra gArder og
plasser i bygda, bi.a. en svaigangsbygning fra 1700-tailet og ei smie som ofte

VELKOMMEN TIL ARSMØTET
1996

KOMMUNESTYRESALEN
mandag 28. april Id. 1600
Vi starter med en enkei varnrett og
begynner det egentiige motet ca M.
1630. RAdmannen og andre ledere i
kommunen vii orientere om kommunens
virksonihet i 1996 i form avkorte inn]egg pA 5 til 10 min. varighet (innieggene mA ikke ha lenger varighet enñ det
som er óppsatt i programmet).. Onenteringen sees i sammenheng med
Arsrapport 1996 som behandles i kommunestyret samme kveid.
Jeg hAper pa godt frammØte og vii be
om at dere meider fra lii rAdmannskontoret - Lise eller Eva pA tlf. 64990110 og
64990109..7 dersom dere Ønsker A komme ki. 1600 (til mat) eller Id. 1630. (For
ansatte er det en viss begrensning pA
antali plasser, det vii bli foretatt en viss
fordeiing pA avdelingene.)
Vel møtt!

KOMPOSTEN

Ungdommens Kulturmonstring 1997:

COCA COLA

Aleksander f ra Enebakk til
landsmonstring i Trondheim

M

Ogsâ i ãr vii Enebakk kommune bli representert i
iandsfinalen under Ungdommens Kulturrmonstring
som i âr som tidligere arrrangeres i Trondheim. I
begynnelsen av mai drar Aleksander Matheussen
oppover for a representere kommunen.

Av Per-Morten Halvorsen

Ràdmannen har ordet...
E
nebal&har tilknytning
bAde til Foiloregionen og
til Romeriksregionen. Det at vi
ligger i et grenseland mellom
den sydlige og den nordiige
delen av Akershus kan ofte gi
fØlelsen av at vi er et iitt splittet samfunn. Dette skaper motsetninger og krav om uk fordeling av samfunnsgodene, kfr.
kravene om idrettshall og
brukbare veier pA Flateby.
Jeg føler at disse motsetningene ikke er srlig positive. Kan vi snu pA denne holdningen og skape noe positivt Ut
av denne følelsen av A vre
splittet? Jeg tror det pA mange
mater nettopp var det kommunestyret indirekte gjorde da de
I motet 7. april sluttet seg til et
videre samarbeid i Folio. Vi
Ønsker A kunne benytte det
beste i begge regioner. Vi samarbeider der hvor samarbeidet
gir stØrst gevinst. PA denne
mitten burde vi se pa vAr lokaiisering mellom to regioner
som en styrke i stedet for en
svakhet.
Eliers begynner vi a se synlige forandringer i Herredshuset
etter hvert. Heisen blir nit satt i
drift, noe som srlig vii lette
tilgangen for funksjonshem-

mede. Teknisk sektor og avdeling for naturforvaitning, det
tidligere Landbrukskontoret,
har flyttet inn i 3. etasje. 12.
etasje driver vi nA med maling
og oppussing for harde livet.
Der skal ordfører, rAdmannskontor og sentraiadministrasjonen for øvrig samies. 11. etasje skal fortatt sosialavdelingen holde til, men de fAr et
vesentlig bedre mottak. Vi fAr
ogsA en vesentlig større resepsjon, som etter hvert skal kunne ligne pit en "servicebutikk".
Her hAper vi at mange kommunaie anliggende skal kunne
ordnes direkte, "over disk".
Jeg hAper at vi skal fit et hyggelig og servicepreget miljø
der aile skal foie seg velkomne.
For oss som arbeider i
Herredshuset er det viktig at vi
etter hvert fAr litt mer tidsmessige lokaler. Mange av dere
som har besøkt oss tidligere
har nok sett hvor trangt det har
vrt. Na hAper jeg at vi snart
skal kunne yte enda bedre service enn fØr.

en fØr Aleksander
stAr pA scenen i
Olavshallen i mai
har han vert gjennom nAløyet
to ganger. Forst var det under
kommunemønstringa i Ytre
Enebakk og deretter under fyikesmønstringa i Asker. Begge
steder ble juryen imponert da
1 3-Annge Aleksanfer fremførte
egne dikt. Ett av dem gjengir vi
her. Han var en av flere som
gikk videre fra kommunemØnstringa, men alene om A
komme videre til landsmønstriga.
Aleksander fra Kirkebygda er
riktignok alene om a representere Enebakk i fir, men det er
ikke første gangen Enebakk har
gjort seg bemerket i Ungdommens Kulturmønstring. Det har
nemlig skjedd tre ganger tidligere.
Det er ikke fritt for at kribler
liii i kroppen nAr Aleksander
tenker pA turen til Trondheim.
Det er aller første gang med pA
dette og han gleder seg veidig.
PA turen fAr han med seg bAde
mamma og pappa. Men i
Trondheim blir det ikke mye
han kommer til A se til dem.

Da jeg var liten
stod faren mm
over senga mi
og sa:
Grønt er skjønt.
Juice er bedre enn brus.

Der er han nemlig en av 28
ungdommer fra Akershus fylke
som skal vise fram hva de kan.
I Trondheim bor de pA samme
skole, spiser sammen og opptrer for hverandre og andre
bAde i Oiavshalien og pA forskjellige utescener. I motsetfling til de to foregAende mØnstringene er det ingen konkurranse under landsfinalen, kun
fremføring.
Aleksander gAr ikke lenge
med diktene sine i hodet. De
kommer plutselig, kan han fortelle. Skrive dikt har han tenkt A
fortsette med. Det er nemlig
bAde morsomt og spennende.
Han er ikke det eneste "forfatteren" i familien. Pappa Kjell
Matheussen er kjent for sine
dukketeaterforestillinger, og
han bAde fremfører og skriver
manus til forestillingene. SA vi
kan vei si at Aleksander er
arvelig belastet.
Aleksander leser mye bØker
om vitenskap og sport, og pA
fritida er fotball det morsomste.
Dessuten liker han Solo - ja, all
brus egentlig - men best synes
han om Cola. selvfølgelig!

1. mai-arrangement
iEnebakk

()

Kanskje det er derfor
jeg hater salat
og bare drikker Cola?
Oh, Coca Cola.
Du drikk for Guder
og guttunger:
Jeg elsker
den brune
sirup-seige
safta.
Fyiit av
herlig brusende kulisyre.
Heriige Coca Cola:
Jeg kunne badet
i deg
hver dag.
Vasket hitret
med deg
sit det bie stivt
som piggene
pA et piggsvin.
Jeg skal aidri
Si til sønnen mm
at
grØnt er skjønt.
Jeg skal aldn
messe over hans hode
at
juice er bedre enn brus.

Enebakk Arbeiderparti onsker velkommen til
arrangementet 1. mai 1997 pa Enebakk ungdomsskole, Kirkebygda.

Jeg skal bare
la han
gjØre som jeg.

Program:

Coca Cola
jeg elsker deg.

ki. 0900 Frokost. Spis sit mye du vii for kr. 50,-.
Barn 10-16 Ar kr. 25,-. Barn under 10 Sr gratis.
Appeli v/ordfØrer Jorunn Buer
U. 1100 Gudstjeneste i Enebakk kirke
kI. 1200 Toget starter fra Enebakk kirke og gAr rundt
Lotterudfeltet. Enebakk Skolemusikk spiller.
ki. 1245 Arrangementet starter. Enebakk Skolemusikk spiller.
U. 1315 Ungdomsappeli.
U. 1330 Underholdning v/Johnny og Linda Kokits.
U. 1400 Dagens hovedtaler, LO's distriktssekretr i
Akershus, Wenche Pauisrud. Film for barna.
U. 1500 Avsiutning. Alisang - lotteri. Saig avbrus, pØiser,
kaffe og kaker.
Velkonunen til arrangementet!

ENEBAKK ARBEIDERPARTI
Néste medlemsmote er:
14. mai kI. 1900 i kantina, Herredshuset.
Siste medlemsmøte fr ferien er:
11. juni kI. 1900, samme sted.

Nils Schaug

Velkommen

Aleksander Matheussen

TIL LEIE ONSKES

lu

ENEBAKK
KOMMUNE
Teknisk avdeling

Entreprenørfirma Brendemoe
A/S fra Kvam skal gjennomføre anieggsarbeidene med
avkloakkering av Ekebergdalen i 1997.
I den forbindelse Ønsker firma
A leie leilighet/bolig i omrAdet
i tidsrommet april - desember
1997.
Vi Ønsker en rask tilbakemelding om mulighet for losji av
8 - 10 personer, og melding
kan gis Steinar Ruststuen, tlf.
94 36 82 54 eller Brendemoen, tlf. 94 36 90 16/61 29
4194.

KOMPOSTEN

HEDERSBEVISNINGER
Denne mãneden ble en begivenhet markert pa
Enebakk syke- og aldershjem. Fire av sykehjemmets medarbeidere ble hedret pa forskjellig mate.
Pa bildet ser vi Bjørg Lunde Brevig (til venstre) og
Randi Bjerkeland (til hoyre). De har begge gatt av
med pension. Unni Bohier (i midten) ble hedret
med en solvvase for 25 ârs tjeneste for Enebakk
ko mm u ne.

Regnskapet 2. driftsàr

Utdrag fra

Fulistendig regnskap er utlagt i bankens lokaler
RESULTATREGNSKAP (BeISp I hete 1000 kroner) 1996

ENEBAKK
SPAR EBANK
DIN LOKALBANK

1996

Ren(einntekter og lignende inntelder
Renter og hgn. innt.av utl8n til kunder
Renter og lign. mitt av utlán til kred.inSIiIusjoner
Renter an sertifikater, obl. og r.verdmpapirer

2 691
340
4

3 035

Rentelcostnader og Iignende kostnader
Renter p3 innskudd Ira kunder
Renter p8 innskudd Ira kred.institusj000r

1 403
36

—1439

269

Netto redo- og kredittprov.inntekter

1 500

286

Provisjormsmnntekter og innt. Ira banktjenester
Provisjonskostnader og kostn ved banktjermester
Gevinst p8 valuta

193
—40
5

39

Andre driltskostnader
Len. honoarer og andre personalkostnader
Pensioner
Sosiale kostnader
Adrninislrasjorrskostnader

688
64
102
503

428
127

555

251

535

- 1 357

0rdInre avskrivninger
Andre driftskostirader

-

RESULTAT AV ORDINER DRIFT

- 132

-710

RESULTAT FOR REGNSKAPSARET

-132

—710

210
319

500

350

Overfart Ira loud, dugriad, gayer
DISPONERING:
Overlert til udekket lap

- 132

-360

4382
3802

1643
1293

ALANSE PR. 31 .12.96

EIENDEL ER

Kontanter 09 tordrmnger p3 sentralbanker
UtiSo til 09 fordr. p8 kred.instmtusjofler
Uttân til kunder
Kasse/drilts- 09 bnukskredmtter
Byggelan
Nedbetalmngslâfl

834
1941
43734

260
150

SUM EIENOELER

Lørdag 19. april kI. 2000 Temakveld for ungdom
Onsdag 23. april M. 1930 Temakveld: Israel
SØndag 27. april ki. 1800 Familiefest. Andakt ved
Magnhild Vistnes
Lørdag 03. mai H. 1000 Loppemarked. Se egen annonse.
Tirsdag 06. mai Id. 1930 Misjonsring hos Mageroy i Rugv. 4a
Onsdag 07. mai U. 1930 Husmøte hos Belch Olsen,
Rugv. 12. Tale v/Olav Straume
Søndag 11. mai kl. 1800 Fellesskapsmøte
Lørdag 17. mai ki. 1700 Familiefest. Se egen annonse.

STILLING LEDIG

Kirkelig fellesrád
i Enebakk

GJELO OG EGENKAPITAL
Lan 09 innskudd Ira tunaeinstitusjorter
Innskudd Ira kunder
Annen Weld
Palapte mkke torfalte kostnader 09 forskuddsbelalt innt.
Ansvarlig Ianekap3al
Egenkapital
GrunntoodSkapIta
ve1. an
SUM WELD OG EGENK.AP1TAL

lørdag 3. mai fra kI. 10-14

11
200

211

66 023

27 924

580
48660

5013
18 lOt

610
400

132

4978

6265
492

—3r,0

56023

27 924

MOTEOPPVISN1NG
pa Mjar ungdomsskole, C-arealet

Var sekretatr skal ha permisjon fram til 09.07.98, Et
vikariat er ledig for tiltredelse snarest.

fredag 25. april kI. 1830
Kom og se kolleksjonene Ira:

Sekreteren arbeider i nr
kontakt med kirkevergen,
men har spesielt ansvar som
hjelp for prestene og
meninghetsrâdene. Det er
nødvendig med erfaring fra
kontorarbeid og kunnskap
om databehandling. Serviceinnstilling og egnethet vektlegges.

Kirkevergen i Enebakk
1912 Enebakk

774

YTRE ENEBAKK HUSMORLAG
arrangerer
"Vârens vakreste eventyr"

EMAUS, K1RKEBYGDA

Sekretr

SØknad vedlagt vitnesbyrd
og attester sendes innen
30.04.97 til:

410

24 003

Ene0akk, 31 deserniber 1996
25. leoruar 19YI
I styret lor Enebakk Sparebank
9115 Erik Kesaland Sign
Halyard Waamie, sign
nesltormar,n
lorrvann
Magne Berg. sign Ase Killerud. sign
Christian Oppegaard sign
banks/1

70% stilling, vikariat

Stillingen avlønnes i ltr. 1521. Nrmere opplysninger
om stillingen fAs ved henvendelse ii menighetskontoret, Ignarv. 4, tif. 64927174.

46509
79
841

Sertlllkaler, obligasjoner og andre verdipapirer
Varige drtttsrnidler
Forskuddsbet og opptj. inntekter
OppI) mflnt 09 locstu bet. kostnader
Andre penodeavgrefl&vflgef

Lotterudveien 9, 1912 Enebakk

728
23275

V
V
V
V

•; \l( '-...'.

Vi kommer ogsã til a ha Here spennende stands,
bl.a. Bua - Husflid, bunader m.m
Flotte gevinster Ira Meny, 1000 ting, Bokhjørnet,
Erik Kjelgaard og Vãg Jernvare.
.A:.hi:

'.1911

4:
V
V

Bogerud Tekstil
Dressmann, Ski
Synøves Butikk AIS, Spydeberg
Elses Brudesalong

Godt utvalg av kontormobler.
Hjemkjoring av Iopper'etter
avtale.

Salg av kaffe, kaker og brus
Inngang: voksne kr. 30,- barn o. 7 fir kr. 15,barn u. 7 &%r gratis
VELKOMMEN

Har du lopper? Vi henter. Kontakt:
Jon Einar Andresen - 64 92 70 94
Birger Hoilund —64 92 7037
Kal Nordhagen —64 92 7556

Hilsen Styret i Ytre Enebakk husmorlag

KOMPOSTEN

47

*ebY b Qjl

e

gdo,,2

0

0
-i

Flateby barne- og ungdomskor
og
Barneleikarringen i Ignar vii
fremfore norske foiketoner
og foikedanser

Kom pa konserten
pa Ignarbakke
søndag 27. april kI 1600

pi EmaW kJ. 47. oo
i

zfté Are S ei ertad
5ang/ tflusikk
Leker/ Kor,kvrranser mm

ii Serverin9 av gry+ere+ m/nrndk.
Jaker/ kaJe/ 1.5

av bros

i

kmamvemer, bam ki O. vok$ne kr 40.
Mx Pr,
-

Entre:Familie kr 75,Voksne kr 30,Barn kr 10,-

OU

a

11Iiiir
lb I LI

9i

PAMELDING

KULTURSOMMERSKOLE FOR BARN -97
24. - 27. JUNI pa Enebakk Barneskole
Enebakk Kunstforening og Kuituradministraajonen arrangerer I Ar en fire dagers
tegne,maie,forming og dukke*eaterskole for barn i aideren 3. - 6.1dasse.
Fagherere vii uiaderwise I idasser pa 8- 12 eiever. Elevenc vii feige sitt vaigte "fag" i tre
dager. En dag er satt av til sammabeid rundt avsiuttningen, som forelopig er en super
hem melighet!! 40 elever fordelt pA de tre Enebakk skolene vii IA plass.
Gruppene barns kan velge er:
GRUPPE 1.
Tegne OR mallnR: Leker inn grutinleggende akvareiiteknikker, vannmaiing.Vi skal ogsA
prover oss Iitt pA A iage et maleri i acryl. Indianer-kultur, sagn og eventyr skal vre
inspirasjonskiider p& gruppa.
Her bar vi to biliedkunstnere pA plass, Ingviid Solberg og Per Arne øiestad, de vii vtere
fagherere for liver sin gruppe.

ENEBAKK

FOTBALLSKOLE

23. - 27. JUHI - 1997
Enebakk IF. og I.L,Driv I sainarbeid med kulturadministrasjonen inviterer gutter ogjenter,
fra 1. klasse til og med 6. klasse til totbaliskole pA Enebakk stadion i Kirkebygda i
tidsiommet 23. -27. juni.
Instruktarer fra vAse to idrettslag fotbaligrupper, samt ekaterne instruktører surger for
undervisningen.

GRUPPE 2.

PlUS KR. 350.-

Dakkeieaierskole: Her skal det loges dukker, kulisser og oves I stemmebruk, ja alt som bar
med dukketeater A gjere. Indianere vii ogsA her fA en sentral plass. Deter selveste
Dukketeater Direktar KjeIi Matheussen Ira "DArekisten Dukketeater" torn blir fagherer her.

Mater ikke medtatt i prisen. Deltagerne mA selv ha med matpakke.

GRUPPE 3.
Masker, forming ogzrykk pA feksf ii: Andemasker, krigsmasker og andre masker som har med
indianerkultur A gjore, atopea i gips og dekoreres med forskjeiiige materiaier. Vi trykker og
maler symboler, tegn og bilder, pA stoff/ drakter som skal brukes til den store
Hemmeligheten title dag!
Britt Hovland vii bruke hele sitt faglige spekter i denne gruppen, assistert av Heivi Saitnes.
I'iggo Karlesen er (aglierer lire, og aile elevene vii vre innom hans klasse, og jobbe pA en del
av "Hemmeligheten".
PIUS: 450.- Mat og transport er ikke inkludert.
Informasjon og giro vii bli sendt Ut etter PAFIELD1NGSFRIST 9 MA!.
PAMELDINGSSLJPPSENDES Heivi Saitnes , Greviingvn.32 a, 1914 Ytre Enebakk
Sporamli kan rettes Iii Helvi Saitnes pA tif.: 64924017 og Kuiturkontoret t1f.64990190

For at vi skal komme videre med detaijert planlegging , mA vi ha bindende pAmelding innen
onadag 30. apr11.
PA grunn av kapasiteten (skole , anlegg ) mA vi begrense antall pAineidte til 160 barn,
'sA foist 111 mølla'.
Detaijert program , bussrute og giro vii bli sendt senere.
NedstAende silpp fylles ut og sendes Morten Wilbeimsen Rugveien 26, 1912 ENEBAKX
Has du spersm3.1 om fotbaliskolen, sA Ia kontakt med Marten Wilhelmsen, TIE 64 92 70 57
mobil 90097 598 , eller kulturkontoret pA TIf. 64 99 0190.
SKR1V TYDELIG - BRUK BLOKKBOKSTAVER
wP

NAVN:

ALDER:

SKOLE:

KLASSE:

SKRIV TYDELIG MED BLOKKBOKSTAVER
Kryss av for gruppe: tegne/maie
GRUPPE 1.

dukketeater
GRUPPE 2.

masker
GRUPPE 3.

ADRESSE:
Onsker dubusstransport ? ( Gratis) OAr fra Vik og fra Ojeddevann rlksveien til stadion:

ELEVENS NAVN OG ADR.:
SKOLE OG KLASSE:

Hvor gAs do pA bussen:

NAVN, ADRESSE,TLF.NR.PA DAGTID 00 UNDERSKRIFr AV F0RESATrE SOM SKAL HA GIROEN:

liar du noen svkdominer som vi nsA Ia hensvn (ii?:

Narn:

adr.:

flf.dagtid:
Underskritt foresatte

Foresattes telefon pA dagtid under fotballskoien:
Foresattes navn:

FAG

ELIEKrIRO AS

MDRESEN
& SDNIVER A/S

FLatebysenteret Pobtb. 32, 1911 Flateby

Telefon: 64 92 92 81

Ikke la renskapsføringen din, et sjansespill!
Wbakk

ENEBAKK
VANN OG VARME

Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 6492 63 03

-DØg'nservice TIf. 64 92 46 30
Mobil 030 04 997 - 030 38 565

Kjøl, frys, vask, oppvask, radio, TV,
antenner, paraboler og elmateriell.
Støvsugerposer og nekkelfiiing.

Vágliveien 25, Ytre Enebakk
TIC 6492 4354 6492 4892
Mobil 030 36 127

Reparasjon, salg 09 montenng.
4w

4D

Per-Erik østlie as
$ i1

Marit Efin Sørli

4D

BYGG.OGT0MUERMESTER

0
'- •fagkonnsk9p gIrtgghoi

Fotsoneterapi, aromaterapi, kinesiologi, øreakupunktur,
kraniosakrafterapi, kostho!dsveiledning, magnetfeltterapi.
Diplom 6-a Institutt for Helhetsmedisin - Medlem av NFS

Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling
Vi holder til i Enebakk Mølle
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
Mobil: 94232
4944

S

64 92 48 91
By99omrer55 F,,dO K01r5
F,,g,-og,n,no,kon,nW,c'7S K,On,d

Ludvigsen Kulde
Saig, service og montasje
Alt innen kjøI, frys og aircondition

Priv. 64 92 64 94

Malerarbeid - renhold
' hg

1

0
00

1
0 ERIKSEN
0EIENDOMSSERVICE

REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

Stuznvbi,.I!q & &Let.Lett d..s.

1012 ENEBAKK
• Auloriserl elektroenireprenor
• Autoruert teleinstaliator ki T12
• All i eiektriske lnstallasjoner
Brace-ag tyverialarrn, kjoleanlerjg

Flateby Jern & Fargehandel
Maling, lapel, verkley, skruer, spiker, kjokkenart.
Vi kan ogsâ gi gunstige tilbud

PRIS
VAR"EOM
ER GUNSTIG
TelefaX 0492 62 20

pa byggcvarcr, dercr og vinducr.

64 92 63 00

Stikk innorn eller ring pa 64 92 8330
Vi holder LII ved Bjerkesenteret (LEVI)

Alt i innramming
Rask levering

Vakthold - alarmmottak,
alarmsentral

1912 Enebakk

ERIK KJELGAARD

LNLBAKK

1911 Flateby

Personsøker 096 97823
Postboks 70,1912 ENEBAKK

Tlf. 64 92 70 44

Rorleggerfirma

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

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED

TLF. 6492 79 00

ENEBAKKNAflJRTERAPI

Rugvn. 4 B

v I;I)LIKEH0LI) .

Durud Gird
1914 Ytre Enebakk

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

Naturterapeut

\411P411

... din lokale byggmester

B'i'GG 0'

v/Ole Anton Gystad

-

____
I1914EENEBAKK-TIF:64924341)

0

SERVICE

GILs

Din lokale rør!egger

r
O

&

hf. 64 92 86 10
Maier & Tapetserer

Megler'n I Enebakk
Vi har Iokalkunnskapen og kan hjelpe
bade kjøper 09 selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.

Robert Wessel
Utfører alt innen mating,
tapetsering og gulvlegging

Ta uforpliktende kontakt.
-

TRYTIEIENDOMSMEGLING AS
, '

<<Alt

Ta kontakt pa telefon 6492 56 07
Mobil: 92 02 35 00
Lindell 1914 Ytre Enebakk

"-

FJ,Jh'.160 55 1914 Yl,9 Eoob..kk. 711.64925570

bygningsarbeid>>

Nybygg/tilbygg og rehabilitering.
Forhãndspris.
o

Graven og Overas
TIf. 64 92 54 22/64 92 48 13
Mob. tlf. 942 07 423

GRAFISKE TJENESTER
Grafisk formgivning
Fotosats
Produksjon av trykksaker
Produkt/RekI.fotografering
Digital bildebehandling
Ai F.M. FOTO & GRAFISK
71914 V. Enebakk - TIf. 64 92 47 58

SKOING AV HEST
&
KLAUVBESKJlER1NG PA STORFE
Hege Engerhoim
Asheim
1912 Enebakk
Mobil: 90 12 52 50
1 elelon: 6492 73 05

NATTERAVN
I YTRE ENEBAKK
skoleãret 1996/97
TURNTRENERE SØKES.
RE ENEBAKK

IL. DRIV'S Turn & Trimgruppe seker etter trenere for sesongen 1997/-98

rnelder meg
Jeg
som natteravn i Ytre Enebakk for skolearet 1996/97 pa eget
ansvar, og forplikter meg til a delta i det omfang som prosjektet
krever. Hvis jeg er forhindret fra a mote i henhold til innkalling,
forplikter jeg meg selv til A sØrge for vikar eller bytte med en

• Vi søker spesielt etter trener for et <<Dame rnosjon's parti>> (1-2 timer i uken).
Dette er darner i alle aidre som ønsker litt mosjon i et trivelig miljø.
Godtgjørelse etter avtale.
• Ellers sâ ønsker vi kontakt med personer som har bakgrunn i turn og trim, og
ønsker a gjøre en innsats som trener eller hjelpetrener innen de aldersbestemte
gruppene for gutter og jenter.
For nrmere informasjon kontakt;
Asle Oshaug
Leder Turn & trimgruppen

annen.
Videre erjeg inneforstAtt med A ivareta streng taushet i forhold til
alle direkte eller indirekte opplysninger om personer, hendelser
eller organisasjoner jeg fir kjennskap tikl som natteravn.
Jeg forplikter meg til A følge gjeldende instruks (Ms ved henvendelse).
Dato
Deltager natteravn

1997
FAU1Mjr ungdomsskole

Tif. 64 9248 81

Adresse
Tif'

Kan/kan ikke stille med bil
Kan/kan ikke stille med mob.tlf.
Husk - Biblioteket har reisehjndbøkene og -videoene!!

Leveres i postkassen til John. E. JØrgensen, VAgliv. 34,
tif. 64924477.

KOMPOSTEN

Organ isasjoner - forefinger - lag
ENEBAKK HELSELAG

Enebakk husflidslag

Vi motes i april og mai
29. april kl. 1030 pa Herredshuset
27. mai kI. 10 30 pA Herredshuset

Vi inviterer til mote onsdag 14. mai 1997 kl. 1900
pA Biblioteket, Enebakk herredshus
Tema: Knivkveld vINiIs Wiik

Alle er hjertelig velkommen
Utstilling av arbeider fra silkemalingskurset
Kaffe - kaker - utiodning
Alle hjertelig velkommen!

Enebakk pensjonistforening
Velkommen til medlemsmøte
onsdag 14. mai Id. 1630 i Herredshuset.

Enebakk historielag
Rusletur i Kirkebygda søndag 27. april Id. 1000. FrammØte og
parkering ved Enebakk herredshus.
Turen gAr forbi Krona, Støttum, Furulund, Roligheta, Vold,
Slora, Holstad, Tangen, Fella og Holtop. Skilting av plasser.
Husk varme kker og godt fottøy, niste og sitteunderlag.
Vet møtt!
Styret

Apent mote
KAseri med lysbilder om mammografi ved Evy Gran fra S.I.A.
og "Hva har vi a tilby pasienter og pArØrende" ved Lise HØie
fra foreningen for bryskreftopererte holdes pA Mjr ungdomsskole, C-arealet, tirsdag 29. april Id 1900.
Kaffe mlnogo atttt - utlodmng.
Inntekten gàr fit kreftsaken.
Alle hjertelig velkommen!

Mari menighetssenter avholder loppemarked pA barneskolen i
Ytre Enebakk lørdag 26. april kl. 1000 - 1500.
Det vii bli saig av kaffe og kaker. Loddsalg.
Lopper kan leveres inn fredag 25/4 fra kl. 1700 pA barneskolen.
For avhenting av lopper, ta kontakt med Jostein Korsth pA tif.
64925176 eller Erik S. Johansen pA tif. 64924937.

N'k Ytre Enebakk husmorlag

(;12

Styret 1997

Very

Navn

Lagleder
Nestleder
Kasserer
Sekretter
Studieleder
Styremedlem
Styremedlem

Janne Nordhagen
64925438
Eva Haugslien Mortensen 64926155
Soifrid Persson
64925532
Marianne Thoresen
64925050
Hilde Halvorsen
64925054
Nina Borthen
64925379
Nina Andersen
64924696

Bondekvinnela get, Husmorla gene
og Sanitetsforeningene i Enebakk

ENEBAKKSTEVNET
Enebakk skytterlag arrangerer Apent banestevne for alle kiasser
Kristi himmelfartsdag 8. mai 1997.
Vanlig mesterskap med fortløpende omgang for alle kiasser.
Innskudd:
1(1. R, ER, IR, V65 og V73 kr. 50,00, hvorav kr. 30,- til premiering.
KJ. 1-5 og V55 kr. 85,-, hvorav kr. 45,- til premiering.
En med. i Id. V65 og V73. Tre med. i Id. 2-5. En med. i Id. 1 og
V55. Lagvis forhAndspAmelding.
TIf. 64926230 5. mai Id. 1800 - 2100.
Kontakttlf. stevnedagen 94132645.
Enebakk skytterlag forbeholder seg retten ii A skyte onsdag
kveld. Det blir adgang til A skyte pA ledig plass.
Velkonunen til Enebakk!

Vârkonsert
med Enebakk Kammerkor
Søndag 4. mai Id. 1700 arrangerer Enebakk Kammerkor vArkonsert pA Flateby samfunashus. Kammerkoret feirer i Ar sitt 5Arsjubileum. Under konserten vil korets nAvrende dirigent,
Ann &etre, og korets tidligere dirigenter, øystein Moholt og
øystein Fvang, lede hver sin avdeling.
Det musikalske programmet vii omfatte ulike genre, fra renessansemusikk til norske folkemelodier i spennende arrangementer. Som gjesteaktØrerer ved konserten vil Enebakk Blandakor
og fløytisten Gry Adolfsen medvirke.
Kaffe og Kaker
Billettpris kr. 50,-

Fredag 25.04.
U) kI. 2000 Star Wars

Loppemarked

Styret

lu

Søndag 20.04.
B) ki. 1630 101 Dalmatinere
B) U. 1830 101 Dalmatinere
V) U. 2030 SAnn er livet

Telefonnr.

Sondag 27.04.
U) k]. 1830 Star Wars
V) Id. 2030 Bak stengte dører

Bondekvinnelaget
Planteauksjon tirsdag 6. mai
U. 1930.
Motet holdes hos Eva Haug.
Velkommen

MENIGHETSSAMLING
Det blir menighetssamling pA
Mari menighetssenter fredag
25. april Id. 1930.
Vel møtt!

Enebakk kommune
Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: Kjell Dehli
Rãdmann: Nils Schaug

Sentraladministrasjonen
Herredshuset
tlf.649901 00-fax649271 11
RAdmann Nils Schaug
Personalsjef: Bodil Merete Myrvold
Kommuneplan1egger/nringskonsuient:
Kari Elisabeth Morbech
MiljøvernrAdgiver:
Kari Elisabeth Morbech
EDB-konsulent: Jon Digranes
Fung. formannskapssekretr:
Lise Østnes

Avd. for skole/barnehage
Herredshuset

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

Tekniske avdelinger - Herredshuset
t1f. 64 99 0120 - fax 64 92 7111
Bygningssjef: Stein Marsdai
Driftssjef: Sverre Netting

Landbruksavd. vlHerredshuset
tif. 64 99 02 20- fax 64 92 72 84
Skogbrukssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein

t1f. 64990170-fax 64 9273 08
Skolesjef: Roar Paulsrud
Barnehagesjef: Roar Paulsrud
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum

Enebakk konununeskoger
Hf. 64 92 56 29
1914 Ytre Enebakk
Skogsbestyrer: Harald Brekken

Kultur - Det Gamle Herredshuset

Enebakk Produkter A/S

t1f. 64 99 01 90-fax 64 92 65 88
Kultursjef: Per Sandvik
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen
Komposten: Randi Bodin, 64 99 0195
Enebakk Folkebibiiotek: 64 99 02 00

tif. 64 92 74 60- fax 64 92 73 31
Gjølstad
1912 Enebakk
Daglig leder: Karen Hagen

Sosialavdelingen - Herredshuset

Neringskoordinator:

tif. 6499 0140 - fax 64 92 7111
Sosialsjef Gunnar Totland Olsen

Lena J. Mjerskaug
t1f. 64 92 64 95/944 74 132

Enebakk legesenter

Renovasjon

tif. 64 92 63 60- fax 64 92 70 20

ROAF
Postboks 38
2007 Kjeiler
t1f. 6384 12 20-fax 63 84 07 36
Adm. dir.: Erik Steensrud

Ytre Enebakk Helsestasjon: 64 9240 32
Kommunelege Ilhelsesjef: Torgeir Landvik
Daglig leder Enebakk legesenter:
Yngvar Braathen
Ledende helsesøster: Sissel Gundersen
Pleie- og omsorgssjef: Frednk Lied
Ergoterapeut: Ingjerd Olimb Andersson, tif.
64924460

