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Apen dag pa helsestasjonen I Kirkebygda er et popu1art samlingssted for store og smt. Ledende helsesøster kan fortelle om godt fremmøte og stor glede blant mødre og barn, som kornSide 10
mer sammen en gang i mtneden.
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Ferietiden star nâ foran oss
med fritid som skal benyttes til avslapping og opplevelser. Skoler, lag og foreninger er inne i en travel tid
med sommeravslutninger og planlegging for siste
halvâr i 1998. Enebakk kommunestyre bar ett mØte
igjen for ferien. Det er over 20 saker som da skal behandles, sâ innspurten blir toff.
En av de sakene som skal behandles er etterbruk av
Kirkebygda skole. Det er forsiag om at denne skal
brukes til kulturformâl. Blant annet er det planlagt at
en av bygningene skal reserveres til bibliotekformâl.
Det er ogsa planlagt at Kirkebygda ungdomsklubb
skal fâ lokaler i den gamle skolen.
Husmannsplassen Engerhoim er nâ offisielt âpnet.
Enebakk Husflidslag er interessert i a flytte sine aktiviteter dit. Kulturkontoret arbeider for a fâ felles âpningstider med kirken, bygdemuseet, kunstsamlingene og Engerhoim, slik at Kirkebygda kan bli et opplevelsessenter.
Nringsmiddeltilsynet har hatt inspeksjon i Enebakk.
De fleste av kjøkkenene pa skolene vâre var ikke srhg bra. De skolene som ikke er restaurert ma prioriteres i vedlikeholdsplanen, og det ma settes inn ekstra
midler for oppussing.
I mai mâned skjedde det en tragedie for en familie i
Dalefjerdingen. Alle bar vel lest i lokalavisene om familien som mistet alt de eide i brann. Huset var forsikret, men ved en misforstâelse hadde de ikke innboforsikring. En familie pa to voksne og et barn pa 1 âr
star fulistendig pa bar bakke. Alt ma kjøpes inn pa
nytt, hvert hândkle, alt sengetøy, lamper, spisebestikk, dekketøy, mØbler og annet utstyr. Naboer bar
satt i gang en kronerulling for familien. Dette initiativet viser at det gär an a bry seg. Det gâr an a ha omtanke for andre. Se etter i skuffer og skap, kanskje du
bar noe du kan avse? Legg ogsâ merke til giroene
som er lagt Ut forskjellige steder. Hver krone teller.
Enebakk fâ fly sokneprest i september. Det er Eystein
Nordborg som er ansatt, og vi Ønsker ban velkommen
til Enebakk.
Til slutt vii jeg ønske alle en riktig GOD SOMMER!

Ta hensyn foil naboene
Det er mye a glede seg over nâr det blir
varmt i v2eret, men ogsâ en del a ergre
seg over.
Na som vi arbeider til svert forskjellige tider, ma ogsâ
hage- og husarbeid foregâ nâr vi bar tid til dette, det vre
seg om kvelden eller i helgene. Men vi bør kanskje tenke
over at om det passer for meg a klippe plenen eller vaske
bilen med høytrykkspyleren, bar naboen kanskje sin velfortjente hvil etter en lang og strevsom arbeidsdag. Det er
mange av vare hjelpemidler som støyer noe forferdelig,
og vi bør alle vre kiar over at lyden kan vre til stor sjenanse for vâre omgivelser. Det er sâ lite som skal til for a
skape gode naboforhold og like lite som kan Ødelegge
dette. Tenk over det neste gang <<du bar Wen over deg>>,
om tidspunktet er passende, eller om du kanskje bør utsette hele jobben?

MMAKK KOMMUNESKOGER BIDRAR
MED MIDLER TIL MAKKAOMUNE
I ârsrapporten for Enebakk kommune kan en
lese at det Økonomiske mâlet for Enebakk kommuneskoger i 1997 var kr.170.000,- som i sin
heihet skulle overfØres til Enebakk kommune. I
tillegg til dette viser driftsregnskapet for 1997 et
overskudd utover dette pa i alt kr.58.067,83. De
viktigste inntektskildene er saig av tømmer saint
saig av ved.
Det satses aktivt for tiden pa stell av kommuneskogens plantefelter. 11997 ble det investert
kr.72.720,- i planting og stell av ungskog.
At kommuneskogen skal kunne benyttes til
friluftsaktiviteter er et av hovedmâlene for
kommuneskogens virksomhet. Tømmerkoia
ved Vikstjem er et eksempel pa dette. Denne
ble âpnet for publikum i november 97 og bar siden vØrt meget godt besøkt.
En viktig samarbeidspartner for kommuneskogen er Enebakk Jeger og Fiskeforening. Det
ble i 1997 inngâtt en ny 5-.rsavtale om smâviltjakt, râdyrjakt og fiske i kommuneskogen.
Konklusjon pa virksomheten til Enebakk
kommuneskoger i 1997:

Jim Gladh steller ungskog i Rustadskogen.
Foto: Mariann J. Lillefuhr.
Vi nâdde vrt okonomiske mM og vi la til rette
for et enda mere aktivt friluftsliv for innbyggeme i Enebakk. Harald Brekken, skogbestyrer
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Kommentar fra Enebakk
Skogeierlag
til âpent brev om tilgjengelighet til skogen ved Børtervann
I àpent brev i Komposten i
april beskriver Kjell Furulund
mangelen ph adkomst til
skogsomrâder ved Børtervann.
Inniegget stAr ikke i forhold til
den Apne adgang det er til andre viktige skogsomrAder i
Enebakk, og intensjonen er tydeligvis a true med en stags
kollektiv straff for alle gArdog skogeiere dersom ikke
veiene gjennom Ekeberg og
BØrter Apnes for alminnelig
ferdsel.
Det er bekiagelig at turgAere
ikke finner tilstrekkelig adkomst til skogsomrâdene ved
BØrtervann. Alternativene er
imidlertid mange, for skogsomrâdene i Enebakk er tilgJengelige fra svrt mange utgangspunkt. Fra skogbruket
sin side, finner vi hensynsfuilt
tur- og friluftsliv i skog og utmark som en naturlig og ønsket aktivitet. Kjell Furulund
sin frykt for A fA blAveis under
tyttebrturen tror jeg er ubegrunnet. Allemannsretten til
ferdsel i skog og utmark har
lange tradisjoner i Norge, og

den er absolutt ikke truet fra
grunneiernes side. En mA imidlertid skille mellom allmennhetens rett tit ferdsel og grunneierrettigheter som jakt og
fiske.
Konflikten om turtrafikken
gjennom tunet ph Børter burde
finne sin løsning gjennom en
altemativ adkomst. Dialogen
har tydeligvis vrt dArlig, og
vi fAr hape at ikke Furulund sitt
innlegg har redusert mulighetene til a finne en adkomst tit
Børtervann som er akseptabel
for begge parter.
Vi kunne Jo oppfordre Furulund til først A bekiage de mest
personlige angrep i sitt brev, og
demest bAde Furulund og Oppegaard til sammen A ta seg en
battur ph BØrtervann for A kiarlegge problemer og mulige lØsfinger.
Vi vii ogsa peke ph at vi finner rAdmannens mate a engasJere seg i en pAgAende sak
som svrt uheldig. Han gir Furulund sitt leserinnlegg 110 %
stØtte, inidudert saftige beskrivelser av navngitte personer,
og inidudert ytringer om bonder og jordbruksoppgjør. Nils
Schaug mA selvsagt mene hva
han vii som piivatpersoi, men
hans stilling

fatter neppe slikt engasjement.
RAdmen peker ph betydningen av at gArdene Ekeberg
og BØrter fortsatt eksisterer
som bevarte elementer av Enebakk's historie. Framfor nedlatende th.keprat om adelskap,
burde kanskje rAdmannen he!ler vise aktelse for at familier
gjennom generasjoner har vedlikeholdt eiendommene slik de
fremstAr i dag. Det er yel heller
ingen selvfølge at slike eiendommer skal vane dffentlig tilgjengelige museer. Med rAdmannens hoidning, blant annet
ved nrmest A oppfordre til a
neglisJere Juridiske rettigheter,
kan man forsta at Enebakk
kommune ikke har kunnet bidra til A finne alternativ adkomst til skogen ved Børtervann.
Vi haper likevel at Enebakk
kommune v/SkogbruksJefen
kan bidra til A finne lØsninger,
slik at Kjell Furulund og andre
turgAere raskt og greit finner
veien opp i KirkeAsen og andre
fine steder i BØrterskauen. For
det er vet ikke tunet ph Ekeberg og Børter som er det
egentlige turmalet?
For Enebakk skogeierlag
OKps

Rddmarnien
har orciet
Fredag ettermiddag 12.
Juni vildet jeg meg inn i markedsdagene ph VAgsenteret,
og jeg hadde store problemer,
med A vikie meg ut igjen, for
dette var moro! Det var en
helt egen feststemning, omtrent 1/3 feriestemning, 2/3
godt humor og 4/4 soiskinn og fint wer. Tilsatt en dash
lykkehjul, radiobiler og grill-lukt. Av en eller annen
grunn blir jeg sA tilfreds over vellykkede tiltak som kommunen ikke direkte er invoivert i. Ja, jeg synes jo det ogsA
er stas med veliykkede tiltak som kommunen er invoivert
i, selvfølgelig.
Jeg skal ikke skrive at jeg not en utepils (seiv om det er
sant), for noe slikt kan ikke en rAdmann skrive.... Men
Jeg vant en kransekake! PA siste lodd i en serie! Den bie
levert som byggesett - i en piastpose. Da jeg kom hjem,
skulle den selvsagt monteres. Om det var erfaringer etter
kjøp ph IKEA eller glimrende rettledning fra min sØnn ph
4_ Ar skal were usagt, men jeg klarte A montere den! Riktig fin, ble den. Og den smakte veldig godt!
Det er noe spesieit med kransekaken, nemlig at man
forsyner seg nedenfra. De nederste ringene er kanskje
OK, for de er jo ganske store. Men egentlig er det jo butlet i midten som er stort, og selve kransekaken er egentlig
bare akkurat sA lang at den rekker rundt hullet! Verken
ienger eller kortere.
Men tilbake tit VAgsenteret og markedsdagene. Initiativ
som dette er høyst prisverdig, og det er spesielt positivt A
se hvordan nringsliv og interesseorganisasjoner samarbeider tit felles nytte. Utvikling av vAre lokale sentere betyr uendelig mye for vAr identitet - vAr tilhørighet. Hvis et
lokalsamfunn skal fungere, mA vi fortsatt ha mØteplasser,
og her har nok forretningssentra overtatt den rollen som
kirkebakken hadde for- Derfor er makedctlagene mye
yes e grao utvi iligen av oalsarn
net.
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Ha en god sommer!
Nils Schaug

mannen
Apent brev I rád
Under Fritt Forum i kominformasj onsblad,
munens
Komposten, er det inntatt
Apent brev fra Kjell Furulund
til eierne av gardene Ekeberg
og Børter. Innlegget er en hitisk meningsytring fra en turgaer mot eier av Ekeberg, Nils
Kiaveness og eier av BØrter,
Christian Oppegaard. Som
meningsytring fra menigmann
er innlegget greit nok. Som
rAdmann har De kommentert
inniegget ph en mate som eierne av de to gardene har bedt
meg besvare. La meg inniedningsvis si at jeg finner det
uforsvarlig av kommunens
høyeste faste tjenestemann a
slutte seg til kritikk mot to
eiere som av hensyn til sine

eiendommer holder seg tit loyen. Enda mer oppsiktsvekkende blir det nAr De mennest
oppfordrer til lovbrudd i Utsagnet: << Det er jo ogsA et
spørsmAl om vi alle egentlig
ønsker A were sA lovlydige at
vi respekterer denne juridiske
retten, eller om vi mener at vi
kan fØlge den overbevisningen som mange har, at allmennheten ikke kan stenges
ute fra disse omrAdene>>. Det
erkjennes i innlegget at friluftslovens ferdselsrett ikke
omfatter tun og dyrket mark.
Det er helter ikke juridisk noe
grunnlag for hevd som bevis
for en utvidet ferdselsrett,
hverken over tun eller dyrket
mark.

Det mA were et minstekrav
at De som rAdmann holder
Dem til lovens regler, og ikke
- som De sier - 110 % stutter
Dem til skarp kritikk mot
grunneiere som stAr ph lovens
grunnlag, og nrmest oppfordrer til ulovligheter. Jeg gAr ut
fra at De ogsA er rAdmann for
kommunens grunneiere. Selv
om Deres innlegg gir et dArlig
utgangspunkt for den Apne dialog De iriviterer til, er begge
de nevnte eiere fortsatt villige
til A mote tit drØftelse av en
løsning, men da aitsA innenfor
rammen av friluftsloven.
Med hilsen advokat Ole
Swang

Utvikling av Enebakk fop enhvep ppis?
NA begynner utviklingen A <<ta
av>> i Enebakk. I siste nummer
av Komposten omtaler rAdmannen en del av alle de ting som nA
skjer eller er i startgropa. Han
nevner ogsA kommunestyrets
nylige vedtak om 1,5 % befolkningsøkning pr. Ar, hvilket medfører at vi er over 9.000 enebakkinger om 5 Ar!
Men klarer vi A styre utviklingen slik at vi utnytter det eksisterende skoletilbudet, kloakknettet og alt det andre det offentlige mA std for, men som i
stor grad betales av oss innbyg-

gere over skatteseddelen og som
kommunale avgifter?
Da saken om befolkningsøkfling var oppe i kommunestyret
for en mAneds tid siden, opplyste rAdmannen at det er fullt
mulig at vi mA begynne A pumpe
kloakken fra Ytre Enebakk opp
til rensestasjonen i Kirkebygda!
Arsaken er at det er høyst usikkert A satse ph befolkningsøkning i Hobølvassdragets nedslagsfelt. Hvordan skal kloakkregninga bli for hver og en av
oss dersom noe slikt mA gjennomfØres?

Skoleavdelingen hadde beregnet at skolene vAre ville sprekke
ph ulike %-Økninger i de ulike
kretsene. Jeg foreslo derfor iiisvarende %-økninger tilpasset
disse forhold overfor kommunestyret, men det viste seg bare A
were mulig A hente stØtte fra
KrF, FrP og SP for en slik balansert og tilpasset utvikling av
bygda vAr.
Den vedtatte vekstprosenten
ph 1,5 % legges nA til grunn for
den nye kommuneplanen som
skal vedtas om en del mAneder.
Denne planen legges ut til hø-

TURVEI EKEBMU RORTEII
geligvis kan ha trAkket ph
Svar til Ole Swang.
Jeg registrer Ole Swangs noen Ømme tr hos enkelte
oppfatning om mitt innlegg i grunneiere nAr Jeg har oppKomposten. Det er yel he fordret folk til A tenke selv.
overraskende at jeg ikke er Samtidig er det ytterst sjelenig i hans vurdering. Det den jeg har fArt sA mange posynes A were vanskelig A for- sitive direkte tilbakemelAd at denne saken for mange dinger fra enebakkinger som
innbyggere i Enebakk ikke i denne saken. Mange mensA mye dreier seg om juri- nesker er dypt frustrert og
diske rettigheter, men mer en føler de blir utestengt ph en
følelse A were avstengt fra urettmessig mAte.
friluftsomrAder der folk har
Folk har ikke noen ubenhatt tilgang i uminnelige tidig trang tit A vandre gjender.
Det ser ut til at jeg bekla- nom tunet ph private gArdsbruk og kikke inn gjennom
vinduene, de har lyst til A gA
eller sykle en tur i skogen!
Problemet er bare at adkomstveien til skogen er
sperret, ph en mAte som miring underveis i prosessen. Inn- ner om svundne tider - og
byggerne som har synspunkter det finnes i dag ingen brukph hvordan bygda vAr skal Ut- bare alternativer!
vikle seg bør nA la høre fra seg
NA vii vi imidlertid kontil <<sine>> lokale kommunestyrerepresentanter. Jeg vet at mange sentrere oss om det A finne
av de innflyttede enebakkinger løsninger, og det er derfor
som har kommet de siste 10- positivt at grunneierne er
Arene kom hit fordi man sØkte innstilt ph dette. Jeg hAper
bosteder med landlig preg. derfor at jeg kan ha adskillig
Hvordan vil du at bygda skal se mer positive nyheter A legge
frem, neste gang jeg skriver
ut om 25 eller 50 Ar?
Enig eller uenige - ha en riktig om denne saken i Komposten.
god sommer alle sammen!
Kjell Dehli (SP)

Nils Schaug

KOMPOSTEN

Ubbepudbogen parkeringsplass
I forrige utgave av KOMPOSTEN oppfordret vi innbyggerne i Enebakk om A benytte GjØlstad Gjenbruksstasjon til innievering av hageavfail og annet skrot. Ubberudbogen parkeringsplass er
tilrettelagt av kommunen for
A gi innbyggerne grei adkomst til marka. I disse dager
da kommunen i tillegg har en
diskusjon gAende pA Fritt Forum-sidene i KOMPOSTEN,
om tilgangen til marka, er det
viktig at de adkomstmulighetene som er tiirettelagt, forblir tilgjengelige for alle. Slik
det ser Ut i dag er det store

muligheter for at kommunen
fysisk vii stenge av Ubberudbogen parkeringsplass. Som
bildet viser, er parkeringsplassen butt fyilpiass. Komiiunen ved skogbestyrer Haraid Brekken har nA foretatt
den nødvendige opprydding,
og vi hAper dette fører til at
piassen igjen blir benyttet av
turgAere og ikke folk som vil
kvitte seg med søppel. Vern
om naturperlene i bygda vAr
og la det gA sport i ordlyden:
<<TENK TRIVSEL - TENK
ENEBAKK!
Mariann J. Lillefuhr,
informasj onskonsulent

ENEBAKK PRODUKTER AS
Vi leverer
Kommunen satte i sin tid opp et ski it pd Ubberudbogen parkeringsplass, med oppfordring om ikke
d tømme hageavfall og søppel pa plassen. Denne oppfordringen er dessverre ikke fulgt, og parkeringsplassen star ná ifare for a b/i avstengt. Foro: Mariann J. Lillefuhr.
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Apning av fly bussterminal Pao tille om
Apning av fly bussterminal
pa Lillestrøm og ruteendring i
tilbudet fra Stor-Oslo Lokaltrafikk - SL, fra hØsten 1998
SL foretok vâren 1997 en
trafikant- og reisevaneundersØkelse i Oslobuss avd. Enebakk
sort ruteomrde. Pa haakrunn
av denne har vi gjennomgátt
daagens ruter og utarbeidet
forsiag til endringer i ruteopplegget fra Enebakk. Hovedtrekkene i endringene i forhoid
til fagens rutetilbud er som følger:
- omleggmg av hovedtrasè
for rute 501 Enebakk - Oslo fra
Mosseveien til E6 over Ryen

- overgangsmulighet mellom
rute 74 Mortensrud - Siggerud
- Ski og 501 Enebakk - Oslo i
Svrsvannsomrâdet
- Økt frekvens mellom Enebakk og Ski
- bedre forbindelse mellom

hov langs Mosseveien, bortsen
fra arbeidsreiser til BekkelagetlKongshavn. Dette behovet
ivaretas ved A kjøre enkelte
rushtidsavganger over Mosseveien. Oslo kommune has pAlagt SL A kjØre disse avgang-

Enebakk osi Ski
bedre korrespondanse med

ene over Liabrudiagonalen i
stedet for Ljabniveien... SLt

andre bussruter pa LillestrØm
Forsiaget has vrt til høring i
kommunen, som har gitt sin Uttaleise. Det er, som skissert
ovenfor, planlagt A flytte hovedtrasèen for rute 501 til over
Ryen. Dette er basert pA tubakemeldinger fra reisevaneundersøkelsen som viser lite be-

sikte pA A gjennomføre endringene tidlig pA høsten 1998.
Vi vii komme tilbake med nrmere detaijer om ruteoppleegget og tidspunkt när dette er
Hart.

Agenda 21 -dugnad for
det neste aphundpe
Selve betegnelsen LA21 sA dagens lys under
FN- konferansen om miljø og utvikling i Rio de
Janeiro. Det vises i dokumentet til at mange av
de globale miljøutfordringene Agenda 21 tar
opp ofte kan sies A vre summen av lokale
handlinger. Dermed blir lokalsamfunnets enkeitmennesker, nringsiiv ,organisasjoner og
myndigheter er hovedaktører I arbeidet med A fA
til en brekraftig utvikling hvor bevaring av
biologisk mangfold er en sentral oppgave.
Hensikten er at alie beslutningstakere tenker
brekraftig utvikling nAr beslutningene tas.
Dersom du eller din forening er interessert i A
mer informasjon om temaet, kan følgende
kontaktes:
Mlljøverndepartementet, planavdelingen
Pb. 8013 dep.
0030 Oslo
Tif. 22 24 59 01 -Faks: 2224 27 59

Mette Hendbukt,
omrAdesjef SL
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Tif. 22 57 34 00 Faks: 22 67 67 06
Hjemmeside: http:/www.sft.no/bestilling.html

ved i sekk 60 liter/30 cm lengde:
Gran: icr 32.50 + mva.

Leveres fritt i Enebakk ved bestilling av minst 10 sekker, sA
langt lageret rekker!

Vi bar ogsä andre produkterlljenester a tilhy:
Kantineutleje
Strøkasser/-lagringskasser for leker o.i.
Hage/utebord m/faste krakker (bestilling)
Fliskutting
Fargekopiering
Ergo-terapeutiske hjelpemidier for databrukere
Oppdrag etter avtale, flytting o.l.

Ta kontakt med Leif, PAl eller Michael

ENEBAKK PRODUKTER AS
IJØLSTAD
1912 ENEBAKK
Tlf.: 64927460
Faks: 64927331

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

DU har prosjektet,
VI har pengene!
LAN
ill bolig, hytte, bil eller annet?

Direktoratet for Naturforvaitning
7005 Trondheim
TIE 73580500- Faks: 739154 33
Riksantikvaren
Postboks 8096 Dep.
0034 Oslo
Tif. 22 94 04 00 Faks: 22 94 04 04
Frivilhighetssentralen
FRISAM
Postboks 8135 Dep.
0033 Oslo
Miljøheimvernet
Postboks 2113 GrünerlØkka
0505 Oslo

Kommunenes Sentralforbund
Pb. 1378 Vika
0114 Oslo
Tif. 22 94 77 00 - Faks: 22 83 62 04

Stiftelsen Idébanken
Nordregaten 2
0551 Oslo

Statens Forurensningstilsyn
Pb. 8100 Dep.
0032 Oslo

ProSus
Sognsveien 70
0885 Oslo
Hjemmeside: hhtp:/www.prosus.nfr.no

ELLER
vurderer du

REFINANSIERING?
KONTAKT OSS NA!
Det kan lønne seg.
For avtale:

Ring 64 92 70 30, og spør etter
]oar, Ase, Mona, Eva el/er Asgeir

Vi er ogsâ tilgjengelig pa kveldstid

Enebakk Sparebank - gui. lokalbank Banken har gunstige vilkár pa Iønnskonto og driftskreditter.

Q.
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DAG

DATO

TYPE
ARRANGEMENT

GRUPPE/NAVN

STED

111)

JULI
torsdag
fredag

02.07
24.07

MANEDENS BILDE
LYSERNFESTIVALEN
trek k spill festival

GALLERI LOPPA
Frisk Luft
Sanitetsforeningen
Norsk Folkehjelp

Biblioteket
B revikslora
ved Lysern

lørdag

25.07

for pensjonister 1200

Ca. ki. 1600
fredag
kI. 1900
lørdag
ki. 1200 og
ki. 1800

AUG.
torsdag

06.08

MANEDENS BILDE GALLERI LOPPA

Biblioteket

ca. ki. 1600

Iørdag søndag

15.08
30.08

Kunstutstilling
GALLERI LOPPA
m/Oddbjørg Reintonbilder og Jean-Louis
Beaudonnet - kuiptur

Bjerke Bruk

lØr/sØn
1200-1600
ons.
1800-2000

sondag

30.08

Minimaraton i Ytre
Enebakk

I.L. Driv

Rundt i Ytre
Enebakk. Start
Mjer stadion

S E P.
torsda
lordag

03.09
05.09

GALLERI LOPPA
Husfliclslaget

Biblioteket
Ignarbakke

ca. kI. 1600
1100

sondai

06.09

MANEDENS BILDE
Husflidens dag
Demo. husflidstekn.
saig av prod. mm.
P1ankemarsjeii
(Tuniarsj)

Ytre Enebakk
arbeiderlag

Start i
Kirkebygden
avslutter pa

mellom
ki. 09001200

GALLERI LOPPA

Bjerke Bruk

br/son
1200-1600
ons.
1800-2000
1500

-

19.09
04.l()

Kunstutstil linz
rn,Ruth Sissd Foss grafikk

Oi1(.i

20.09

Kulturkafè

HOLTOP

OK'L.
torsdag
lOida1

01.10
03.10

NIANEDENS BILDE GALLERI LOPPA
Enebakk Janitsjar
Rehuslop

ca. ki. 1600
1400

07.10

Unknown
field name **
v/Kari A. Pedersen

Husfl idsiaget

Biblioteket
Enebakk
u.skole
Ignarbakke

1 7. I 0
M. I

Ku ii stilt stilling
i-n/B isser Jankov
Laztrov - hilder

GALLERI LOPPA

Bjerke Bruk

24.10

Kulturkafè

Lars Klevstrand

HOLTOP

lør/søn
1200-1600
ons.
1800-2000
1500

Aizoii kanin. kI ipp. Hustlidsiaget
spinning og stel I
MANEDENS BILDE GALLERI LOPPA

Flatehv S-hus

1900

Biblioteket

ca. kI. 1600

l<.iiltiirkaI

HOLTOP

1500

lOi(lt

I idii

-

I orda
NOV.
i1\dag

2

0.11
12.12

J L LELTSTI LLING

GALLERI LOPPA

Ii rsdai

01.12
02.12

J uleniesse
Hustlidsiaget

iorsda

03. I 2

H ELS ELAG ET
i. tst ill ing ha kurs i
huiiadssoni.
1.. nderhoklning av
lokale krefter
MAN 1)E DEN S
BILDE
GREGORIANSK
KIRKEKONSERT

iiida

GALLERI LOPPA
(komnier tilbake
iietii1ere)
MUSIKKHØYGSKO
LEN! Akersh. fylke

jerke Bruk

HelTedshuset
Man
Menighetssenter i Ytre
Enebakk
Biblioteket
ENEBAKK
KIRKE

PRIS

se
nermere
info i
presse
og
plakater

50,-

1900

br/son
1200-1600
ons.
1800-2000

900

ca. kI. 1600

50,-

50,-
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NOW& WPM, I Kipkebygden
Kirken er en av de mest interessante kirker fra tidlig kristen tid
i Norge. Interiøret stammer fra 1667, mens kalkmaleriene er fra
1500-tallet. En kopi av Enebakk madonnaen star i kirken, originalen er i Universitetets oldsakssamiing. Kirken er apen for omvisninger sØndager fom. 21.06.98 tom. 30.08.98 ki. 1200-1500.
Forøvrig kan omvisninger for grupper eller enkeltpersoner avtales direkte med Knut Grinde tif. 64 92 60 42.

Foto: Kari Brcenna

Enebakk bygdetun, I Wrkebygden
Bygninger og gjenstander fra gârder og plasser i byda, bl.a. en svaigangsbygning fra 1700-tallet og el smie som ofte tas i bruk pa publikumsdager. 4en for omvisninger søndager fom. 21.06.98
tom. 13.09.98 ki. 1200-1500. Enkel servering.
Søndag 5. juli vii det vre foredrag om Industrivirksomhetefl i Flatebydalen i ârene 1900 til
1930.Det vii forøvrig vre et tema hver sØndag, se nrmere annonsering. 30. august vii Bygdetundagen gâ av stabelen. Se ogsâ her nrmere annonsering.
Eliers kan man avtale omvisning for grupper elier enkeltpersoner direkte med Historielaget v/Ase
Killerud, tlf. 64 92 62 39.
Østmarka Goffldubb
Tom R11er, dagi. leder, P.b. 63, 1914
649241 11 priv. 6492 S079,
mob 91196134

Ten
trivsel
-tenk
eba
ldrettsorgnniSaSiofler
Enebakk IdrtttsforLnlng
Ragnar Bergskaug, Bjerkebo, 19 11,
6492S363
1.L.Driv
Käre Marsdal. Vestbyvn. 62, 19 bl,
64 9247 23, mob. 9062 39 29
Enebakk vannskikluhb
ingar Pedersen, Pb. 96, 1914
Enebakk ldretssrâd
Tore Hirsaker. Rennavn. 4, 1911
649289 14
Enhakk Jeger- og fiskeriorening
Fred-Roger Ness, Pb. 40, 1914,
64928643
Enebakk pistolkluhh
Lois Schea, Vestliv. 10.1914 6492 5290
Enebakk skytterlag
Trond Botness, Revefaret 53. 1914
if.: 64 92 45 50. mob. 92 83 10 98
Akeishus Idrettskicts Fneh ikk Fnclurokluhb
Morten Stsbergei Slossasvn 30 1914
64925609
Enebakk motor hkelklubb
Stian Sanne, P.b. 49. 1914
1 inob.90 749250

Ytre Enebakk Rideklubb
Posiboks 154
1914 YTREENEBAKK
FriluftsorganisaSiofler
Flatchy Bätforening
Per P. Thronrud, Bergskaugvn. 57, 911
64928092
Skifojertingens Lokalutvalg
Edit Haug, Vestbyvn. 49, 1914.
64924969
.
i11
Musikk, korps, sang, mm.
Dynamis Barnekor
luger Iversen, Lotterudv. 27, 19
6492 54 14
Flateby Borne og und.kor
Ann-Marion Sarelvmo .. vn. 4, 1911
64928307
Ytre Fnebakk Farniliekor .
Gordon Petterson, Vagliv. 21 1914
64925890
Ytre Enebakk mistonskor
Bjarne Solberg, Vestbyvn. 18, 1914,
64 92 44 47 ...................
Betel Hornorkester
Leiføystein Syvertscn. Oslovn. 216, 1914
6492 58 55

Foto: Kari Brcenna

Enebakk slolemusikko
Knot B. Bornstad. P.b. 26, 1914
64924140

red agslduhben Emaus
Manna BaibØl, Øvre ØstI
6492 53 63

Enebakk Janus jar
Mona Sikkerhøi, Pb. 72, 1911
649281 05

Emaus Yngreslag
Karl Jon Solvang. Rugvn. 10, 1912:
64 92 63 76

Enebakk- musikkriidLeiv
Käre Aarnbø, Rugvn .33, 1912
64 92 70 19 , jobh 22 00 72 00

Ytre Enebakk Yngreclag
ErikS. Johansen,Lerke'n. 38. 1914
64 92 49 37 .

Enebakk blandakor
Ole Bernt Lvsne, S1ssdsvn. 2 c, 1914
64 92 44 32, johh 64 92 42 65

Kirkebygclen Misjonsforening
Trygve l3elck Olsen, Rugvn, 12, 1912
johh: 64 92 71 41

Enebakk trekkspillkluhb
Terje Hansen. Pb. 80, 1914

Ytre Enebakk Misjonsforening
Thor Pedersiad, Borgvn. 28. 1914
649243 16
:. ....

Leikarringen Ignar
Ari1d Degrum, Vestbyvn. 57a, 1914
64924-536
Enebakk kammerkor
Marta Helland, KonvaUvn. 27. 1911,
.64928161
Ra11ar ' n
:john Waaler, Klokkerudlsen 32, 1912
64926419
Frisk Luft
Odd Lille ordet, Kjepperiidvn.. 1914
64 92 44 05, mob: 9091 36 76
Enebakk barnetcater
Kristin Heistad/Per Arne Øiestad, Marvn. 9 a
1914, 6492 55 52
Clear Voice
Kai Nordhagen Byggv. 2, 1912 ENEBAKK

Synzygus
Kjetil Aambø, Rugvn. 24a. 1912,
64926431
Emausmusikken
Kari Barhsil. TukkelO1, 1912.
649263 16

Kristelige lag
Stranden Ten In
Andreas Barh1, Thorudvn, 46, 1912
649263 53

Enebakk skolemusikkorpS
leder: Geir Amesen Wenche Ldlemark. Bygg.
5,19 12
64927157

Betel guttekluhb
Fred V. 1-ijortland, Svartholvn. 38, 1404 Sigg.
64925679

Stranden skolemusikkorps
Tone Pettersi,.,: H . ik
64 92 85 19

Betel sondagsskole
Etin Hjontiand, Svantholvn. 38, 1404 Sigg.
64 92 5679

is

Kirkebygden Søndaesskole
Helene Barhøl, Thoiudvn. 46, 1912
64926353
Man i Menighets sønd.agsskole
Wenchc Andersen5 Fjeflvn. 16, 1914
Pi6i54ML
64 92 46 93:.i
B lkvei Sen
Barnelag Madli Magersty, Rugvn. 4a, 1912
64927073
Ytre Enebakk Barnelag
lngjerd 011mb Andersson, Fjeilvn. 39b, 191
64 92 58 64
Stranden lndremisjonsforeniflg
Tormod Bergen, øvre Skaug v. 24, 1911
64928482
Dalefjerdingen SjOmannsmisjofl
Gerd Torgersen, Sørkedalsvn. 1.0369 OSLI
Kirkeningen
Jofrid Kongsnes. Grimvn. 56, 1911
6492 8400
Norsk Luthers Misjonss amband
Erik S. Johansen, Lerkevn. 3, 1914
64924937
Mari Kirkes mini gospel
Amund Oudenstad, Vestbyvn. 20, 1914
64925247
Mari menighets musikal ungd. gl'uppc
Tom Andersen, Fjellvn, 16, 1914, 6492

KOMPOSTEN

Dot gamle Heppedshus, Husmannsplassen Engephok
2. etg., i Kirkebygden (mellom bygdetunet og Enebakk
kirke). Her finnes faste utstiliinger med skuipturer av Ragnhild Butenschøn og malerier, akvarelier og tegninger av Erling Enger. Enebakk kommune har i âr kjøpt inn 4 nye bilder
av Erling Enger. Apningstider hele âret er tirsd. og torsd. ki.
1200-1430. I tillegg er det âpent pa søndager fom. 21.06.98
torn. 30.08.98 ki. 1200-1500. Muligheter for enkel servering. Forøvrig kan omvisninger for grupper og enkeltpersoner avtales direkte med Kjell Matheussen, Enebakk kunstforening, tif. 64 92 62 02,

- skiltet fra bussholdepiassen i Kirkebygden.
1 av 3 fredede og reshusmannstaurerte
plasser i sitt opprinnelige miljø i Norge.
Restaureringen startet
i 1995, med ferdigstillelse hØsten 1997.
fom.
Søndager
tom.
21.06.98
30.08.98 ki. 12001500 vii det vre omvisning i regi av Husflidlaget. Forøvrig kan
det avtales visninger
med husflidslagets leder Else Vardeberg,
tlf. 64 92 45 04. Husflidsiaget vii ogsâ ha
demonstrasjoner pa
ulike husflidsteknikker gjennom sommeren. Ogsâ her muiigbet for enkei servering
Pd søndagene.
Nâr det gjelder alle Severdighetene kan ogsâ
kulturkontoret tif. 64
99 01 90 kontaktes.

S-kluhbcn Kristin Smestad, Hagenvn. 27, 1911
64928884
Pinsemenigheten Betel
Rune Antonsen. Pb. 83, 1914,
64 92 50 52
Speidere/41-1
Enebakk I av KFUK
Anne Marie Johansen, Asvn. 7. 1911
6492 8290
1. Flateby speidergruppe NSF
Crete mci Sverre. Skaugvn .36. 1911
649283 29
1. Ytre Enebakk av KFUM
Anders Ashim, ødegbrdslivn. 7. 1914
64925164
ørnoye 4 H
Kristine Venner Dehli, N. Dehli, 1912
649271 09
Stifteisen Flateby Speiderhus
Anne Marie Johansen, Asvn. 7, 1911
64928290

Flateby Ungdomsklubb
Karsten Hinmo, Nyiendvn.8,
2010 STRØMMEN
klubblokale: 64 92 87 24!
Kirkebygden ungdomskluhh
Arild Øia, Kronavn 10 c. 19 12
klubblokale: 64 92 71 20
Granly Fritidskluhh
Thorbjørn Thoresen Arsrudvn. 223, 1912
64926057
Enebakk Bygdeungdoms lag
Marit Sethern Hamniernvn. 60 91
64926308

Enebakk histonielag
Christian Brevik. Ubberucl, 1914 YTRE
64 92 40 02, jobb: 64 97 21 04 (oo)

Modellen Motorklubb
Olav Garseg, Haugvn.10 b, 1911
64929047

Andre:
Enebakk bondekvinneia&
Brita Sørbye Eriksen, Østenbol. 1912
64927115

Sanitetsforeninger:
Kirkebygden Sanitetsforening
Judith Westlie, 1912
64926333

Kvrnne og familielaget - Enebakk
Anne S. Aarland, Nygrdsvn. 4, 1911,
64 92 91 3& jobb: 6492 4272
Kvinne og familielaget - Ytre Enebakk
Linda E. Bjeitetand, Myravn.49. 19 14,
64925302

Nasjonalioreningens 1-lelselag - Enebakk
Bjerg Bergskaug, Lillestrørnvn. 1406, 1911
64928281
Vikskroken Sarntetsforening
Bjrg AIfhei. Oslovn. 206, 1914
6492 51 57
Ytre Enebakk Saniteisforening
Magda Sandbek. Vestbyvn. 61, 1914
64924936
Velforeninger:
Kirkebygdcn Vet
Jorgen Henniksen, Pb. 21, 1912
64926389
Vacua Vel
Gunnar Hast, Tiurvn. 13, 1914
64924938
DaIefjerslingen Vel
Andreas Sundhy, Dalefjerdingen 283, 1912
64 92 63 68 mob. 9077 02 79

UngdomsklubberlmOtorklUbb/
diverse kiubber:
Ytre Enebakk ungdomsklubb
Siijc Bekkevold, øclegârdslivn. 2. 1914.
klubblokale: 64 92 53 43

-A
-00100
1
60

Fow: Karl Brar

Foto: Kari Brenna

Sarptas Krukkc - Mari nienighet
Ole Jorgen Andersen, Nylendevn. 7, 1914
6492.5571

Owl% WE NEW
EYW

Borudkoilen Vel
Gunnar L.Flahner, Lanidskornav,59,
2013 SKJETTEN
Flateby Vol
Asgeir Hansen, Ph. 80, 1911
64 92 84 37
R6ken og Tangen Velforening
Sverre Annaniassen, Tangenvn. 6, 1914
64924080
Langskaug Velforenmg
Kjeil Westaas, VetIandsfarcl 5 h. 0684 OSLO
Ande rsrud Velforening
Mette Liliceng, Andcrsrudvn. 6. 1914
64924531
Svines Vol
Sissei Heggedal, Skogvollvn.Ilb, 0580 Oslo

Enebakk Lions Club
Hans Jacob Brevik, Brevik, 1912
64926007
Enebakk Rotary Club
Jan Ege, Revefaret 4, 1914,
64924621

Enebakk Handikaplag
Gunhiid Ekra, Beitev. 1, 1911 FLATEBY
64928555

Enebakk kunstforening
Brin Mine, Tangenv. 64. 1914.
6492

Stoneforeningen for funksjonshetnmede
Ame Antonsen, Fjellvn. 53. 1914
64924350

Enebakk Dramatiske SIska1
Bjorg Gitlesen, Granvn. 48, 1911 FLATY
64 92 82 72. jobb 2227 1543

Enebakk lokallag for NFPU
Tom Henriksen, Ignavn.. 1912,

Apen Post (lokai avis p6 Flateby)
Redaktdren, P.b. 80, 1911

64926253

Human Etisk Forbund
øyvind Aase. Byggvn., 1912
649271 57

Enebakk pens jonistforening
Jens Aarhus, Fjeitvn. 28, 1914
64924544
Flateby Hundeklubb
Ronny Vestli. Pb. 31, 1911,

64928348

Norsk Folkehjelp - Flateby 1911 FLATEBY
90798688

Lottenid Huseierforening
Erik Bergem Ohr, Rugvn. 42b. 1912
649171 15

Tangenelvas Vernier
Svein Garden. Pb. 19, 1914.
64 92 48 03

Lyscren grunneierforening
Tonleif Wennevoid, Tangen.
1820 SPYDEBERG

Enebakk: hsflidlag
Else Vardbberg. FjcIlvn .33, 1914
64924504

Granly Forsamhngshus
Andreas Sundhy, Dalcfjerdingcn 283, 1912
64 92 63 68 mob. 90 77 02 79

Siagforen ingen
Ellen Berg Ellingscn, 1912
jobb 64 99 021 05

Husst ret for Bondcnes Hus
Nits Sethern, Hammerenvn. 60, 1912
64926308

Flateby Kahel IV
Per Stelten, Bergskaugvn.5. 1911,
64928209

Klokkerudasen samcienlag
Vigdis Jacobsen, Lennestadvn. 21. 1912
64927181

Vag TV
Jan Østbye, Vestbyvn. 5, 191.4
64924573

Enebakk h:tuclig
Berit Karken. Lilietronis ii 1222.. 1912
64926144 . .

Flateby Kino
.Ragnar Karlsen, øvre Skaugv. 12 19 It
1:64 92 82 26, mob. 9068 2:17.3.,

Enebakk Bridgeklubb
Hans Jacob Brevik, Brevik, 1912
64 92 60 07

:Østniarka Western Riders
Nina Wattum, Tangenvn. J 19 14,1.
t1f.: 64925221, mob. 92808064

F.
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44IANEDENS BILDD I Enebakk Bibliotek:
<<Mânedens bilde>> i Enebakk
Bibliotek i juni mâned er malt
av Else Christiansen, alias Arvida Skau, som tidligere har
utstilt i Galleri Loppa. Hun
maler store, fargesterke bilder
og har en forkjrlighet for honer og katter og darner med
store hatter! Else Christiansen
er selvlrt, og har ingen formell kunstnerutdanflelSe. Men
som ung flyvertinne og fotomodell med fast tilhold i Paris,
hadde hun flere kunstnere i sin
omgangskrets og ble tidlig betatt av kunstens verden. Henri
Matisse og Picasso var blant
dem hun traff i ungdomstida.
Tidligere var det srlig veggtepper hun laget, og hun har
hatt utsmykningsoppdrag for
flere store firmaer. Na er det
imidlertid kun acryl-maling
som str pa repertoaret.
<<Mânedens bilde>> er tilsaigs
ved Galleri Loppa, Bjerke
Bruk, 1914 Ytre Enebakk. Tlf.
64 92 56 92.

bøker
tidsskrifter
lydbøker (baker inniest pa kassettbând)
sprAkkurs (pa kassettband)
te neserier
video
bc4 -r pa andie sprak
bøkei o.a. fra andre bibliotek

a
0

0

P hmlloteket kan du 0918a:

Mcinedens bilde i juni er av kunstneren Arvida Skau. Tittel:
Fuglekvinnen. Foto. Kari Bnznna.

a peise
Skal du Ut e?

lese aviser og tidsskrifter
fâ hjelp tit informasjonsinflheflting
sette deg inn-.-.i. komniunale sakspapirer og annen kommunal
st
inforrnasjofl $
gjøre Iekser
ta fotokopier
og mye, mye mer..

Lànetid:
Râdhuset, Kirkebygda
Postadr.: Postboks 74
1912 Enebakk
Tif.: 6499 02 00
Fax: 64 92 71 11

Bøker, lydix 1er -1 uker
2
TidsskrifteL
2 uker
Tegneserier:
I Like
Vkleo:
Lao til skoler or barnehaget: 8 uker
An til syke- og al&ishjeminstitUsiOfler 12 uker

Fornykig:
Lanetiden kan fornyes, gjeme over telefon. dersom u
rnaterialet ikke er reservert til annen lâner.
Lânt materiale fra ENEBAKK BIBLIOITK kan leverc' pa
postkontorene pa Flateby of i Ytre Enebakk!

Jytte Toft Nielsen, Britt Stubberud og Tove Øien Ønsker a/fe velkommen i Enebakk Bibliotek! Biblioteket holder dpent hele sommeren!
Bib!ioteket har <<oppdatert>> pet av fâ dager! Du kan ogsâ
samlingen av reisehândbøker, ringe oss for a reservere biblioparlører og reisevideoer! Spør tekets eget materiale e!!er bestille bøker m.v. fra andre bioss for du skal ut a reise!
Har vi ikke dét du trenger bliotek.
kan vi som regel skaffe det i 10-

BROWS
àpningstider
1. mai -31. august:
Mandag: 15-20
Tirsdag: 11 - 15
Onsdag: Stengt
Torsdag: 11 - 15
Fredag: 11 - 15
Lørdag: Stengt

Enebakk'r s egen ovillmapking))
Cato A. Hultmann har <<begatt> sin andre bok: >>Muntre
fjes i viltre trakter>>. Boken inneholder historier om fire forskjellige mennesker som a!!e
innehar det Cato setter mest

pris pa - nemlig humor og
kjr1ighet til naturen: Fluebinderlegenden Erling Sand fra
Engerdal i Hedmark, Arne Eilertsen fra Stormdalen (Saltfjellet) i Nord!and, <<Kongen>>

av Stor-Rosta, Alfred Nymo,
Signaldalen i Troms (kâret til
ârets villmarking i Troms!) og
<<So!slcinnsgubbefl>> fra Evenesda!, Helmer Johansen fra
Saltdal Ndrd!and.
Mange Enebakkinger kjenner gladgutten Cato! Han treffes gjeme i Marka med fotoutstyr, kaffekje!e og sovepose,
el!er som trekkspillmusikaflt
pa diverse arrangementer for
eldre i bygda.
Cato har vrt fast medarbeider i <<Villmarksliv>> siden starten i 1973, hvor han bl.a. portretterer mennesker som hat
!evd en stund. Forte!!erevnefl og gleden - er stor! Stoff - og
ikke minst naturfotografier leveres ogsâ til <<Fje!1 og
vidde>> og lokaipresse.
Enebakk Bibliotek planlegger en lysbilledkveld med Cato
Hultrnann i oktober maned!
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Enebakk bygdetun
Historielag
Enebakk
overtok driftsansvaret for
Enebakk Bygdetun 1. januar 1997.
Det innebrer foruten
hele det museale ansvaret,
ansvar for vedlikehold av
bygninger og gjenstander
samt omvisning og annen
utadrettet virksomhet.
Enebakk Bygdetun bestâr
i dag av fire bygninger og
en relativt stor og variert
gjenstands-samling. Bygdetunet skal primert fortelle bygdas egen historie
om hvordan folk levde og
hva de var opptatt av. Tunet skal skape nrhet til
fortida, men ogsâ til bygda
slik den ser ut i dag.
Et godt bygdetun skaper
identitet og tilhØrighet.
Men den lokale historien er
mert knyttet til omverdenens historie og ma settes
inn i en stØrre sammenheng.
Intensjonen er at bygningene og utstillingene
skal skape en fortelling.
Vi Ønsker

a

gjengi et

vanndunk/tØnne og blikkØse fordi vannforsyningen
var et nøkkeipunkt i hushoidningen. Likeledes ble
Siste halvdel av forrige vask og hygiene tillagt
ârhundre var en brytnings- stØrre vekt enn tidligere.
tid i Norge. Mye av det En krakk med et kjøkkengamle bie holdt i hevd i kar eller vaskestell vii
gjenstandsmasse, tradisjo- kunne iflustrere dette. Og
ner og hoidninger, samtidig til borddekking et enkelt
som endringene i form av hvittsteintøyservise og benye oppfinnelser og ide- stikk.
messige strømninger gjorde
Nàr man gar gjennom
seg gjeldende. Folketaliet
Økte sterkt og antali hus- rommene skal det vre
menn var pa sitt høyeste. som om husets folk bare
Det var store sosiale mot- har forlatt husene og kan
vende tilbake hvert øyesetninger.
Interiørene skal
blikk.
En brytningsperiode gir vre tidsmessig og utstyrsmuligheter til a se bakover i messig korrekte utfra den
tid og til a trekke linjer vaigte perioden.
framover.
Historielaget haper at det
Historien kan oppieves finnes enebakkinger som
gjennom kontrasten mel- kan bidra til at samlingen
lom var egen tid og fortida, utvides med de Ønskede
men ogsâ gjennom bryt- gjenstander. Vi vii sette stor
ningstidas egne kontraster. pris pa dette.
Kontrastene setter tanker
Enebakk historieutvaig
og fantasi i sving!
Bygcleninwvalget
Bygd.ENEBAKK
viktige gjenstander fra dagHISTORIELAG
liglivet for ârhundreskiftet.
Bygdtunutva1get
Ase Killerud
Vi Ønsker oss en stor

miijø fra den navnløse, typiske Enebakk-gârden i en
spesieli periode:

Gudsijenesteliste
for Enebakk og Marl kirker
Ira 28. juni 11130, august 1998
JUNI
28.juni:
U. 11.00 pa Stranden Bedehus: Gudstjeneste v/Fjeld. Nattverd.
JULI
juli:
ki. 11.00 i Marl kirke: Gudstjeneste v/øvstegârd
juli:
U. 11.00 i Enebakk kirke: Gudstjeneste v/Hâtuft
juli:
ki. 11.00 i Man kirke: Gudstjeneste v/Hatuft
juli:
U. 11.00 i Enebakk kirke: Gudstjeneste. Olsokstevne vfHatuft
AUGUST
2. august:
U. 1 L00 p Sanden bedehus: Gudstjeneste v/øvstegd
ki. 11.00 i Man kirke: Gudstjeneste v/Hâtuft
august:
U. 11.00 i Enebakk kirke: Gudstjeneste v/Hâtuft
august:
kL 11.00 i Man kirke: Gudstjeneste v/øvstegârd

Ny sokneppest I Enebakk ppeSte"
Borg bispedømmerâd har der gudstjenesten i Ene- oppussingsarbeider er uti sitt mote den 12. mai 1998 bakk kirke søndag den 6. fort.
Som vikarprest forsetter
valgt Eystein Nordborg til september. Soknepresten
Leif
Field ut juni, mens
ny sokneprest i Enebakk. vii som tidiigere ha kontor i
Monrad
Hätuft fra Skiptvet
prestegârden.
Innflytting
i
Han tiitrer sin stilling den
1. september, mens den for- prestegârden skier imidler- fungerér som vikarprest i
melle innsettelsen skier un- tid først nâr nødvendig juli og august.
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kL 11001 Enebakk kirke: Gudstjeneste v/Øvstegârd

elem —
Menighetskontoret,
Ignavn 4, 1912 Enebakk
Telefaks
Enebakk kirke/kirketjener

649271 41
64 92 72 13
64 92 70 16

Enebakk prestekontor,
649261 50
Prestegârden, Postboks 1, 1912 Enebakk
Kontortid tirsdag og onsdag 10.00-11.00, fredag 17.00-18.00
Marl prestekontor,
Marl menighetssenter.
64 92 49 01
Postboks 128, 1914 Ytre Enebakk
Kontortid tirsdag og fredag 10.30-11.30, onsdag 18.30-19.30
Kateket/kontaktperson for Sareptas krukke
Kontortid tirsdag og torsdag

64 92 6069
9.00 - 12.00

Clear
Voice
heter vi som er det nye koret i Enebakk. Vi er et livlig kor som
synger <g1adsanger> med <1itt> gospeipreg. Liker du a ssynge?
Da en det nettopp deg vi vii. skal komme a synge med oss! Vi
trenger alle som vii og kan, ,1i.med pa <<laget>>!! Vi over i
Emaus sine lokaler pa torsdager kl.19.30. Velkommen! Er det
noe du lurer pa sa ring Anne Bent, tif. 64 92 70 71. Oppstart etter fenien er 27 august.

FZ

NyinNflyttede enehakklnger
kan henvende seg til kulturkontoret i Det gamle Herredshuset
hvor vi vii vare behjelpelige med informasjon om kommunen.
Kani Branna, ku1tursekreter, tif.: 64 99 0190

S.

POPUIMPt flitak
<<pen dag>> har vart
et svert popukert til.
tak fra første stund,
forteller ledende helsesøster Sissel Gundersen, ved Kirkebygden Helsestasjon.

Miriam Aas med Marius, 7.5
uker pa fringet, og stores Øster
Marira storkoser seg pi helsestasjonen, en <vApen dap) i
niai.
Foto: Mariann J. Lillefuhr

Kompostens utsendte møtte
opp en tidlig sommerda, og
her var fulit bus. At <<Apen
dag>> er popuhert blant bygdas
mØdre og barn er belt sikkert.
Her var det stor aktivitet 'og
bAde barn og mØdre stortrives
med tiltaket. Linda Gitlesen,
nyinnflyttet i Kirkebygda har
fAtt mulighet til a bli kjent med
andre smAbarnsmØdre, og Caroline 7.5 mnd. ser ogsA Ut til a
stortrives. Miriam Aas har med
seg sine to barn. Marius. 7
uker, er den vngste tilstede
idag. Med seg har ban ogsA
storesøster Manta som blir 3 Ar
i september Miriam er glad for
denne mulitheten til a motes
og utveksie erfaringer og fd rad
og støtte fra de andre mødrene
og helsesøstrene som er tilstede. Hun bor ogsA i Kirkebygda. og synes dette er en fin

mulighet til a kombinere nytte
og hygge. Sissel Gundersen
forteller at tiltaket er kommet i
stand etter model! fra Flateby
—helsestasjon, som har hatt
<<Apen dag>> i 10 ar allerede.
Helsestasjonen i Ytre enebakic
har ogsá gode erfaringer med
et tilsvarende tilbud. Helsestasjonene legger til rette for tiltaket, men det er mØdrene som
former dagene. Opplegget er
aitsA belt og holdent pA brukernes premisser, og dette er viktig, pApeker Sissel Gundersen
Komposten ønsker mødrene
lykke til med de smA og hAper
tiltaket er kommet for A bli, et
ønske jeg tror alle de fremmØtte mødrene støtter opp om!

taket og klatre ned stigen.
Klubbens brukere er i alderen
7 - 13 Ar, og det sier seg selv at
noen av disse vii fA problemer

med rømningsveien. Men det
er alitid to ledere tilstede, slik
at en av disse vil oppholde seg
pa taket til nødvendig hjelp

kommer. Og ifølge brannmesteren, skal ikke dette ta sriig
lang tid. Han berØmmer klubblederen for det gode samarbeidet, og vil som en av kommunens representanter, ta de signaiene som kommer frem under gjennomgangen, opp med
rette vedkommende. Det er
viktig at vi tar brann pA alvor,
som kiubbiederen sa riktig har
sagt, og brannvesenet i Enebakk vii gjerne medvirke til at
de iokaiene barn og unge oppholder seg i, sikres pa best muhg mAte. Seive .brannvernØvelsen foregikk 3. jum. og her
fikk vi til fulie se at slike Øvelser er nødvendige. Det er
trygghet i A ha prod ut eventuehle rømningsveier, og fA en
gjennomgang av. hvordan hver
og en ma forholde seg i tiifelle
brann. Dette skaper positivt
samhoid som kan bli avgjØrende hvis uiykken først er ute.
La oss hape at sa ikke blir tilfeilet!
Mariann J. Liliefuhr,
informasjonskonsuient

Mariann J. Lillefuhr
informasjonskonsulent

Tar brann p0a a1vop'.
Kiubbleder Arild øia, er mannen bak disse
ordene. Og dette fikk vi erfare under juniorkiubbens brannvernØvelse først I juni. Alterede i mai fikk jeg invitasjon til t vere med pa
en brannverngjennomgang I klubbens lokaler.
Kultursekretr Kari Bnenna
og brannmester Frank Rustad,
sammen med klubblederen var
tilstede under gjennomgangen.
Og at gjennomgangen var nødvendig viser tiltakene som ma
gjennomføres. Bl. annet ma det
settes opp et stengsel pa taket
hvor brukerne av kiubben samles i tilfelie brann. Taket blir
svrt glatt nAr det blir vatt. Og
med mange ungdommer som
ma samies pA taket dersom
dette blir nødvendig, ma taket
sikres bedre, mener klubbleder
Arild. Brannmesteren og kul-

- Brannmester Frank Rustad
og kiubbleder Arild Øia, pd
brannbefaring pdfritidsklubben i Kirkebygda. Foto: Mariann J. Liilefuhr.

tursekretren er enige og forsikrer om at dette skal utfØres i
ner fremtid. Som vi ser av bildene, er ikke rømningsveiene
serlig gunstige. Selv om disse
er godkjente, kan det by pa
problemer nar de minste brukerne av kiubben skal forsere

- Kiubbleder Arild Øia med en
hjelpende hdnd na°r brukerne
av ungdomsklubben i Kirkebygda har brannØvelse. Foto:
Frank Rustad
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Klrkehygden barNehage
er en kommunal to-avdelings barnehage som tar imot barn i alderen
ett til fern Ar. Vi har noen fä ledige plasser fra høsten-98. Barnehagen feirer ti-Ars jubileum til neste Ar, og personalet er stabilt og har
masse erfaring i A arbeide med barn. SatsningsomrAdene vAre er sosialt samspill med vekt pA at bamehagen skal vere <<ET GODT
STED A VIERE>>. Vi etterstreber et miljø som ikke er institusjonspreget, men som skal vre hjernlig og trygt for bama. Har dere
spørsmAl, ring barnehagen pA tif. 64 92 72 02
Gyrild VAge, styrer KBH

lii Kirkebygden Sanitetslorening

Ingvald Lauritsens legat

Romerile Poiltikammer nytt teleloNNummer

Hjertelig takk

Lotteberg barnehage
er en 3. avdelings andeisbarnehage som eies av foreidrene. Barnehagen har forholdsvis nye lokaler, gode lysforhold, god ventilasjon og
efféktiv støydemping. Vi har ledige plasser for barn fra 0-6 Ar. Vi
kan tilby fast plass til dere selv sier opp plassen, hele og halve plasser, engasjert og pedagogisk utdannet personale. Apent 0700-1700.
hele Aret. Oppstart etter avtale! Kom gjerne rnnom for A ta en prat og
se hvordan vi har det! Veilcommen! Søknadsskjema/mer iMormasjon fAs ved henvendelse til: Lotteberg barnehage v/Linda Rosenborg, Lotterudveien 25, 1912 Enebakk. Tif.: 64 92 62 62.

FjellkNatten kortidsbarNehage Ytre Enebakk har ledige plasser fra høsten-98. Søknadsskjema fAes pA posten.
Norges Kvrnne- og Familieforbund Ytre Enebakk

fie a. .. ommune ar ye' tatt
utdele en pris for A motivere til og
pAskjønne arbeidet med god byggeskikk og miljOpleie. Prisen besthr avenplakeU og et Pb0m Pritil
utdeles
kan
sen
ejendomseierefbyggheiTe som i
forbindelse med nye eller rehabiliterte byggverk og uteanlegg, har
gjennomført noe som er godt tilpasset distriktets bygningsmiliø eller kulturlandskap.
Publikum oppfordres til A komme
med forsiag til kandidater til Arets
pris innen 15. september. Forsiag
sendes: Enebakk kommune v/bygningssjefen, Postboks 44, 1912
Enebakk.
Nrmere opplysninger kan fAs pA
tif. 64990124 ved bygningsSjefefl
eller 64990191 ved kultursjefen.

.

Ii
Nores Kvne
hi 09
Familielorbund

e' ti deling av prisen skal juryen søke A prioritere prosjekter
som kan tjene som inspirasjonSkilde eller veiledning til en løsning
av bygningsmeSSige og arkitektonis et11cPkuti
bemer wffi er V36fige i sthkL

Renter av Ingvald Lauritsens legat skal utdeles i august. Testamentet sier <<at midlene skal
gA til eldre, vanskeligstilte personer i Enebakk
Vii Emaus kortidsbarnehage vii takke sA mye
kommune>>. Søknad innen 1. august sendes lefor førstehjelpskofferten vi fikk aav dere nA i
mai!! Den kommer godt med nA i skrubbsArse- gatets styre v/lensmannen i Enebakk, 1912 Enebakk.
songen. Igjen Tusen takk!

Romenke politikammer skal i uke 26 instailere fly telefonsentral. I.h.t. fremdriftsplanen
skal sentralen vre oppkoblet og driftsklar,fredag 26.06.98. U. 0700. Nytt telefomrnmmer Li!
Romerike politikammefs sentralbord blir. 64
842000

for hyggelig oppmerksomheten pA min 50 Arsdag.
Michael Furulund.

hal iki glenfl
1

diu nokkelknippe pA Teknisk avd.? Bi. a.
Mazda bilnøkkel og husnøkkel. Ta kontakt!

Anbud elgjakt I Enebakk
Retten til A feiie inntil 5 elger i Vik skog settesort pA anbud til
innenbygdsboende. Rettet avskyting. I okse, 2 vaigfrie dyr og 2
kalver.
Anbud i lukket konvolutt med pris pr. kg. kjøtt og navn pA jegerne mA vre kommuneskogen i hende senest mandag 17. august.
'd kAoFxjs ealm ca fm awpft pi
tr --- om anta e er or aste et vi ket som heist
e as one o a
anbud.

5.Juryen aygiOr hvern
tildeles etter først A ha vurkTt de
aktuelle kandidater. Publikurn skal
gis anledni.ng til A foreslA kandidater, og prisen skal av den grunn bekjentgjøreS i distriktets lokalaviSer.
6.Prisen skal kunne deles ut en
gang hvert Ar. Prosjektet som tildeles prisen, ma vre ferdigstilt i det
Aret prisen utdeles eller Aret fØr. I
tiliegg har juryen adgang til A gi hedrende omtale til ett eller flere prosjekter.

Konvolutten merkes anbud elgjakt.

Enebakk tysioterapi
Fra 1.06.98 inngikk fysioterapeut Line RØlvaag Riktor avtale med Enebakk kommune
om - driftstilskudd. Line R.
Riktor har i 10 mAneder vrt
vikar som skolefysioterapeut i
Enebakk. Vi hAper og regner
med at ventetiden for fysikaisk
behandling ikke blir sA lang

eringskooPdiftatOr

Halyard Waade
Granveien 30, 1911 Flateby
Enebakk kommuneskoger
Postboks 44 Tif.: 6492 87 13/mobiltlf.: 911
1914 Y.Ejebakk. 95 985

Stort Hundeshow I Enebakk! !
P,?J1andb1y'41m(/ 91,711M
22. og 23 august, Feriehjemmet Nosa/Lysebrâtefl
Nosavn. 252, 1914 Ytre Enebakk

Stein Marsdal, bygningssjef

7.1 forbindelse med tildeling av
Statutter for tildeling av <<Enebakk prisen skal juiyens sekretariat pA
kommuneS pris for god byggeskikk forhAnd ha utarbeidet en oversikt
over aktuelle kandidater. I deane
og miljøpleie>>
ogsA
skal
forbindelse
Vedtatt av Enebakk kommunestyre
arkitekter/landskapSarhtter,
13.11.1995, sakK95.066
konsulenter og hAndverkere, som
har medvirket til resultatet, omtaFor
A
motivere
til
og
pAskjønne
1.
les.
arbeidet med god byggeskikk og
miljøpleie har kommunen opprettet
8.Juryen, som forestAr utvelgelse
en pris.
av kandidater og bestemmer prisvinner, har følgende sammenSet2.Prisen bestAr av en messingplate med inskripsjon, ledsaget av ning:
et dipiom.
- 2 medlemmer fra utvalg for
3.Prisen skal kunne gis til eiendonseiere/bygghefler som i forbindelse med nye byggverk og uteaniegg samt rehabiliteriflgSarbeider
vedrørende slike, har gjennomført
prosjekter som pA en fortjenestefull
mate er tilpasset distriktets bygningsmiljø eller kulturlandSkaP
og/eller som ivaretar lokal byggeskikk og hAndverkstradiS.]On. I tilfeller der juryen finner grurin for
det, kan ogsA eventuelle planleggere og hAndverkere gis en pAskjønneise i form av et diplom.

teknikk/bygning/planarbeid.
- I medlem fra utvalg for kultur.
- 1 medlem fra Enebakk Historielag.
- bygnings- og reguleringssiefen.
- kultursjeferk.
Medlemmefle fra utvalg for teknildc/bygning/plaflarbeal, utvalg
for kultur og Enebakk Historielag
velges for komrnunevalgpefloden.
SekretanfUflkSjonen tillegges bygnings- og reguleringssiefen.

22. og 23. august arrangerer Norsk BlandingshUfld Klubb hundeshoW.
Det vii bli konkurranser i lydighet, agility og <<eksteriør>>,
samt "barn og hund", "beste kunstner" og derby løp.
LØrdagskVeldefl blir det sosialt samvr med grilling - hvis veret tillater det.
56
For informasjOfl, kontakt Christine pa tif. 64 92 52

KOMPOSTEN

LEI AV HUSss OG HAGESTELL?
DA HAR VI LEILIGHETEN FOR DEG!

Blir dette utsikten fra din nye bolig?
Pa Melgárdshagan i Flateby, gangavstand til forretningssenter 09 skoler, floft utsikt mot Oyeren, solrikt omráde
og med Østmarka like ved. Det skal bygges to- og firemannsbo!iger med leftstelte Jeiligheter pô elf plan.
Enkelte kan ogsá innrede loft. 2-4 soverom, oad m/fliser 09 varmekabler, stue med pipe.
Parkeft i alle rom. De fleste leilighetene far garasje I u.etg.
Feroigstillelse i løpet av áret.
Priser for innflyttingsklare boliger:
775.000 1.025.000 + omk. kun ca. kr 3.000.
-

OK ENGELUND AS
STATSAIJTORISERTE EIENDOMSMEGLERE
ET SELSKAP I GUN NAR KROGSVEEN-GRUPPEN

For informoslon, kontakt megler:
Bente H. Bjørkli: 63 80 69 77
Jørn Ramberg: 63 80 69 62

STOGATA 10, LiLLESWøMLF: 63 8069 80. EA<S: 63 81 7073

4

Hver

10. klipp gratis

e~

-

Pensjonistpriser, tirsclager

TIf.64929240

FLATEBY SENTER

NB!

Ny datol

Plankemarsjen 1998 gAr av stabelen for. 16 gang: sønda6. september. Start: Enebakk
Herredshus, Kirkebygden. MAl: Rausjø skole. Starttid: Mellom kI. 09.00 og Id. 12.00.
Merking: Lypa er merket med fargede plastbAnd. Stempling: Ved innkomst Rausjø
skole. Deitagere som liar gAtt marsjen tidligere, mA medbringe sift startkort.
PAmelding: Ved start. Startkontingent: Voksne kr. 50,-. Barn under 16 Ar kr. 30,-.
Farn.rabatt: Farnilier utover 2 voksne og 2 barn gAr sammen gratis.
Ferstehjelp: Norsk Foikehjelp, avd. Flateby.
Rasteplass: Rausjø skole med saig av p1ser. kaffe, nystekte vafler og brus.
Retur: Gratis buss tilbake til Herredshusez.
Bussen gAr fin Rausjø skole Ca. U. 12.30, siden kontinuerlig.
Opplysninger: Sverre Ananiassen, Ytre Enebakk, tlf.: 64924080.
Odd Lillejordet, Ytre Enebakk, tif.: 64924405.
-

Arrangør: Ytre Enebakk Arbeiderlag Velkommen

Jeg bar nâ starta med Microlysis.
En permanent hárfjerning
for ansiktet og kroppen.
Behandlingen er belt smertefri,
og produktene inneholder
planteoljer/ekstrakter. og er naturvennlige.

til Plankemars

en

FRISK LUFT NORSKE FOLKEHJELP
og SANITETSFORENtNGENE
INVITERER TIL

Ring eller kom innom for mer informasjon.

LYSERNFESTIVALEN 1998

Hilsen Jannicke
hi
I
Hie
J, 1•
••
Kan noen hjelpe vAr nyansatte førskoleherer med
en piass a bo i Enebakk
fra 1. august? Ta kontakt
med Kirkebygden bamehage.
TIf. 64 92 72 02.

BOIJC SOKES
Ung, kvinnelig terskolelawer

I ENEBAKK 24-25. JULI

Midlertidug bolig
for sokneprest
i Enehakk

liar jobb i Enebakk, men trenger snarest et sted A bo, heist fra 1. juli.
Ikke-røyker og punktlig betaling.
Ring Marie pA tif.: 22 69 92 68 elier niobiitif.: 918 62457.
PrestegArdstilsynet søker midiertidig bolig til sognepresten i Enebakk fra 1. juli 1998 frarn til 3.
Gutt pA fire Ar med rolig og ikke-røykende mamma i fast jobb øns- kvartal 1999.
Kontakt prestegArdstilsynet ved
ker et sted a bo i Ytre Enebakk fra Ca. 1. september.
Aage Rustad, tif. 64 92 41 76.
Henvendeise tif.tveldstid: 64 92 45 35.

Leilighet anskes

Hap du ON bolig til lob?
I løpet av de nermeste mAnedene vii to av vAre flyktningfamilier trenge et sted A bo. Det dreier seg om oppegAende
mennesker med arbeidsinntekter og med gode referanser
fra sine nAverende utleiere.
Det kan hende at du er en av dern som liar en bolig til ieie i
Ytre Enebakk og Kirkebygden og som ikke ser det som et
problem A Ieie Ut til en sikker betalende, arbeidsom og tnvelig familie fra et annet land.
Hvis dette gjeider deg, kan du ta kontakt med flyktningekonsuient Jeremy Pyke pA tif.: 64 99 0145.

KOMPOSTEN

Enebakk skytteplag
ønsker sine medlemmer og jegere velkommen til trening, konkurranser og storviltprØver i juli og august.
Baneskyting:
Trening for lagets medlemmer hver tirsdag og torsdag fra ki.
1800 etter følgende monster:
Tirsdager 200 meter (100 meter)
Torsdager 100 meter (200 meter)
Onsdag 15.07
Onsdag 22.07
Lørdag 01.08
Onsdag 12.08
Lørdag 15.08

1730
1730

Onsdag 19.08
Onsdag 26.08

1730
1730

1730
1000

I

Vi er ikke helt i land med planene for sommerturen.
Men om vi far det til som vi Ønsker,
blir det tur til Tøcksfor i Sverige slik at vi kan handle litt.
Noe a spise ma vi ogsâ fâ til.

Storviltprøve
Brevigsbanen
Storviltprøve
Brevigsbanen
Landsskytterstevnet
Steinkjer
Storviltprøve
Brevigsbanen
Kiassemedaljer Brevigsbanen
(Mjrpok)
Storviltprøve
Brevigsbanen
Storviltprøne
Brevigsbanen

Dokumentasjon av treningsskudd kun
arrangeres!

Helselaget og
sommeptupen
Deretter reiser vi til Bakker Gãrd i Trøgstad.
Et nydelig sted med mange dyr og god mat.
Her tar vi loddsalget.
Hjemveien gar om HØland til LillestrØm og Flateby.

pa dager da storviltprøver

Dere plukkes opp og leveres pa holdeplassene som vanlig!

Kristi Menighet, Salem Flateby

Mer om tid og pengeived pâmelding!

avilokier stevne sundag 28. juni

Vi gleder oss til en hygë1ig tur med dere!

MØtekl. 11.00 og 15.00
Taler bekjentgjøres pa motet
Fonriiddagstreff-musikken deltar
Det blir servering mellom møtene

Nasjonalforeningens helselag, Enebakk
Unni tif.: 64 92 43 03
Eva tif.: 64 92 41 76

For Kristi Menighet, Asbjørn Gran

4q4A VI oun 1%

Rebuslop I Enebakk
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Dere lurer nok nâ,
men kan ikke fâ,
rede pa hvem,
som mviterer Dere hjem,
til fest og sprell
en august kveliL
Følg med, følg med.
Dere tror det ikke fØr Dere far se det.

Enebakk Janitsjar Ønsker samle
bela Enebakk til rebusløp I september/okiober
(so KIILu'klenderofl)
Dette er en utmerket mate a bli bedre kjent i var flotte kommune.
Her blir det: Masse moro, flotte premier, vandrepokal, premie til morsomste lag/bil.
Starten vii forega i Kirkebygda. SA er det spennende hvor ferden glr videre. Løpet
vii holde seg innenfor Enebakks grenser.

Fredag 4. septemher tar
utgivelse 30. september

Etter premieutdeiing blir det mulig a svinge seg i dansen til levende musikk.
Vi vii komme tilbake med mer info i Komposten, Info-kanalene, og postkassen.
For Enebakk Janitsjar,
Magnar Nordlie

000

Fredag 2. oktober tar
utgivelse 28. aktober
Fredag 30 oktober tar
ntgivelse 25. november
Fredag 27. november tor
utgivelse 23. desember

KOMPOSTEN

...

Tup medInto I ra Enebakk Ettepsoks

DolakoniuWalget
Pundt Oyepen mandag 29. juld

ming

Enebakk Ettersøksring, som er dannet av Enebakk Jeger- og Fiskerforening,
er nâ inne i sin fjerde sesong. Ringen er dannet for a hjelpe jegeme med a
dekke myndigheteneS krav om tilgang til godkjent ettersøkshund ved jakt pa
elg, radyr og hjort. Ringen har tegnet avtale med syv godkjente ekvipasjer
som har sagt seg villige til a stilie opp ved evnt. skadeskyting. Det er opprettet en <<sentral>> med personsøker og brbar mobiltelefon som tar i mot og
formidler videre henvendelser vedr. skadeskyting. I praksis betyr det at en jeger som har tegnet avtale med ettersøksringefl ved skadeskyting kun ringer til
<<sentralen>> som da informerer og skaffer til veie godkjent hund med fØrer for
A finne skadet vilt. For 1997 sesongen ble det totalt tegnet avtale om ettersøk
for til sammen 101 fellingsretter fordelt pa elg og radyr i Enebakk Kommune.
Det var for samme sesongen behov for fire utrykninger med hund. Tilbud om
A tegne avtale for 1998 sesongen sendes i disse dager Ut til alle
grunneiere/jaktberettigede med fellingsrett(er) pa elg og/eller râdyr i Enebakk Kommune. Prisen for medlemskap i ringen er san til kr.60,- pr. fellingsrett Det vii for de som tegner avtale med ringen ikke komme til flere utgifter
ved et eller flere ettersøk. For jegere som ikke selv disponerer hund som er
godkjent for ettersøk, er dette en svrt gunstig og enkel ordning som foreløpig er butt godt mottatt.

Buss fra Gjeddevann pa Flateby kI.09.00 til Trøgstad kirke. Omvisning i kirken. Deretter gâr turen til Ringstad gârd i Bâstad, hvor det
blir servert kaffe. Vi ffâr ogsâ ornvissniflg i Veslestua Brukskunst.
Middagen blir servert i Gansvik og etterpä en liten tur innom Fetsund Lenser.
Turen koster kr.160,-.
Pâmelding innen 26. Juni til:
Aslaug Bakken
Ase FlØter
Ragnhild Kigen
Kari Resaland
Villy Solvang
o

Har du spørsmâi eller vii tegne avtale for ettersøk kan du ringe til Fred-Roger
Ness pa tif. 64 92 86 43 eller 92 26 54 77.

64928457
64926371
64926096
64926207
64926111
Ragnhild Kigen

Enebakk Ettersøksring haper a hØre fra deg, og Ønsker dere samtidig god
sommer og SKT1T JAKT nâr den tiden kommer.
For Enebakk Ettersøksnng

MILJOTfK AS

Sfrmthj & &u?IciJL cL

utfører alle typer tak- og
menibranarbeider.
Torvtak, flate tak terrasser, takstein, plater,
kulverter, garasjedekker, sistemer avfailsoppsamlmgs- og radonmembranel.
Nybygg og reparasjoner.
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Enebakk Pleiew og
omsoppadeling
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Enebakk syken og aldepshiem
sokep fottepapeut
til mISTITUSJONSBASEHT OMSORG

har ledig stilling som fritidsassistent
til 9 âr gammel gutt pa Flateby.
som liker a sparke fotball, gâ pa fisketurer o.s.v.

Enebakk syke- og aldershjem bestâr av 30 sykehjemsplaSSer, 6
aldershybler og skjermet enhet for aldersdemente.
Vi sØker FOTTERAPEUT 4 t. pr. uke.
Del gis anledning til leie av lokalene for a utØve privat praksis
for a dekke opp timer for gjeldende dag.
Vi legger vekt pA evne og vilje til samarbeid med Øvrige fagpersofler i institusjonen.
Fotterapeuten er lØnnet i i.kode 6910 Lr. 3.2 ltr. 8-18.

Han er en aktiv, blid og snill gutt. Vi
sØker etter en ung voksen person
som kan tenke seg a ha en liten jobb i
tillegg til f.eks. studier, videregâende
skole eller annet arbeid.
Arbeidstid og arbeidslengde avtales.
Ønskes det flere opplysninger, sâ ta kontakt med Unni Bh1er
tlf. 64 92 44 60
Er jeg ikke tilstede sâ oppgi ditt tlf.nr. til sentralbordet, og jeg
kontakter deg.
Søknad med attester, vitnemâl og skattekort sendes til:

ASSISTENTER

søkes UI vikarvakter pa kjøkken
Nerrnere opplysninger kan rettes til driftsleder Grethe Venner,
tlf. 64 92 44 60.

Pleie og omsorgsavdelingen
Kopâsveien 7
1914 Ytre Enebakk

Soknadsfrist 10. Juli.

SøknadsfriSt 8. juli 98.

KopAsveien 7
1914 Ytre Enebakk

KontorfellesskaPet inter Revisjon Folio AS og SysternAdminiStraSfon AS holder til i trivelige lokaler i Gaupeveien 29, 1914 Ytre Enebakk. Vi satser
hØyt nivd ndr det gjelderfaglig utvikiing og vaig av IT-verktØy, noe som gir de retre medarbeiderne store utfordringer.

pa et

Kontopfellesskapet
sgker
sekretar
Søkeren bØr vre utadvendt, heist beherske Word og Exel som arbeidsverktøy og like hektiske arbeidsperioder. Spørsmâl om stillingen kan rettes til enten
InterRevisjofl Folio AS eller System AdministrasjOfl AS, se nedenfor.

Inter Revisjon

S sAdm

Folio As

SystemAdmifliStraSjofl A/S
Autorisert regnskapsførerSelskaP

REGISTRERT REVISOR 1NGER LOKEN TAKLA
MEDIEM AV NORGES REGISTRERTI: REvISORERS FORINING

s*er

Pevisjonsmedapbeidep

søker

Pegnsupsmearuemer

Søkeren bør vere registrert revisor eller ha økonomiutdaflfling pA høyskolenivA, heist registrert revisor eksamen.

SØkeren bØr vere autorisert regnskapsfører eller ha Økonomiutdanning pA høyskolenivA som kan fØre fram til Autorisasjon som regnskapsfører.

SpørsmAi om stillingen kan rettes til: Reg. revisor Inger
Løken Takla. Telefon 64 92 56 80.

SpørsmAl om stillingen kan rettes til: Siviiøkonom Lars Takla Telefon 64 9247 74

Skriftlig søknad sendes: Inter Revisjon Folio AS Gaupeveien 29 1914 Ytre Enebakk

Skriftlig søknad sendes: SystemAdmifliStraSjofl AS Gaupeveien 29 1914 Ytre Enebakk

Søknadsfristefl er satt til 15. juii 1998.

