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RIDENNEWEEMM 

Informuslon for Enebahh hommune 

Tenk 
trivsel 

- tenk 
Enebakk! 

Stione TØnde,; Thomaas Andre Svendsrud Nilsen og Kurt Eidsvold med sommeifug!er i magen 
foran sin allerførste skoldedag 

Velkommen! 

Onsdag 1. september 
!=ápnes dørene til 
Enebakks nye eldre-
senter. Tilbudet er 
kommet i stand takket 
were en vellykket sam-
ordning av Private og 
kommunale krefter. 

Side 6 

Dugnadsãnden 
lever I Nylende 

Alt Jigger nã vet til ret-
te for driftsstart ved 
Nylende barnehage 27 
september. Nylende 
barnehage er resultat 
av en dugnadsinnsats 
det stir respekt av! 

Side 5 

Mot .-I ly sere tider 
Rentenedgang, flere skattekroner og mulige 
E-verks millioner setter kommunen i stand 
til a løsne pa de siste irenes Økonomiske 
tvangstrøye. Pa noe sikt vii det fore til økt 
handlefrihet. 
Men først skal akkumuiert underskudd 
saneres, og renter og avdrag pa ian betales. 
Usikkerhet i forhoid til statlige overføringer 
gjør ogsã sitt til at man ikke bør pusse støv 
av store investeringsplaner for i 95- 96. 

Forventningsfulle forsteklassincrert:)  
Onsdag 18.august var 
det skolestart i Enebakk, 
og 115 sjuAringer fikk 
sitt første mote med en 
fly og spennende ver-
den.Det var stor forvent-1  
fling i spore etterhvert 
som de forventningsfulle 
førsteklassingene ankom 
skoiegiirden 
vfKirkebygden skole 
med nye ransler og som-
merfugler i magen. 
Bygdas 115 nye første-
kiassinger fordeler seg 
pA 6 klasser - 24 elever i 
en kiasse ved 
Kirkebygden skole, 32 
elever i 2 kiasser ved 
Hauglia skole, og 59 ele-
ver i 3 kiasser ved Ytre 
Enebakk skole. 

Tenk trivsel tenk Enebakk! 
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KOMPOSTEN 

Okonomisk armslag i 96 Avfallsbehandlingen 
i Enebakk 

* 25 mill ekstra skat - 
tekroner 

* Tilbakeføring av 
7,2 mill. fra Folio 
Energiverk 

* Rentenedgang. 

Dette er den virkeligheten 
enebakks økonomisjef 
øistein Lauen nâ sannsyn-
ligvis kan jobbe ut fra. 
Og skulle man ikke da 
kunne regne med et øko-
nomisk halleluja i Ene-
bakk? 

Nedbetaling av gjeld 
Aller fØrst skal vi betale 
ned gjeld, styrke kontant-
behoidningen og sanere 
akkumulert underskudd, 
sier økonomisjef Lauen. 

Kontantbeholdningen skal 
styrkes med 1 million , en 
sum som matte lanes av 
behoidningen i 1990. Sá 
skal en million avsettes til 
skattereguleringsfondet - 
en forsikring som kan 
vre god a ha ved senere 
rentesvikt. Den resteren-
de halve millionen av de 
Økte skattekronene er god 
a ha til justeringer og 
akutte behov utover 5ret, 
sier Lauen. 

E-verks kroner 

Pr i dag ligger det an til en 
tilbakeføring av 7,2 milio-
ner fra Folio Energiverk. 
Det viser seg nemlig at 
energiverkets egenkapital 
er stØrre en det som loven 
pâlegger . Dermed kan 
noe av denne tilbakeføres 
til eierne. 

Men ogsá disse millione-
ne finner økonomisjefen 
anvendelsefor. Pengene 
skal brukes tilrenter og 
avdrag pA et lAn i 
Tomteselskapet . Som 
kjent har kommunen over-
tatt selskapets forpliktel-
ser etter at det ble nedlagt. 
Videre fAr man mulighe-
ten til A sanere kommu-
nens aickumulerte under-
skudd pA 6,4 millioner. 
Rentenedgangen mulig-
gjør nedbetaling av et 
annet av Tomteselskapets 
IAn. 

Usikkerhet om 
statlige overfOringer 
De statlige overføringen 
bestAr av faste rammetil-
skudd og , skjønnsmid-
ler. 
Enebakk har fAtt Økte 
skjønnsmidlende siste Are-
ne. 
Innføring av nye regler 
for statlige overføringer 
fØrer til noe usikkerhet for 
Enebakks vedkommende 
hva gjelder 94, men sann-
synligvis vii det slA noe 
skjevt Ut, slik at bAde 

rametilskudd og skjønn-
smidler gAr ned. Men fra 
95-96 vil vi ifølge økono-
misjefen, fA fordel av de 
nye kriteriene. 

Og da ligger det yel til 
rette for A gA løs pA de 
mange uløste oppgaver i 
kommunen. 

Optimisme 

Vi diskuterer nA A ta de 
nye forutsetningene inn i 
4-Ars planen for 94 -97, 
sier Lauen, som ser opti-
mistisk pA Enebakk kom-
munes Økonomi i slutten 
av kommende 4-5rs perio-
de. 

Tenk 
trivsel 

- tenk 
Enebakk! 

Mye nytt er pa 
gang innen avfälls-
behandlingen i 
kommunen, i tillegg 
til, eller i stedet for 
tidligere ordninger. 
Som kjent gikk Atte kommuner 
pa Nedre Romerike, deriblant 
Enebakk, i 1991 sammen om a 
lØse avfailsproblemene gjen-
nom det interkommunale sd-
skapet Romerike 
Avfaiisforedling - ROAF. 

I mãlsettingen for ROAF heter 
det bl.a. at seiskapet skal 

* søke a redusere avfallsmeng 
den 

* utnytte ressursene i avfallet 

* behandle avfallet pa en miljØ-
messig god mate 

Ulike tiltak er satt i gang for 
nA mAlsettingene, men det er 
innbyggeme i kommunene som 
er de viktigste samarbeidspart-
nerne for a oppnâ et godt resul-
tat. Mindre søppel i egen søp-
pelsekk betyr mer til gjenbruk, 
og lengre levetid for avfalisde-
poniet. 

Fortsatt kildesorte-
ring av glass, papir 

AvfalI er ikke avfall fØr det 
kastes i en biandet masse. Ved 
kildesortering lar en vre A 
biande- det besth.r ikke i A sor-
tere søpia. 

ForhApentiigvis har de fleste 
hushoidninger vent seg til A 
sortere hjemme og 

* bringe glass til glasscontai-
ne- 

re som er satt Ut i kommunen 

* utnytte papirinnsamlingen ca 
10 ganger i dret 

* bruke iniljøesken ill spesial - 
avfall, og levere det til inot-
taket ved bensinstasjonene i 
kommunen. 

Nytt miljøtilbud. 
Gjenbruksstasojn 
âpnes pa Gjølstad - 
Thorud fyllplass 
stenges. 
ROAF Apner tirsdag 3 li august 
sin nye gjenbruksstasjôn, den 
liggef bak Fina-stasjonen i 
Kirkebygda. 

Til gjenbruksstasjonen skal pri-
vate avfalisieverandører levere 
grovavfall, hvitevarer, hageav-
fall o.i. gratis. Dette er avfall 
som ikke kan medtas i den van-
hg kommunale renovasjonsord-
ningen. PA gjenbruksstasonen 
er det containere for fire uhike 
avfallstyper i følgende rekke-
følge: 

* metall og hvitevarer 

* zmalt treverk 

*papp ogpapir 

* restavfall 

Hageavfalh, bildekk og batterier 
leveres for seg pA siden av 
utkjøringen. 

Restavfallet mA det betales kr 
100,- pr kubikkmeter for, men 
mindre enn 0,25 kubikkm. er  
gratis. De som er flinke til A 
sortere hjemme, kan slippe bil-
hg fra besøket pA gjenbrukssta-
sjonen, samtidig som de gjør en 
innsats for vArt feiles mihjø. 

Gjenbruksstasjonen vii vre 
Apen tirsdag kh.12.00 - 19.00 og 
torsdag ki. 08.30 - 15.30. 
Stasjonen vii were bemannet, 
og anvisningene fra den drifts-
ansvarlige mA følges. 

Den vernede bedriften Enebakk 
produkter A/S er lokalisert pA 
Gjølstad. De starter gjenbruks-
verksted for reparasjon og salg 
av brukbare gjenstander som 
møbher og sportsutstyr. De vii 
ogsA kunne demontere hviteva- o rer og annet, og ta vare pA 
brukbare deler for gjenbruk. 

Forsøk med kildesor-
tering av organisk 
husholdningsavfall 
Pa Flateby. 

Sentralkompostering 

Mye av hushoidningsavfallet er 
organisk avfall fra kjøkken og 
hage. Dette kan føres tilbake til 
naturens kretsløp ved at det 
komposteres. For A høste erfa- - 
ring med innsamling og kom-
postering av organisk avfall, 
har Enebakk kommune og 
ROAF i samarbeid med fylkes-
iandbrukskontoret og gArdbru-
ker Johan Ellingsen pA 
Haugstein gArd planlagt et prø-
veprosjekt pa Flateby. Det viii 
disse dager gA Ut informasjon 
til husstandene pA Flateby om 
prosjektet, med oppfordring om 
deltakelse. Skal forsøket bii 
vehiykket,bØr 4-500 famihier bli 
med. Det bhir utdelt spesielle 
avfallsposer og oppsatt egne 
avfahlsbeholdere som tØmmes 
regelmessig. Innhoidet kjØres 
til Haugstein hvor det skal 
komposteres sammen med 
annet organisk avfall som f.eks. 
halm, husdyrgjødsei og opp-
malt hageavfahh. Komposten 
vii bhi brukt som gjødsei til gar-
dens økoiogise drift. 
Dette biir et spennende prosjekt 
hvor en etterhvert vii se det gro 
i eget kjøkkenavfaii'. 

God Økonomi 
Det er ikke muiig na a antyde 
en senket renovasjonsavgift for 
abonnentene seiv om innholdet 
i den vaniige sØppeisekken 
minker. De gode og miljørikti-
ge tiileggstilbudene koster ogsA 
penger, og er dekket av avgif-
ten som spesialavfaiismottaket, 
gjenbruksstasonen og papir-
innsamhingen. Men besparelser 
som f.eks. iengre hevetid for 
avfallsdeponiet, kan kanskje gi 
mindre behov for a heve avgif-
tene sA ofte. Det ailer viktigste 
er Revel at aiie "produserer" 
minst muiig søppei. 



FRITT FORUM 
Under denne vignetten inviteres du til it komme med dine syns-
punkter pit smit og store spørsmitl i Enebakk 

Soppelsortering — eller ikke? 

Dette maleriet av Olav Thune kan bli ditt om du kjøper lodd i 
Lions kunstiotteri 

FROKOS TMØTE 
1.september ki. 08.00 - 09.00 i 

herredshusets kantine. 

ENKEL SERVERING. 

ENEBAKK NRINGSRAD 

Neste Komposten kommer 
fredag 24. september.  

Innleveringsfrist: 14. september 

KOMPOSTEN 

B oka'ret 19 9 3 

Vi Ønsker A rette et tankekors 
til Enebakk kommune/teknjsk 
etat/ROAF (Romerike avfalls-
handtering AIL) og kommunale 
politikere i Enebakk. 

Etter at jeg mottok brev fra 
konîmunen om at vi skal inn-
lemmes i kommunens tvungne 
renovasjonsordning, ringte vi 
teknisk etat og stilte følgende 
spØrsmAl: 
- HVA KAN KOMMUNEN 
(ROAF) TILBY OSS SOM 
VELGERJHAR VALGT A 
INVESTERE I KOMPOST-
BINGE, SAMT SORTERER 
RESTEN AV SØPPELET 
SELV? 

Svaret var: - Dere mA betale 
full renovasjonsavgift og fA 
søppelkassen tØmt hver uke, 
som aile andre som ikke sorte- 

er ikke vanskelige A be om en 
tjeneste. Siste gang var en tele-
fon fredag den 25.juni. 
Jeg ringte og sa at jeg var redd 
for at det yule skje en ulykke i 
Granveien pA Fiateby, der jeg 
bor. 	Det var store huller i 
asfalten, og jeg var redd for 
barn og ungdom som sykiet i 
stor fart utfor. 

Du har fortsatt sjansen 
til ii sikre deg et flott 
kunstverk av en av en 
enebakkunstner. 

SA langt har det vrt stor opp-
slutning om Lions kunstlotteri, 
men det er fortsatt lodd igjen, 
og hvis du skynder deg har du 
sjansen til A sikre deg noen for 
trekningen 24,november. 

Anne Lise Knoff, Per Arne 
øiestad, Leikny Derlick, 
Hannes Derlick, Lars Fumes, 
Viggo Karlsen, Olav 
Thune,Bjørn Christiansen og 
Grete Kittilsen har gitt gevin-
ster til lotteriet 

Inntekten av lotteriet gAr I sin 
heihet til det nye eldresenteret. 
Kunstnerne har gitt arbeider til 
lotteriet, og Galled NygArd A/S 
har bidratt med innramming av 
meget høy kvalitet. 
Gevinstene har en salet verdi 
pA 40.800 kroner. 

rer. 

Da mA vi spørre de ansvarlige 
for renovasjon i Enebakk kom-
mune: - Hva Ønsker dere A opp-
nA? ønsker dere egeninnsats og 
redusert søppelmengde, eller er 
det en øking av antail giroer 
med renovasjonsavgift som er 
mAiet? 
Svaret er enkelt. Her bør miljø 
settes i fokus, ikke (bare) Øko-
nomi. 

En del kommuner her i landet 
har igangsatt ordninger med 
halv renovasjonsavgift og søp-
peltømming annenhver uke. 
Denne ordningen stimulerer de 
som vii gjøre en egeninnsats, 
og motiverer andre til A gjøre 
det samme. Ordningen vii ogsA 
vre 	kostnadsbesparende. 

Allerede førstkommende man-
dag den 28. om morgenen korn 
gutta fra teknisk etat og fylte 
igjen huliene i asfalten. 

Jeg har hatt den samme gode 
erfaringen mange ganger i de ti 
Arene jeg har bodd her i 
Enebakk. 

Prisen pr lodd er kr. 10,- og 
lodd kan bestilles hos Arthur 
Teigland, tlf. 64 92 8098, 
eller Knut Strømsborg, 
649260 90. 

Denne løsningen burde kunne 
proves i Enebakk. 

De ansvariige for renovasjon, 
bør sette seg ned og tenke 
igjennom hvilke signaler de 
sender ut til husholdningene. 
Dersom de allerede har gjort 
det, har vi fanget opp signaie-
ne. 
Det er overhodet ingenting i 
den nAverende ordningen som 
stimulerer til egeninnsats, og vi 
kan som en direkte konsekvens 
av 'de ansvarliges" poiitikk 
kaste all vAr søppel i sØppelkas-
sen, slik at transportØrene skal 
fA tømt søppellkassen hver uke. 

Allikevel sitter vi igjen som to 
spørsmAlstegn. 

Heidi A.H.Skaug 
Ronny Skaug 

Gutta i teknisk etat er gode 
eksponenter til A leve opp til og 
skape kommunens slagord: 
"Tenk trivsel - tenk Enebakk"  
€res den som ares bar. 
Mange takk. 

Olav Olafsson 

Loddene blir levert pA dØra av 
Lions medlemmer. 
Venter du pA lodd du har 
bestilt? 
- De blir levert pA døra i god 
Lid for trekningen forsikrer 

HØsten r Lid for A lese bØker. 
Kom en tur pA biblioteket og se 
om vi har noe for deg! 1993 er 
bokAr. I den forbindelse arran-
gerer Follo-bibliotekene en 
avstemning: "Min yndlingsbok 
som barn"? Alie kan delta i 
avstemningen, uansett alder. 
Stemmesedler finnes pA biblio-
teket, og fristen er 1. november. 
- Hva med ordfører, rAdmann, 
kultursjef - har de lest noen 
bØker som barn. SmA og store i 
Enebakk - bli med pA avstem-
ningen! 

Noen er allerede butt "Fob-
bokormer'. For a bli en Folio-
bokorm, mA du vre under 18 

Ligningsbehandlingene av selv-
angivelsene for 1992 er pA det 
nrmeste over, og ligningskon-
toret vil i samarbeid med kom-
munekassa legge ut ligningen i 
september. I andre aviser har 
ligningssjefen antydet ca mid-
ten av september, i en avis blir 
det til slutten av september, 
men nA kan vi vel Si at det blir 
primo september, og det er ikke 
sA lenge til. 

MEN vr sA snill, vent pA bre-
vet i posten. Vi kan ikkesi, og 
vi har ikke noen oversiki enda. 
over resultatet verken for den 
enkeite, eller samlet for kom-
munen. Sammen med skatte-
oppgjøret vii det i Ar ligge en 
brosjyre som fortlier litt om 
hva et skatteoppgjør er. 
Dette vedlegg er ment som en 
veiledning til den enkelte om 
hvor man skal ringe, lignings-
kontoret, folkeregisteret eller 
kommunekassa ifall det er 
spørsmAl knyttet til oppgjøret. 
Husk at kiager mA vre skriftli-
ge og husk enda mer pA at det 
følger med 
LIGNINGSSATESTER. TA 

Ar, i løpet av bokAret mA du ha 
lest/lyttet til minst 100 bøker. 
Det mA vre bØker som passer 
for din alder. Du fAr et lese-
skjema pA biblioteket. For hver 
I 0bok fAr du en stjerne klebet 
inn. Da er du en stjerneleser! 
Leser du 100 bØker eller flere, 
fAr du et "bokorm-bevis", samt 
en liten overraskelse. 

NA er skolen i full gang. Vi 
ønsker elever og lrere vel-
kommen til biblioteket. Ved 
klassebesk er det fint om dere 
ringer pA forhAnd. 

Velkommen til biblioteket! 

VARE PA DISSE FOR SENE-
RE BRUK EVT. 

SA langt har det vrt et "spen-
nende Ar for oss pA lignings-
kontoret i jobben med nye skje-
maer, selvangivelser og nye 
lovtekster og regler. NA har vi 
ogsA fAtt EDB-anlegget i hus, 
og vi skal til med opp1ring 
utover høsten. Til neste Ar skal 
det tas i bruk for fuilt. og vi 
ha- per mange vii benytte seg av 
tilbud om bin. forenklet selv-
angivelse: men dette fAr vi 
komme tilbake til. Skattekortet 
bygger pA regnestykke ut fra 
tipping om inntekt og fradrag. 
I tider med rentenedgang bØr 
kanskje noen fA regnet pA dette 
pA nytt. Vi mA da be om at et 
opplysningsskjema fylles ut, et 
sakait 	 "blAskjema". 
Skattekortet blir da sendt ut 1 - 
2 dager etter at vi har mottatt 
opplysningene. 
Det var alt for denne gang. 

Hilsen fra oss pA ligningskon-
toret og foikeregisteret 

Jacob Mysen 

Gutta i Teknisk etat 

Kunstlotteri for eldresenteret 

S m aO nytt fra 
Ligningskontoret/ 
Folkeregisteret 



Tenk 
trivsel 

'- tenk 
Enebakk! 

Turnstart uke 38. 
PAmelding uke 37. 

TILSYNSVAKT - HAUGLIA SKOLE 
Enebakk IF's turngruppe søker tilsyn- ______ 

. 	svakt pa Hauglia skole 2 dg i uka 4 1/2 
oV-'' 	time. 

Skere ma vre fylt 16 hr. 
Henv. Tone Fossum, tlf. 64 92 87 77 

TAKK TIL DUGNADSGJENGEN 
Takk til alle enkeltpersoner,Orgaflisasjofler og 

bedrifter som pa forskjellig vis state opp og gjorde 

det mulig a ta imot 3000 besøkende til Arets Apen 
Gàrd arrangement pa Kjrsrud i Dalefjerdingen. 

Hilsen styret i Enebakk Landbrukslag 

HU SVERTER 
Vi søker etter to personer som kunne tenke seg A gjOre en fnvil-
hg innsats for menighetssenteret (Noe renhold, vaktmesterar-
beid, kontakt med brukerne av menighetssenteret, etc.) 

Du kan fA nrmere opplysninger ved A ta kontakt med 
Knut Grøholt, tif. 64 92 47 48 

ENEBAKK BLANDAKOR 
Øvelsene har begynt. 
Vi holder til i Enebakk kirke hver onsdag ki. 19.00 
Ønsker nye medlemmer, srlig sopraner. 
Vi savner ogsA flere mannfolk! 
Det blir nye, spennende.utfordriflger utover hgsten. 

KOMPOSTEN 

MENIGHETSRADSVALG 1993 

ANTALL MEDLEMMER: 
Til Enebakk menighetsràd skal det velges 8 medlemmer 

og 5 varamedlemmer. 
Til Mari menighetsrâd skal det velges 8 medlemmer og 

5 varamediemmer. 

STEMMERETT: 
Rett til a steme har hvert medlem i Den norske kirke 

STEMMESEDDEL: 
Man skal benytte godkjent liste som er lagt Ut i valgiokalet. 

RETTELSER PA STEMMESEDDELEN: 
Man kan gjØre rettelser pa listen ved a 

- stryke navn 
- sette inn nye navn 
- endre rekkefølgen pa navnene 
- kumulere navn pa listen ved A 

skrive navnet en gang til 
skrive 'kum' ved navnet 
sette et kryss x ved navnet 

Kumulering av navn man selv fører opp pA listen godtas ikke 

VaIg av 
0 meni ghetsràd 

- som bor i sognet 
- som innen 31.12.1993 vii hafylt 18 ãr 
- som ikke er fradØmt stemmerett 

ENEBAKK BYGDETUN 
Interesserte inviteres til aktivitetsdager pA Bygdetunet. 
Lørdag 28. august og søndag 29. august 

k1.12.00 - 17.00 
Gamle hAndverksteknikker vises We inne og ute. 
Toradergruppa 'Etter fjøstid" underholder, og søndag danser 
barneleikarringen. 
Kjøring med hest og vogn. 
Saig av kaffe, vafler, flatbrød mlspekeskinke. 

Velkommen! 
Arr. Enebakk Bygdetunutvalg I samarbeid med Enebakk 
Bondekvinnelag og Enebakk Historielag 

AKVARELLKURS 
Har du lyst til A gA pA akvarellkurs? 
Jeg holder kurs i hytta i Ekebergdalen. 
Kursene starter i september/oktober. Hvert kurs gAr over 3 kvel- 

der a 3 timer og koster kr.500 + materiell. 
Kurskvelder er mandager eller torsdager. 
Ingen forkunnskaper nØdvendig. 
Ring 64 92 7141 for nrmere orientering og pAmelding. 

Eivind Jentoft 

Ostmarkdagen 5 .september 

Hus til leie pa gárd 
i Ytre Enebakk 

70 km, 2 stuer, kjøkken, 
3 soy, dusj/WC, hage og 
garasje. 

Tif. 6492 40 15 

I Enebakk og Mari son skal 
det holdes menighetsradsvalg 
søndag 17. oktober 1993. 
Vaiglokalet for Enebakk er 
Enebakk kirke etter gudstjenes-
ten kI. 11.00 og fram til 
kl.15.00. For Flateby er vaiglo-
kalet stranden Bedehus etter 
gudstjenesten ki. 17.00 og fram 
til ki. 20.00. 
For Man sokn blir valglokalet 
Mari menighetssenter etter 
gudstjenesten i Mari kirke ki. 
11.Ooog fram til 15.00. 

Stemmeberettiget erhvert med-
lem av Den norske kirke som 
bor i sognet og som innen 
utgangen av 1993 vii ha fylt 18 
Ar og ikke er fraadØmt stemme-
rett i offentlige anliggender. 
Det statsborgerlige mantall ved 
høstens Stortingsvalg legges til 
grunn for utarbeidingen av det 
kirkelige mantall, men den som 
mener seg stemmeberettiget 
ved menighetsrAdsvalget, mA 
melde seg til Enebakk menig-
hetsrAds formann, Anne Marie 
Berger, eller Man menighets-
rAds formann, Reidar MØrk 
innen 1. september. 

Kirkelig manntall vii bli lagt ut 
til gjennomsyn pA menighets-
kontorert i Gamle herredshus 
Kirkebygda, og pA prestekonto- 

ret i Mari fra 10. september 
1993. 

For Enebakk menighet kan for-
hAndsstemming skje pA menig-
hetskontoret i Gamle herreds-
hus mand. og onsd. 
kl.8.00 - 16.00 
For Marl menighet pA preste-
kontoret i Mari, tirsd., onsd. 
k1.10.00 - 11.00 og torsd, 
kl.18.00 - 19.00. 

MenighetsrAdsvalget 	foregAr 
som 	flertallsvalg 	dersom 
menighetsrAdene ikke men 1. 
september 1993 kI. 20.00 har 
fAtt skniftlig krav fra minst 10 
stemmeberettigede om at valget 
skal foregA som forholdstall-
svalg. 

Forsiag til valgliste skal vre 
underskrevet av 10 stemmebe- 
rettigede. 	Forslagstillemes 
navn skal fØres opp som over-
skrift pA listen. Forsiag til 
valgiister mA vre kommet inn 
til menighetsrAdene innen 
10.september 1993. Nrmere 
opplysninger om oppsetting av 
kandidatlister kan fAs ved hen-
vendelse til menighetsrAdene. 

Enebakk og Marl 
menighetsrAd 15-august 1993 Det har butt en god tradisjon 

at vi feirer Østsmarkdagen 
med forskjellige aktiviteter 
rundt omi den praktfuhle og 
spennende skauen vAr. Og 
siik blir det i fir ogsA. 

Skiforeningens lokalutvaig i 
Enebakk lager natursti fra 
Bysetermosan og inn iii 
Vangen med start fra 
Bysetermosan fra kI. 10.00 - 
kl.1 1.00. 

Oslo og Omegn Turistforening 
arrangerer en vandring fra FjeIl 
ki. 9.40 iangs Svartoren til 
Skjelbreia.og videre til Vngcn. 

Brukt vaskemaskin 
og fryser 

ønskes kjøpt eller byttet mot 
bilder 

TIf. 64 92 7141 
Eivind Jentoft 

Vi samles pA Vangen kI. 12.00 
hvor lederen for Oslo og 
omlands friiuftsrAd Frithjof 
Funder snakker litt om 
"Friluftslivets Ar". I tiilegg blir 
det trekkspill, stands og grilling 
av lam. 

Det vii ogsA bli lagt en Føpe-
trase "Gjeddevann rundt" med 
start fra Streifinn mellom kiok- 
ka 10.00 og 12.00. 	Passer 
ypperlig som famiiietur. 

Vel møtt til Østmarkdagen den 
5. septernbei.... 

LEILIGHET TIL LEIE 
PA BØNDERNES HUS 

120 kvm., stue, kjøkken, 2 soy, dusj/WC, vaskerom. 
Tilsynsoppgaver. Kr. 2000,- pr mnd. 

Henv. Husstyret for Bøndernes Hus 
v/Grete.DihIe, tlf. 64 92 40 15. 

ETTERLYSNING 

Vi savner nett av 
hamp og sort skulder-
veske med frerkort, 
lommebok mldiverse 
kort, nøkler, matboks 
av blekk, 2 bØker-
Jalnaserien nr 8 og 9, 
notatblokk og penner 
+ toalettsaker. 
Dette ble stjàlet fra 
bilene váre ved kirka. 
Vi ber om at det leve-
res tilbake pa lens-
mannskontoret. 

Hiisen fra Anne Karin 
og Aud 



Oppsetting av skigard. Fra aktivitetsdagene pa Bygdetunet ifjor 

INFO FRA LEIKARRINGEN IGNAR 
HOST 1993. 

Bygdefest: 	30.oktober 
Julebord, pensjonister 5.desember 
Nissefest for barna 	1 2.desember 
Juleball 	 27.desember 

Vi starter opp øvelsen i voksenringen 
SØNDAG 5.SEPTEMB -FRAMM0TE KL. 19.00 
PA IGNARBAKKE 

øvelse for bameringen i Kirkebygda starter 
TIRSbAG 7.SEPTEMBER PA IGNARBAKKE 
Aidersgrupper og klokkeslett spesifiseres pA plakater senere. 
Svingkurs kI. 20.00 - Gammeldanskurs kI. 21.00 

Barneringen i Ytre mangler instruktør. Interesserte bes henven-
de seg til: 
Gunnhild, tlf. 64 92 65 06 - BjØrg, tif. 64 92 48 72 
GAMLE OG NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN 

Aud Søiland, ergopterapeut v7Pleie og omsorgsavdelingen, og sekretcer i drftssiyret for aidresente-
ret, i hyggelig passiar med ass.Ase Krogstad i den hyggelige dagligstua pa Kopcis. 

4-5 àrs klubb 
pa Flateby 
I september starter 
Enebakk Husmorlag 4-
5 irs klubb pa Flateby. 
Klubben, som skal hol-
de til pa Streifinn, er 
et korttidsbarnehage-
tilbud med âpningstid 
4 dager i uka mellom 
U. 10.00 - 14.00 

- En komite bestAende av 7 
kvinner i Enebakk Husmor-
lag har arbeidt utrettelig for 
A fA i gang dette tiltaket for-
teller lagheder Ella Wenii. 

- Jentene har iagt ned en utro-
hg arbeidsinnsats og mange 
dugnadstimer, og fortjener 
virkelig honnør. 
Pianieggingen har forøvrig 
foregAtt i nrt samarbeid med 
kommunens barnehagekonsu-
lent Aud Øen 

Komiteen som har dradd i 
gang 4-5 Ass klubben bestir 
av: Grete Bru, Kine Hjellnes, 
Ragnhild Kiewe, Torill 

Borgen Yvonne Ness og 
Grete Skansen, de to sist-
nevnte er ogsA medlemmer i 
Husmoriagets styre 

Liv Jorunn Bakken fra 
Flateby er ansatt som leder 
for 4-5 firs klubben, og 
Marion 	Enger 	fra 
Kirkebygden er ansatt som 
asistent 

Rundt 700 boner mAneden 
vil det koste for opphold i 4-5 
Ass klubben, og det er da 
basert pA at barna har med 
seg mat. 

- Kapasiteten i 4-5 firs klub-
ben er allerede fyit opp, men 
søk gjerne likevel. Det •er 
ikke alitid at aile som har fAtt 
piass møter opp, sA det kan 
fortsatt vre muligheter for at 
ditt barn fir et godt barneha-
getilbud fra høsten ay, sier 
Ella Werth . Hun understre-
ker ogsA barnaahagens gun-
stige beliggenhet pA Streifinn, 
med naturen like utenfor stu-
edØra. 

KOMPOSTEN 

Spennende dager Velkommen til trivsel 
Bygdetunet pA ogfellesskap pa Kopas    

Lørdag 28. og søndag 
29.august (førstkom-
mende) blir det igjen liv 
pi tun og i stuer pa 
Enebakk Bygdetun. 
For tredje gang inviterer 
Bygdetunutvalget til 
aktivitetsdager med 
underholdning og 
demonstrasjon av gamle 
hãndverksteknikker. 

Arrangementet er et samarbeid 
mellom Enebakk Bygde-tunut-
vaig, Enebakk Bondekvinnelag 
og Enebakk historielag. 
Aktivitetene er lagt opp slik at 
arrangementet egner seg utmer-
ket for hele familien, og opp-
slutningen har vrt svert god 
de foregAende Ar. 

I den over 200 Ar gamle stue-
bygningen kan du mote Mina 
Fossum i full sving med flat-
brødbaking pA takke. Her kan 
du ogsA 1re om karding, spin-
ning og veving av Eva MjØnii, 
som du treffer i aktivitet ved 
veven i 2 etasje. Bent Slette 
demonstrerer nupperelleteknikk 
og Ase Bøhler vii vre i aktivi-
tet med toying. 
Lørdag demonstrerer Else 
Vardeberg tegerarbeid. 

I smia, som ble tatt i bruk under 
fjorArets aktivitetsdager 	kan 

du mote Liv og Trond Burud i 
arbeid med kniver, smykker og 
tregjenstander. Og her er det 
ogsa salg av gjenstander. 

Ute pA tunet vii toradergruppa 
"Etter fjøstid" besørge glade 
trekkspilltoner, og stAr vrgu-
dene bi er tunet et utmerket 
sted for fortring av en lettere 
lunsj i form av hjembakt flat-
brød og spekeskinke med 
pAfølgende kaffe og vauler, 
som fAs kjøpt pA stedet. 

PA tunet blir det forøvrig hek-
tisk aktivitet og rnye spennende 
for bAde store og smA. 
Kjøring med hest og vogn blir 
nok popu1rt hos familiens 
yngste. Og hvordan hesten blir 
skodd, det vii Ole Weng vise 
deg, mens Trond Mjønii 
demonstrerer klipping av sau. 

Ole Weng og Odd Guslund 
forestAr oppsetting av skigard 
og kornband i sneis. 

Og sist, men ikke minst; 
Asbjørn Gran kommer med en 
ensylindret Deutz traktor fra 
1953 med kultivator fra 1915. 

SØndag blir det underhoidning 
av Bameleikarringen under 
ledelse av Kari Nordhagen. 
Det skjer klokken 14.00. Og da 
gjenstar det bare A ønske hjete-
hg velkommen til Enebakk 
Bygdetun lørdag og søndag. 

Enebakk eldresenter er 
en realitet. Onsdag 1. 
september ønskes ene-
bakks eldre velkommen 
til hygge og fellesskap i 
de trivelige stuene pa 
Kopas. 

Eldresenteret er et tilbud til 
reiativt fnske eldre mennesker 
med ønske om og behov for 
sosialt samvr med andre 
eldre. 

Her skal det foregA aktiviteter 
av forskjeliig slag, foredrag etc. 
Vi legger imidlertid vekt pA at 
de eldre selv skal fA vre med 
A forme innholdet i tilbudet - 
Det er ikke meningen A tre ting 
nedover hodet pA brukerne. Her 
skal de i stor utstrekning vre 
'herre i eget hus og medvirke 
til A legge opp program for 
dagene. 

Eldresenteret skal i første 
qmgang ha opp onsdager. 
Apningstiden blir fra kI. 9.00 - 
15.00, og det blir aniedning til 
A kjøpe middag pA senteret der- 

Ergoterapeut Aud Søiland 
aktivitet i arbeidsstua pa 
Kopâs. 

som man Ønsker det. Da er det 
bare A gi beskjed for kiokka 10 
om morgenen. 

Det er ansatt en senterleder, o 
forovrig vii bemanningen be.stã 
av en frivilhig fra organisasjo-
nene- en funksjon som organi-
sasjonene skal utfore pA skift. 
Det er og Pa  orgariisasjonene 
som finansierer senterleders 
iØnn. 

- Tiibudet er kommet i stand 
ikke minst takket vre innsat-
sen fra humamtre organisa-
sjoner i Enebakk, sier driftssty-
rets leder Aud Søiiand. Hun 

ji 	hvä man an -. 1 1 
struktivt samarbeid meliom 
offentlig og pnvat innsats. 

* 



27. september tipner Nylende barnehage dørene for 28 barn i alderen 1 -7 
ãr. Etter et firs dugnadsinnsats fra enentusiastisk arbeidsgruppe/dugnadS-

gjeng/interimsstyre, har Enebakk n fâtt sin fØrste heldags private barne-
hage. Økonomien er sikret gjennom foreldreandeler, foreidrebetaling, 
statstilskudd og driftsavtale med kommunen. 
Barnehagen har nã ansatt styrer - med fØrskolelalrerutdafliflflg og solid 
praksis. Avdelingsledere og assistenter er ogsâ ansatt. Alt er kiart til 
ønske ungene velkoinmen. 

Tenk trivsel -tenk Enebakk! 

KOMPOSTEN 

Nylende barnehage: 

Full innsats for driftsstart 27. september 

Pust i bakken for dugnadsfolket pa Nylende. 

satt en mulighet fortehler inte- 
rimsstyrets 	leder, 	Hilde 
RØskaft. Men, det haster om du 
fortsatt skal ha en sjanse! 

Interimsstyret jobber for tiden 
pa spreng med de siste forbere-
delsene for ungene ønskes vel-
kommen til barnehagen. Lag og 
foreninger og privatpersoner i 
nrmiIjøet har vert utrolig 
positive med gayer av forskjel-
hg slag - alt fra møbler til bruk-
te leker. Alt dette blir nâ kiar-
gjort for bruk. 

Dokkevogner og dokkekker 
Fra interimsstyret forlyder det 
at man fortsatt har behov for 
enkelte ting - som f.eks. dokke-
vogner og dokkeklr. Sã hvis 
noen har slikt a avse, er adres-
sen: 

Hilde Røskaft, SlØssâsveien 25 
i Ytre Enebakk. Har du dokke-
k1r, sâ setter man pris pa om 
de er noenlunde hele og rene. 

Full innsats 
-Vi er overveldet over det 
engasjement folk har lagt for 
dagen nk det gjelder dugnads-
arbeide i barnehagen, forteller 
Kriut Moen, i full sving med 
beising av barnehagebygget da 
Komposten stakk innom en IØr-
dags ettermiddag tidlig i 
august. Sammen med ham job-
bet et titahls andre foreidre og 
naboer med beising, raking og 
rydding. Her er allerrede 
grunniaget lagt for et solid nett-
verk for den nye barnehagen. 

Fortsatt muhighet 
Har du ennã ikke kiart fi skaffe 
tilfredsdtillende barnehage/dag-
mammaordning for ungen din 
til høsten? 
Da bØr du skynde deg. PA avde-
hing for 3 - 7 âringer er det fort- 

  

ra,ndrif- Nylende barnehage, juli 93. Mye har skjedd siden da, og 
ten gdr etterplanen. 
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	IL DRIV 

innbyr til 

HØstfest pa Ignarbakke 

Lørdag 18. september kl. 19.30 
Meny: Kyllinggryte 

DANSEMUSIKK 

Bindende pámelding innen 4. september til 
Kitty Eide - tif. 64 92 50 84 
eller Bente Sorensen - tlf 64 92 52 45 

Entre: Kr 200,- pr pers 

W 	MOTER I HO\EDUT\ALGENE 
27.aug. - 24. sept. 

Kommunestyret 
Mandag 20. september kl. 18.30 i Herredsstyresalen 
Formannskapet: 
Mandag 6. september kl. 19.00 - Formannskapssalen 
Mandag 13. september kl. 19.00 - ForniannskapSSalefl 
Skolestyret: 
Tirsdag 14. september ki. 19.00 
Styret for teknikk og miljø 
Torsdag 16. september kl.19.00 - Herredshusets kantine 
Kulturstyret 
Torsdag 16. september kl. 19.00 - Gamle Herredsstyresal 
Heise og sosialstyret 
Tirsdag 31. august kl. 19.00 - Formannskapssalefl 



Barthold Butenschn er tildelt Enebakk kommunes kulturpris for 1993. 
Han fr prisen for sin store innsats i Enebakks kulturliv, som formann i 
bygdeboknemnda, mangeârig formann i Enebakk historielag, forfatter av 
flere Iokalhhistoriske skrifter og for arbeidet med a skaffe Enebakk kom-
mune et kommunevãpen.. 
Mindre kjent i Enebakk er kanskje Barthold ButenschOns insats som 
nasjonal kulturformidler gjennom et langt arbeidsliv som forlagsdirektør 
i Dreyer, og den innflytelse og betydning han har hatt i norsk ãndsliv. 
Jeg gjorde en avtale med prismottakeren en regnvãt formiddag i juli. 

Barthold A. Butenschøn. (Ill. fra Ragnhild ButenschØns .Mine Skulpturerx) 

KOMPOSTEN 

 

Et mote med Barthold A. Butenschon 
Av Per Arne Øiestad 

- Vi kalte eiendommen 
Gamlehaugen da det ligger 
noen gravhauger, antagelig 
fra Folkevandringstiden, like 
i merheten. 

Han tar imot meg i sitt vakre 
hjem i Kjølstadveien med 
utsikt mot Mjer. Den sam-
me utsikten som i sin tid var 
en avgjørende faktor for hans 
foreidre da de kjøpte Bjerke 
Bruk i 1902. 'Det unge par 
hadde nemlig satt seg i hodet 
at de yule se vann fra hoved-
bygningen pa den garden de 
kjØpte. Da de øvrige vilkâre-
ne kiaffet, gjorde Mjr utsla-
get." 

- Jeg ble født i Enebakk for 
unionsopløsningen som num-
mer tre av i alt seks søsken. 
En bror dØde som liten, men 
heldigvis lever mine fire søs-
tre i beste velgAende. 

Forfedrene i fire generasjo-
ner var en bankierfamilie og 
het i utgangspunktet 
Andresen. 11883 fikk 
Barthold Bute nschøns farfar 
anledning til A føye sin mors 
navn Butenschøn til sitt eget 
for seg og sine etterkomme-
re. Det var en familie med 
Økonomisk tyngde, men ogsA 
med Andelig og kulturell vel-
stand. I vuggegave fikk 
Barthold Butenschøn tidlig 
sans for malerkunst, srIig 
stimulert fra morens familie. 
Likeledes fikk ban et aktivt 
forhold til litteratur gjennom 
farens slekt med en farmor 
som selv var forfatter og utga 
bøker under pseudonymet 
Helene Dickmar. 

Hansvenn fra guttedagene, 
Erling Enger, ga ban lyst til 
selv A tegne. 

- En stund vurderte jeg A vel-
ge kunsten som en mulig 
levevei, noe som blant annet 
forte til noen tegnetimer hos 
Christian Skrdsvig under et 
opphold pA Lillehammer og 
en kort periode ved Kunst-
og HAndvekskolen. 

Allikevel utdannet ban seg til 
sosialøkonom .og arbeidet i 
Andresens Bank i flere fir. 
Under en periode i London 
hvor ban var' tilknyttet 
Hambros Bank, skrev og 
utga ban en stØrre  teoretisk 
avhandling: "Symmetallism, 
an alternative to orthodoxs 
Bimetallism" (1936.) 

Avhandlingen presenterte et 
forsiag til et mer elastisk peng-
esystem, istedetfor den "gamle" 
gulistandard som ikke lenger 
kunne fylle sin oppgave. 
Samme Aret giftet ban seg med 
sin Ragnhild. 

I sin bok, "Mine skuipturer", 
kommenterer Ragnhild 
Butenschøn sin manns yrke-
svalg slik: "Barthold, som selv 
er en god tegner, bar alltid vrt 
interessert i bildende kunst. 
Det varikke langt fra at ban 
selv var butt maler, men en 
slags forpliktelse eller trofast-
het mot familietradisjonen - 
bankvesen- 
gjorde at ban utdannet seg til 

Økonom." 

Det er vanskelig A si noe om 
Barthold Butenschøn uten A 
komme inn pA Ragnhild og 
samlivet dem imellom. To rikt 
utrustede personligheter, hver 
for seg sterke og selvstendige i 
sitt virke, men gjennom Arene 
sammenføyet i en pAfallende 
forstAelse, gjensidig respekt og 
kjrlighet. Tapet av henne er 
ikke til A bre, men - ban berer 
det. 
Ragnhild representerte en 
sØkende, Andelig impuls, og i 
Arene for krigen, leste de begge 
med interesse Alf Larsens tids-
skrift Janus. Med sitt høye  lit-
terre nivA og ikke-materialis-
tiske livssyn, var dette tids- 

skriftet en vekker og en virke-
hg bedrift i norsk Andshiv. 

- Jeg var meget fascinert av 
denne dikteren som følte seg 
kallet til denne overmenneske-
lige oppgave; gjennom ordet A 
demme opp for tided materia-
lisme og vende tidens strØm. 

Dette var tanker som ble ned-
felt og fant gjenkhang i 
Barthold Butenschøns egen 
overbevisning, og ban formu-
lerte noe av dette i diktet "Mot 
vAr", trykt i "Tidens Tegn", 
14.1.41, illustrert av Ragnhild. 
Han hApet at krigen, stormen 
som raste, yule bhi en vekker, 
og fore til fly erkjennelse for de 
"selvgode, velfØdde shekter"; 

Jkke tilfiammende hatetsfest, 
dig selv skal det lutre og 
renske. 
Leden gár hverken syd eller 
vest, 
innover gdr den, menneske! 

lnnover,ja, til skapende vir 
for sindets islagte sletter. 
Kun hjertenesfrihet og rett 
formár 
a gi lys til Norges netter!" 

(Utdrag fra diktet "Mot vAr") 

I ettertid kan dette diktet ogsA 
leses som et hitteraturpolitisk 
program for Dreyers forlag 
som ban startet Aret etter, da i 
samarbeid med nettopp Alf 
Larsen. 

Barthold Butenschøn satt som 
direktØr for Dreyers Forlag fra 
1942 - 1979. A gi et fuhiver-
dig bilde av den betydning 
ban bar hatt for norsk forlags-
virksomhet yule kreve et langt 
større format enn hva et enkelt 
intervju tillater. La oss derfor 
bare fastslA at Dreyers Forhag 
hele tiden bar vrt synonymt 
med kvalitet innenfor norsk 
forhagsbransje. 

En markant hovedlinje i forla-
gets utgivelsespolitikk er for-
lengelsen av "Janus-impulsen" 
som blant annet resulterte i 
bokserien "Kulturbiblioteket", 
en rekke kiassiske bokverk fra 
verdenslitteraturen, og fram-
for alt, det stort anlagte tids-
skriftet for kultur- og sam-
funnsspørsmAl, "Spektrum". 

Kretsen rundt Spektrum besto 
av flere av tidens mest tone-
angivende kulturpersonlighe-
ter. (Navn som Alf Larsen, 
Asmund Brynhihdsen, Andre 
Bjerke, Jens BjØrneboe, Carl 
Fredrik Engeistad og H.P. 
LOrange - foruten Ragnhild 
og Barthold Butenschøn.) 
Tidsskriftet representerte. et  
viktig korrektiv til den da 
rAdende ensidighet i norsk 
verdi- og kulturdebatt. 	- 

En annen hovedlinje i forla-
gets produksjon ble bildende 
kunst. Utgivelsene omfattet 
kunst fra de eldste tider, fra 
stavkirkene og russiske iko-
uc'i, til viktige bøker om sam-
tidskunstnerne. Kompetansen 
man her ervervet forte fram til 
en spesialavdeling i forhaget, 
nemlig store, innrammede 
kunstre 

forts. side 8 



Annonser i Komposten 

I'riser pr spalteinm.: 
AInt.ploSs: 
	

kr.3,(X) 
'Ickotside: 
	

kr 3,50 
3. asIc: 
	

kr 4,(X) 
Sistc side: 
	kr.4,511 

Helsider: 
AIim plass: 	kr 3.000 
Tekstside: 	kr 3.500 
3.side: 	 kr 4.000 
Siste side: 	kr4.500 

Halvsider: 
Alin.plass: 	kr 1.500 
Tekstside: 	kr 1.800 
3. side: 	 kr 2.000 
Siste side: 	kr 2.300 

Tenk 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 

Fag & Service: 
	

kr 1.0(U) pr fir 

Earge(illcgg: 	I forge: 
	

kr 1,00 pr spaltetnin. 

2 forger: 
	

kr 1,25 pr spolteunin. 
3 farger: 
	

kr 1,50 pr spaltemm. 

Rabatter: 
Ved annoliscring I 2 pfgIgeitde aviser In/solnine annonse gis det 
10% rabatt 

Ved annonsering 13 pSigigende aviser nilsarnme annonse gis det 
15% rabatt 

Ved atinonscring I 5 pliglgende aviser in/sainme annonse gis det 
25 % rabati 

Politiske parlicr ISr 25% rabatt p2 sine anhsonser. 

I .sg og Inienlilger onnnnsctcr gratis i Koiiiposteii iiinciifor grcuiscn av 
250 spoltcniin. 

C. 

- 	C, 
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Ordfører Kjell øvergdrd hilste og gratulerte prismottager med 
blomster. 

KOMPOSTEN 

Hyllest til en hovding forts. fra side 7 
produksjoner, i denne sammen-
heng ogsâ med Ragnhild som 
en viktig konsulent. 

I en arrekke var Barthold 
ButenschØn viseformann i Oslo 
Bymuseum og i 1951 en av mi-
tiativtakeme til foreningen 
"Akershus Slotts venner" hvor 
han satt i styret 25 at, hvorav 7 
fir som formann. I dag er han 

resmedlem. 
Han ble utnevnt til Ridder av 
1 .klasse av St.Olavs orden sam-
me áret som forlaget fylte 25 
fir. 

Pa spørsmàl om hva en lokal 
kulturpris betyr i den forbindel-
se blir Barthold ButenschØn 
svrt ydmyk idet han med stor 
tyngde forsikrer at den satte 
han meget, meget pris pa! 

Det hviler et skjr av fordums 
aristokrati over Barthold 
ButenschØn. En staselig mann 
i slekt med tidligere tiders 
patriarker. 	Med sine vakre 
trekk, Ørneblikket omkranset av 
jemgrátt skjegg, sitt praktfulle 
riksmâl og usnobbete verdig-
het, framtrer han med en natur-
hg autoritet fundert i en indre 
ândelig styrke. - Som et stykke 
levende kultur- og lokaihisto-
ne. 
Vi snakker sammen om 
Enebakk, om bygdebøkene og 
historielaget. 

- Det er viktig a kjenne sin his-
tone i en turbulent tid. Det gir 
trygghet og balanse. 

Det fØrer for langt a komme inn 
pa alle de very denne mannen 
har innehatt, de komiteer, 

nemnder og râd han har sittet i. 
Tiden som brukseier - Ragnhild 
og Barthold som vertskap for 
framstàende personligheter fra 
fjern og nr. 	Slik som 
Enebakk pa kartet, slik har 
Bjerke Bruk vrt et kulturelt 
samlingspunkt og kraftsenter i 
en ârrekke. 
I alt dette engasjement, og den-
ne kolossale arbeidsinnsatsen 
gjennom et langt liv, har det 
vrt et pâfallende samsvar: 
Barthold Butenschøn har kom-
binert et stort administrativt 
talent i kunsten og kulturens 
tjeneste med et kiart forankret 
verdisyn. Han kjenner sine rot-
ter, arven og miljØet, Enebakk 
og utsikten mot Mjr. 

Fortsatt bar han mye ugjort: 
Enda har han helsen og en frap-
perende hukommelse. Det 
kommer mer, han er ennã ikke 
ferdig med sin livsgjerning. 
Bygda og ettertiden skal vre 
han stor takk skyldig for det. 
Derfor er vi mange som stiller 
oss bak kulturstyrets kioke 
beslutning om a gi kommu-
nens kulturpris for 1993 til 
Barthold ButenschØn. Matte 
han fremdeles fâ mange rike 
arbeidsár. 

Han følger meg til døren. Star 
rank og verdig mens vi tar far-
vel. Blir stâende. 

Idet jeg rygger bilen Ut fra 
gArdsplassen ser jeg meg tilba-
ke og tenker: 

Høvdingen pa Gamlehaugen er 
selv det beste monument over 
sitt liv - en marmorsØyle som 
ruver over wrverdige grantner 
langs Kjølstadveien. 

Søndag 8. august var 
slekt og venner, kul-
turstyre og øvrige 
kommunale repre-
sentanter samlet pa 
Ignarbakke for . 
hylle Barthold 
A.Butenschøn under 
overrekkelsen av 
Enebakk kommunes 
kulturpris for 1993. 

Butenschøn fikk prisen for sin 
livslange innsats i Enebakks 
kulturliv. Han bar vrt for-
mann i Historielaget i en ârrek-
ke, som Bygdeboknemndas 
formann la han ned et uvurder-
hg arbeid med en flott bygde-
bok i tre bind som resultat. Han 
arbeidet utrettelig for a skaffe 
Enebakk et kommunevapen, og 
han har nedfelt verdifull ene-
bakkhistorie i flere lokaihisto-
niske skrifter. 

Det ble en verdig rammeom 
overrekkelsen av den meget 
velfortjente prisen. 
Leikarningen Ignar inniedet 
programmet , etterfulgt av Gry 
Adolfsens nydelige flØytetoner. 
Hun ble akkompagnert av orga-
nist Havard Oudenstad. 

Senere i programmet fikk for-
samlingen oppleve en fantas-
tisk konsent mlSigmund Gno-
yen akkompagnert av Ivan 
Anton Waagaard. De framfør-
ste bl.a. flere stykker av Edvard 
Gnieg, og avsluttet med 
Sommeroes vakre "Varsøg". 

Ovenrekkelsen av prisen ble 
foretatt av kuiturstyrets leder 
Dag Skaug og formannskapsre-
presentant Tore Tidemann. 

Tidemann understreket betyd-
ningen av det verdifulle lokal-
historiske arbeid Barthold A. 
Butenschøn har lagt ned gjen-
nom et langt liv, ikke minst 
arbeidet med Bygdeboka, og 
han sa at prismottagenen gjen-
nom sitt virke har vnt med pa 
A gi Enebakks innbyggere en 
identitet. 

Kultursiyrets leder Dag Skaug 
overrekker prisen til Barthold 
A.Butenschøn. 

Butenschøn takket for prisen, 
og ga forsamlingen glimt fra 
utviklingen av enebakksamfun- 

net gjennom glimt av tildragel-
sen fra sitt sitt snart 90 - arige 
liv. 

TIL INNBYGGERE I ENEBAKK 
KOMMUNE 

Fra 1. september 1993 har to av enebakkdrosjene inngatt samar-
beidsavtale med NEDRE ROMERIKE TAXI. Drosjene en: 

Ole Gundersen - C 91 
Tove Hagen - C 92 

Drosjene skal fortsatt dekke sitt eget omrade i Enebakk, men 
forskjellen fra tidligene bun at etter denne dato skal drosje bestil-
les over telefon 67 90 0 00. 

Vi hâper at dette skal bli en god løsning for publikum som da 
vii ha bare et telefonnummer a forholde seg til, og som en 
betjent hele døgnet. 

Vi kan tilby følgende: 

Vanlig bestilling 
Forhándsbestilling 
biler som tar opp til 14 passasjerer 
bud og pakkekjøring til faste priser 
Gardemoentilbud 
kredittavtale for firmakunder 

Er det spørsmal forøvrig kan det samme telefonnummer brukes. 
Nummeret en: 

67908000 
Drosjene i Ytne Enebakk (Rosenvinge) er fortsatt tilknyttet Folio 
Taxisentnal 



Søndag 22.8  
U)18.30 VAr mann i. 

Washington 
V)20.30 Sommersby 

Søndag 29.8  
13)16.30 Nye streker med 

Emil. 
U)18.30 Champions 
V)20.30 Fryktens spill 

Filmer 1 september  

Søndag 5.9  
U) 18.30 En ny dag truer 
V)20.30 Evig ung 

Torsdag 9.9.  
Tid for den gode filmen' 

U)20.30 En ganske 
alliminnelig helt 

Søndag 12.9.  
Valgdag 
Kombiner med et kinobesøk 
V)20.30 Kapring pA Apent 

hay 

Søndag 19.9.  
"Høstens vakreste eventyr" 
for barn. Gratis kortfiimpro-
gram hele dagen! 
V) 19.00 Cliffhanger 

21.00 Cliffhanger 

PIKESYKKEL 

DBS, 43" ramme, i 
svrt god stand til 
saigs. 

Henv. tlf. 64 9245 35 
etter U. 17.00 

NESTE UTGAVE AV KOMPOS- 
TEN KOMMER 

FREDAG 24. SEPTEMBER 
INNLEVERINGSFRIST: 

14.SEPTEMBER 

KOMPOSTEN 

ENEBAKK KOMMUNE 

Tilskudd av tippemidlene 
Fristen for innievering av søknader om tilskudd til idretts- og 
friluftsiivanlegg (tippemidiene) er satt til 20. september 93. 
Prosjektene det sØkes om tilskudd til mA vre prioritert i idret-
tens anleggsplan, og mA vre teknisk godkjent. 
Søknadsskjema fAs ved kulturkontoret. 

Statstilskudd til lokale kulturbygg 
Fristen for innievering av sØknader om statstiiskudd (ii lokale 
kulturbygg er satt til: 20. september 93 
Prosjektene det søkes om tilskudd til mA vere inne i midietidig 
kulturbyggplan, og mA vere teknisk godkjent. 
Søknadsskjema fAs ved kulturkontoret, som ogsA gir ytterligere 
opplysninger om tilskuddsordningene, 

Kultursjefen 

ELGJAKT I ENEBAKK 

V'Retten til A felle 4 elger i Vik skoger settes bort pA 
anbud. Rettet avskyting, 1 okse, I kalv, og 2 valgfrie 
dyr. 

Anbud i iukket konvolutt mlpris pA hver kilo kjØtt og navn pA 
jegerne mA vre skogsbestyrer i hende innen 10.9.93. 
I tillegg kommer det en fast avgift pA kr. 600,- pr.v. dyr,- kr. 
300,- for kalv + fellingsavgift til viltfondet + mva 22%. 

Det tas forbehoid om A anta eller forkaste et hvilket som heist 
anbud. 

Enebakk kommuneskoger 
styret 

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 

lu ENEBAKK KOMMUNE 

Fo rhndsstemmeg ivn ing 
I Enebakk kommune hoides det vaig pA representanter til 
Stortinget og Sametinget søndag 12. september og 
mandag 13. september. 

Hvis du ikke kan mote frem i valgiokaiet pA valgdagen, kan du 
stemme pA forhAnd. Du kan forhAndsstemme i den kommunen 
du selv Ønsker. Hvis du forhAndsstemmer i en annen kommune 
enn der du er innfØrt i folkeregisteret, husk at stemmen skal nA 
frem til hjemstedskommunen gjennom posten innen vaigdagen. 

Du kan forhAndsstemme fr og med 1 .juli pA fØlgende steder: 

Sted 	 Klokkesiett 
Herredshuset 	  08 - 15 og i tillegg 

	

10.9. 	 15 - 19 

	

11.9. 	 10-12 

PA Enebakk Syke -/ aldershjem blir det adgang til A 
forhAndsstemme tirsdag 7.9.93 kI. 10.00 - 12.30 

GUDSTJENESTER 
Søndag 29.august 
(3.S.E.P): 
Stranden Bedehus 
U. 11.00 v/Helgheim 

SØNDAGSSKOLE-
START PA BETEL 
SØNDAG 
29.AUGUST KL.10.00 

LAG OG FORENINGERS 
MØTEKALENDER 

Enebakk Pensjonistforening: 
Onsdag 8. september U. 16.30  
i Herredshuset. Gamle og nye medlemmer er hjertelig 
velkommen. Underhoidning. 
Gevinstene til Høstbasaren tas med pA septembermø- 
tet. 
Misjonshuset (NLM): 
Fredag 20.august kI. 19.30: MØte 
Fredag 27: august ki. 19.30: Mote 
Fredag 3.september ki. 19.30: MØte 
Søndag 12. septemberki. 11 ogkl.16:  
Misjonsstevne 
Enebakk Skytterlag: 
Lørdag 21.august U. 10.00  
Kiassemedaije, kiasse I - IV og Vet. 
Søndag 22. august U. 10.00:  
Kiassemedaije, Kiasse R.- ER.- Jun og Vet. 
Søndag 19.september U. 12.00: Skytingens dag 
Storviltprøve: 
Onsdag 25.august og onsdag 8. september.  
PAmelding U. 17.00 - 19.00 
Lørdag 25. september 
PAmelding U. 09.00 - 10.00 

Trening for lagets medlemmer hver tirsdag og torsdag 
fra U. 17.00 fram til 30.september. 

I vinterhalvAret faste skytekvelder pA Brannstasjonen 
i Kirkebygden. 
Mandag kvelder: Cal.22 
Torsdag kvelder: Luft 
Enebakk Helselag 
Tirsdag 21.september U. 10.30:  
Eldretreff - Herredshuset i Kirkebygden 
Fredag 3.september U. 10.30:  
Eldretreff - Flateby Samfunnshus 
Onsdag 8. september - Medlemsmøte -Tema senere  

Ytre Enebakk skolemusikkorps 
Lørdag 28.august: Kakelotteri 

Lørdag 4. september:  Kakelotteri 
Onsdag 8. september:  Start notekurs 
Lørdag 18. september: Kakelotteri 

Enebakk janitsjar 
Lørdag 28. august:  
Kakebasar Ytre, Kirkebygda og Flateby. Vi spiller 
alle dagene 
Søndag 5. september: Jubileumsstevne, Y.Enebakk 
Lørdag 11. og torsdag 16. september:  
Flatebydagene. 
Lørdag 11.9. "Stand" pA Flatebysenteret. 

Torsdag 16.9. Konsert med Stranden 
Skolemusikkorps, Flateby Samfunnshus. 
17. - 19. september: Seminar-tur til Skihe1le, DrØbak 

Kjell øvergArd  
valgstyrets leder 



STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 

lu ENEBAKK KOMMUNE 

Her kan du stemme! 
I Enebakk kommune holdes det vaig pA representanter til 
Stortinget og Samtinget sØndag 12. september og 
mandag 13. september. 

Stemmerett og adgang 
til a stemme ved stortingsvalget 
Du har stemrnerett ved stortingsvaiget hvis du er norsk 
statsborger og har fylt 18 Ar senest 31. desember 1993. Du mA 
dessuten stA i manntallet. 

Stemmested og 
stemmekretsens utstrekning 
Flateby Samfunnshus 
(Stranden krets) 
Skogeierforeningen 'Meiriet" 
(Hammeren/Dalefjerdingen krets) 
Heffedshuset 
(Kirkebygden krets) 
Ytre Enebakk skole 
(Ytre Enebakk krets) 

Søndag 	mandag 
Apningstid ipningstid 
15.00-20.00 10,00-20.00 

15.00-20.00 10.00-20.00 

15.00-20.00 10.00-20.00 

15.00-20.00 10.00-20.00 

Kjell øvergArd  
valgstyrets leder 

 

"ENEBAKKINGER I FORM TIL OLt' 
Turmarsj for hele familien 

For de enebakkinger som ennA 
ikke er kommet i form til vinte-
rens OL-Øvelser er sjansen 
ennA til stede. 

Søndag den 5. september kI. 
12.00 - 13.00 vii Kirkebygden 
Vet i samarbeid med Enebakk 
Historielag arrangere turmarsj 
for hele familien. Opplegget er 
etter monster fra den landsom-
fattende kampanjen "Kom i 
form til OL", der mAlet er A 
aktivisere hele Norges befolk-
fling. 

I Kirkebygda er det lagt opp til 
ei enkel rundløype pA ca 3 km, 
med start ved Kirkebygda bar-
neskole og innkomst pA 
Bygdetunet. Det er ei Iett iøy-
pe, som ogsA er beregnet pA de 
aller minste i barnevogn. Man 
beveger seg ogsA pA historisk 
grunn. Underveis i iøypa har 
Historielaget satt opp interes-
sante poster med informasjon 
og spØrsmAl om det som passe-
res, en iiten konkurranse. 

Tilbake pA Bygdetunet blir det 
dipiomer til aile og premieutde- 

ling for konkurransen. Det blir 
anlednirig til A kjøpe forfrisk- 
finger 	og 	OL-pins. 
Startkontingent kr. 10.00. 

Alle oppfordres til A mote fram 
pA Kirkebygda barneskole den 
5. september for en liten sØn- 
dagstur. 	Kanskje treffer en 
ogsA gamle kjente? 

Pubkveld 
pa Ignarbakke 
Som "oppladning' til turmar-
sjen har Kirkebygden Vel invi-
tert medlemmene til pub-kveld 
fredag den 3. september pA 
Ignarbakke ki. 20.00. 

Her blir det underhoidning av 
lokale musikaiske krefter, clans 
og visesang. Det legges opp til 
en uformell aften der folk kan 
slappe av og hygge seg, og 
ogsa smake pA enebakkølet fra 
Akershus Bryggeri og smAret-
ter fra kjøkkenet. PA dette 
arrangementet er det 18 Ars 
aldersgrense 

FRILUFTSLIVETS AR '93 
Dette skjer i Enebakk: 

2. september: 

5. september: 

Oppvisning. Flateby senter. Flateby Hundeklubb. 

"GA-dag" for hele familien. Kirkebygda, Bygdetunet. Kirkebygden 
Ye!. 
(Kontakt: Per G.Sol!i, t!f. 64 92 62 28.) 

6. september: 	 Dressurkurs og va!pekurs. Streifinn. Flateby Hundeklubb. 
(Kontakt: Ronny Vestli, t!f. 64 92 83 48 

Andre lag og foreninger som planlegger høstaktiviteter som passer inn i "Fri!uftslivets Ar", kan fA 
med sin informasjon i neste" kalender". Ta kontakt med Mi!jøvernrAdgiver, Enebakk kommune, t!f. 
64926060. 

Tenk trivsel 

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 

ENEBAKK KOMMUNE 

Stemme hjemme? 
Stortingsvalget og Sametingsvalget er søndag 12. september og 
mandag 13. september. 

Hvis du ikke kan mote opp i vaiglokalet pA valgdagen pA grunn 
av sykdom eller ufØrhet, kan du sende en sØknad til valgstyret 
og be om A fA stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det 
er ikke nødvendig A ta kontakt med valgstyret dersom du er 
innlagt pA, eller bor pA institusjon der det arrangeres 
forhAndsstemmegivning. 

I brevet til valgstyret mA du opplyse: 

- hvorfor du ikke kan mote opp i vaiglokalet 
- fulit navn, fødselsAr og fødselsdato 
- nØyaktig adresse(r) belt frem til 11. september 

En person over 14 Ar mA bekrefte at hun/ban kjenner deg og at 
du er sA syk eller ufør at det ikke er mulig for deg A mote frem i 
vaiglokalet pA valgdagen. 

Hvis du ikke kan undertegne brevet selv, mA du fA en annen 
person over 14 fir som kjenner deg, til A undertegne brevet. 
Denne personen mA undertegne brevet med sitt eget navn. 

Er det vanskelig for deg A skrive, kan du ringe til herredshuset. 
Søknaden mA komme inn til valgstyret senest 7. september 

En stemmemottaker vii senere (for 11. september) oppsøke deg 
og motta stemmen din. 

Adresse og telefonnummer til valgstyret er: 

1912 Enebakk 

64926060 

KjeH øvergArd  
valgstyrets leder 

KOMPOSTEN 

P1P4SEMMGHFTE14 
YTHE ENEBAKK BOU 

MØTER 
Søndag 29.august:  
kI. 10.00: Søndagsskole 
kl.1 1.15: Ame øystein 
Rambek taler og synger. 
Offer til IBRA. 
KL. 16.00: PA sykehjemmet 
Torsdag 2.september:  
ki. 11.30: Formiddagstreff 
Fredag 3. september 
ki. 19.00 Ungdomssamling 
Søndag 5. september 
ki. 10.00 Søndagsskole 
kl.19.00 MØte. 
Hornorkesteret deltar 
Onsdag 8.september 
kl.19.30 Menighetsmøte 
Fredag 1 0.september 
ki. 19.00 Ungdomssamling 
Søndag 1 2.september 
kI. 10.00 Søndagsskole 
ki. 16.00 PA Sykehjemmet 
kl.19.00 MØte pA Betel 
Onsdag 15 .september  
kI. 19.00 
Menighetsbibelskole pA 
ødegArden 
Søndag 19.september 
kI. 10.00 Søndagsskole 
kI.19.00 MØte 
Ungdomsweekend:  
IT, 18., og 19.septemberpA 
Ytterbøl Misjonssenter pA 
ørje. 
YELKQMMENU .4 

SALINGENE 

NESTE UTGAVE AV 
KOMPOSTEN 
KOMMER FREDAG 
24. SEPTEMBER.  

INNLEV.FRIST: 14.SEPT. 

-tenk Enebakk! 



Enebakk Tenk 
trivsel 

- tenk 

Sp arebank  
Enebakk Sparebanks sØknadom konsesjon med ansvarskapi-
tal pa kr.3 mill. er  imøtekommèt av Kongen i StatsrAd med 
vilkAr om Økning av ansvarskapitalen til minimum 6 mill. pr  
11.95. 
Bankens forstanderskap besluttet i mote den 19.august a invi-
tere Enebakks innbyggere, ca 120 norske sparebanker, samt 
enkelte andre som har meddelt sin interesse iii tegne grunn-
fondsbevis for minimum kr. 4,5 mill. , maksimum 8 mill. 

Det er swert viktig at banken far mest mulig innenbygds 
ansvarskapital, og Enebakk Sparebank oppfordrer derfor aile 
innbyggere i Enebakk til a were med pa tegningen. 
Tegningsfristen er satt til 20.9.1993 med innbetalingsfrist den 
11.10.1993. Innbetalingsblankett blir tiisendt. 

Oppdatert prospekt er iagt Ut til gjennomsyn hos TORE's 
MAT A/S pa Flateby, StrØmsborg & Enersen i Kirkebygden 
ogKâres dagligvare i Ytre Enebakk. 

L 	 J 

Klipp 

Til Enebakk Sparebank 
Granveien 30 
1911 Flateby 

TEGNING AV GRUNNFONDSBEVIS I ENEBAKK SPAREBANK 

Tegnerens navn 	  

Tegnerens adresse 	  

Jeg/vi tegner me gloss for 	stk grunnfondsbevis a kr. 1000,- 
Tilsammen kr. 	  
kroner 	 (beløp med bokstaver). 

Utbytte godskrives kontonr 	  

Skattekommune: 	  

Dato 	 (senest 20.9.93) 

Underskrift: 	  

-1 

FLATEBYSENTERET 

1 

ONEffiffm 

KOMPOSTEN 

 



PARKMEDARBEIDER 
Ytre Enebakk Husmorlags barne-
park i Fjellveien søker parkmedar-
beider fra 
20. september 1993. 

7ff111 
,r$11flt- 

ódt. 

Tenk 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 

Borgerlig 
konfirmasjon 

i Enebakk 
Informasonskveld for konfirmanter og foresatte finner sted 

16. september ki. 19.30 pa Ignarbakke. 

Alle er velkomne. 

Kontaktpersoner: 
Sølvi Lysfjord 	 tlf. 6492 51 31 
øyvind Ase 	 If 64 92 71 57 

Human-Etisk Forbund 
Enebakk LokaHag 

ENEBAKK KOMMUNE 
Fysioterapien 

Morgensvømming: 
Som et prøveprosjekt vii Enebakk Fysioterapi gi et tilbud til den 
morgenfriske svømmer. 

Sted: Enebakk ungdomsskole 
Tid: Onsdager k1.7.10 - 8.00 

Bassengtrening for voksne 

Svømming, vanngymnastikk i oppvarrnet vann under ledelse av 
fysioterapeut. 

Sted: Enebakk ungdomsskole 
Tid: Fredager ki. 14.00 - 15.00 

Start for svØmmeaktivitetene:p.g.a.reparasjoner i bassenget, vii 
nØyaktig dato bli gin ved pâmelding. 

Dametrim: 
Parti med lett mosjon starter igjen. 

Sted: Kirkebygda barneskole 
Tid: Nybegynnere: Torsdager kl.12.30 - 13.15 
Tidligere deltagere: Torsdager k]. 13.30 - 14.15 

Gãgrupper: 
Vi fortsetter med GA GRUPPER under ledelse av fysioterapeut. 
Startsted: Enebakk Fysioterapi 
Tid: Tirsdager kl.10.00 - 11.30 

For alle aktivitetene: Nrmere informasjon og pAmelding: 
Enebakk Fysioterapi - 64 92 6060 

Parken har 32 barn pa to ansatte 

Apent kI. 10.00 - 14.00 sommer, og U. 11.00 - 14.00 
vinter 
LØnn etter komm. reg. Opplysninger kan fAs hos 
Kjersti Nyborg, tif. 64 92 51 79. 

Skriftlig søknad sendes: 
Ytre Enebakk Husmorlag, P.B.101, 1914 Ytre Enebakk 

NB: Søknadsfrist 1. september. 

lu ENEBAKK KOMMUNE 
Driftsavdelingen 

PRISFORESPØRSEL PA STRØING AV 
OFFENTLIGE AREALER 
RODE 4- YTRE ENEBAKK. 

Enebakk kommune ved driftsavdelingen vurderer A 
sette bortstrøing av offentlige arealer i Ytre Enebakk. 

Rode 4. har sin utstrekning i nord &etra, i Øst 
Kjøistad, i sØr Marie kapeli og i vest Tangen. 

Roden omfatter følgende: 

kommunale veier 	ca 19,4 km. 
gang-/sykkelveier 	Ca. 	6.6 km 
skoleplasser/parkeringspl, ca. 11500 m_ 

Det Ønskes primert priser basert pA timesatser. 

Forespørsler vedrØrene strøingen kan rettes til: 

Dnftssjef Sverre Netting tif. 64 92 60 60 
Formann Tom Nilsen " 6492 6128 

Driftssjefen 

El KJIERE 
HANDBALLVENNER!! 

DRIV IL - hândballgruppa - starter opp igjen etter 
sommerferien med friske tak pa' hAndballbanen. 

Vi har i Ar sorn tidligere meidt pA lag i jenter 10 og 
hAperde som deltok pA hAndballskoien sesongen 
92/93 vii fortsettesin aktivitet med oss, sammen med 
nye som Ønsker a delta idenne fine idretten. 

Vi vii starte opp treningen igjen onsdag 25 august 
frakl.16.00 til ki. 17.00 i Mjrha1Ien. 

Trenere og oppmenn i sesongen 93/94 vil vre føl-
gende: 

Trenere: Ingrid H.F.Johansen og Sverre Netting 
Oppmann: Ingar Kristoffersen 

Ps. Vel mØtt vi skal ha vAr første kamp i Skihallen 
19 september kl.12.40 og vi trenger A trene til dette. 

Vennlig hilsen 
Ingrid - Ingar og Sverre 

ENEBAKK J.J.F. 

Viltsporprøver - (blodspor) 

PAmelding 25.8. - 20.993 til Bjorn Strømsborg 

tif. 64 92 45 03 	Avgift kr. 200 

LOPPEMARKED 
Vi planlegger loppemar-
ked og ønsker oss lop-
per. Har du noen? 
Vennligst ring: 

tlf. 64 9287 84 
el. 64 92 83 99 

Vi henter 
Pa torhãnd takk! 

Enebakk 
Idrettsforening 

Flateby kino 
søker etter kinokontrollører - 
alder 18 âr. 
Skriftlig henvendeise til 
Flateby kino vIlnger Brâthen 
Granvn.22 
1911 Flateby 

Innen 15.09.93 

KIRKEBYGDEN/ 
YTRE ENEBAKK 
VANNVERK AlL 

avholder spesielt ârsmØte pfi 
Mjr ungdomsskole: 
torsdag 16.09.93 kI.19.00  
Ti! behandling: 
Vaig av revisorer 

Arne Svarthol 

KOMPOSTEN 



Glirnt fra fest pa huset i beste pionerând. De lokale stØrrelsene 
prøvde seg pa et lokalt Grand Prix 

Flateby-dagene 1993 
Lørdag 11. - søndag 19. september 

LØRDAG 11. KL.10.00: 
Markedsdag pa Flatebysenteret  
Lag og forefinger stiller pa stands og selger grillmat, vafler og 
kaffe. 
kI. 12.00: Enebakk Motorsykkelklubb .oppvisning 

kI. 13.00: Enebakk Kammerkor serverer sma og store korinter 
og tekakor med forbehold om vr og vind. 

kl.13.30: RaIlar'n 

Om kvelden: 
Samfunnshusets Venner holder medlemsfest. Du som ikke aller-
ede er medlem, men Ønsker a bli det, kan kontakte: 
Tor Flateby: 	 64 92 83 49 
eller 	Marit Erfjord: 6492 83 04 

SØNDAG 12. KL. 15.00:  
Stortingsvalg Flateby Samfunnshus 

kI. 20.30 Flateby kino viser(etter "det lykkelige vaig") "Kapring 
pa âpent hay". Voksne. Entre kr. 35 

MANDAG 13. KL. 10.00  
Stortingsvalg Flateby samfunnshus 

TIRSDAG 14. KL. 20.30:  
Jazz-kro pA "Lillians Pub" 
mlBjøro Barb, Stig  Adobfsen og jazz-venner 
Flatebysenteret 	Entre kr 30 

ONSDAG 15. KL.19.00:  
Kniplinger og Blanda drops 
EnebikkDiãiñatiske Slskab er vertskap og byr pA gamle og 
nye revynummer. Enebakk Blandakor og Enebakk 
Trekkspillklubb byr pA korsang, alisang og trekkspilltoner med 
"trøkk" 
Flateby samfunnshus 	Entre kr 20/10 
Pensjonistene inviteres til " vorspiel" kI. 17.30 

TORSDAG 16.9 KL. 19.00:  
Korpskonsert 
Stranden Skolemusikkorps og Enebakk Janitsjar spiller opp! 
Trekning i korpsets lotteri. 
Flateby samfunnshus 	Entre kr. 20/10 

FREDAG 17.9.KL. 19.00:  
Flower Power Party med Klubb I! 
Knurxyz + After dark (diskotek) 
spiller i rusfritt miljø. Hippie-antrekk. Aldersgrense 13 Ar. 
Gratis buss ki. 01.00 til Fjerdingby, deretter Ytre Enebakk. 
Flateby Samfunnshus 	IEntre kr. 30 

LØRDAG 18.9. KL.10.00:  
Markedsdag pA Flatebysenteret 
Lotteri og saig av grilimat "med nAggA attAt" 
U. 12.00: Enebakk Trekkspillklubb underholder 

kl.15.00: Musikalen "DEN LEVENDE SKOGEN" 
Flateby Barne-og Ungdomskor feirer 15-Ars jubileum sammen 
med bamekoret Dynamis fra Kirkebygda og publikum 
Flateby Samfunnshus 	Entre kr.20/10 

SØNDAG 19 KL.13.00:  
"Høstens vakreste eventyr" for barn 
Flateby kino inviterer til gratis kortfilm-program hele dagen. 
Saig av brus og potetgull i pausene. 
Kaf'eteria I Lillesal under forestillingen. Entre: Fri! 

kI. 19.00: 	Cliffhangeç thlSylvester Stallone 
og kl.21 .00 Flateby kirio 	Voksrie 	Entre kr 35 

MøtTopp og slã et slag for 
détiokale engasjement! 

Tenk 
trivsel 

-tenk 
Enebakk I.. 

Carl August Tidernann 

KOMPOSTEN 

Flatebydagene 1993 
Som mange vet, ble det 
arrangert Flateby-dagene i 
en del Ar i regi av Flateby 
Vel. Arrangementet had-
de til hensikt Ala alle fore-
finger delta i et felles 
arrangement som gikk 
over flere dager med fest, 
lek og markedsdag. 
Dessverre har dugnadsAn-
den blitt mindre og 
Flatebydagene har derfor 
ikke wert arrangert pA 
Flere Ar. 

Styret 	i 	Flateby 
Samfunnshus syntes det 
var pA tide a fA en ny giv i 
dete arrangementet, og 
ansA 1993 som et bra Ar til 
A begynne pA nytt. Det er 
i Ar 25 Ar siden byggefel- 
tet ble pAbegynt. 	Vi 
Ønsker ikke A feire et jubi-
leum for innflytterne, men 
synes det kan markeres at 
denne tera i bygdas rik-
holdige historie har pas-
sert en "mannsalder". 

De som har flyttet hit til 
Flateby de siste 10-15 Are-
ne har kommet til "duk og 
dekket bord", men slik har 
det ikke alitid vert. 
Dessverre var det de for-
Ste Arene litt lite kontakt 
mellom "urbefolkningen" 
og oss andre, men dere 
skal huske at uten den 
innsatsen som flatebying-
ene gjorde for oss, hadde 
vi ikke hatt et sA godt sted 
A bo som vi har. 

Flateby Vel har eksistert i 
mange Ar for "innflytte-
ra"kom hit. De ordnet 
med gatelys og søppel-
tømming og hvem vet 
hva. Det var et stort fest-
lokale like ved der sam-
funnshuset ligger i dag, og 
der har mange tilreisende 
butt banket opp gjennom 
tidene. Men vi slapp A fA 
juling. Det ble mange 
fine fester pA lokalet, men 
etterhvert Ønsket noen et 
stØrre og bedre hus i byg-
da. 

Dermed ble prosjektet 
Flateby Samfunnshus AL 

Carl August Tidemann, 
(22) Ytre Enebakk, drar i 
begynnelsen av 
September til Hollywood 
pA et Ars musikkstudiér. 
Han skal videreutvikie 
sine gitarkunnskapet ved 
MusIcians Institute. 

satt i gang. Tømmer pA 
rot ble gitt av skogeiere. 
Det ble urført dugnad i 
skogen og pA saga til vi 
hadde tØmmer nok til 
bygget. Skyting og gra-
ving, muring og snekring, 
maling og tapetsering. Alt 
pA dugnad. Til samen 
20.000 timer. Derfor har 
vi i dag et 
flott hus A samles i. 

Dessverre mangler huset 
penger. Det trenger hjelp 
til A betale lAn, og holdes 
vedlike. Lag og forening-
er pA Flateby har derfor 
gAtt sammen om A lage en 
festuke, og hAper at 
befolkningen stiler opp pA 
arrange mentene. 
Kulturkontoret har bevil-
get penger til arrangemen-
tet. Overskuddet, dersom 
det blir noe, tilfaller 

Et 3 mAneders kurs ved 
samme musikkskole i fjor 
ga mersmak. 
- Jeg gleder meg vanvit-
tig, sier Ytregutten, som 
har tilbrakt det meste av 
sin fritid de siste 5 Arene 
med AØve. 

Flateby 	Samfunnshus 
AlL. 

Styret i Huset vii derfor ra 
takke alle involverte for 
den innsatsen de gjør, og 
vi hAper at dette tiltaket 
kan bli en tradisjon pA 
Flateby i Arene som kom-
mer. 

For Flateby 
Samfunnshus A/L 

Thor Gitlesen 
formann 

Til Hollywood for ag pa 
musikkskole 



KJØRING PA VALGDAGEN 
Trenger du transport til vaiglokalet pa 
valgdagen? 

Ta kontakt med Anne Lise Skaug pa 
TIf. 64 92 47 38 

Hilsen Enebakk Arbeiderpart 
Anne Lise Skaug, vaigkampieder 

10. 000 kroner til 
Da'rekisten teater 
Enebakk kulturstyre 
bevilget i sitt mote 
19.august 10.000 kroner 
til Dãrekisten teater 
vIKjeIl Matheussen. 

Pengene er bevilget som pro-
duksjonsstøtte til forestillingen 
"Angelos Hage". 
Denne forestillingen ble i kon-
kurranse med andre teatere 
trukket Ut til produksjon 
vlNordiands Dukketeaterverk- 

sted, og hadde premiere 2. 
april. 

Matheussen er nâ i gang med 
omarbeidelse ognye prover pa 
stykket, som fax fly generaiprø-
ye 11. september. 

"Angelos Hage vii bli vist pa 
Ignarbakke under kuiturdagene, 
som i ár er lagt til tidsrommet 
12. - 28. november. 

Fra Angelos Hage". 

Heder fra Carnegies heltefond 
Fredrik Westli Hansen, 
6 ãr, er butt tildelt 
diplom fra Carnegies 
heltefond. 
Denne utmerkelsen fikk 
han for a ha berget sin fet- 
ter 	Lars 	Andreas 
Stubberud(6) . Det skjed-
de 14.januar i ár. Guttene 
var ute samen med beste-
far for a hogge ved. 
Bestefar hadde advart bar-
na mot a gâ ned pa isen pa 
vannet like ved. Men gut- 

tene dro dit likevel. De 
falt for fristelsen til A plas-
ke litt i vannet som renner 
Ut i en bekk ved tjernet. 
Dermed falt Lars Andreas 
i vannet. 	 -. 
Fredrik reagerte lynraskt, 
og fikk strukket Ut en pin-
ne til fetteren. Lars 
Andreas fikk fatt i pinnen, 
og Fredrik fikk varsiet 
bestefar som raskt kom 
løpende til og fikk guttene 
i sikkerhet. 

Tenk 
trivsel 

- tenk 
Enebakk! 

KURS START 
HØstens kurs begynner nà. L2er riktig 
kosthold. Du blir hva du spiser. 

TA KONTAKT!  

Ella Wenli, tif. 64 92 63 39 

Vii du sikre deg mot 
skader pi* eIektrisk 
utstyr foriirsaket 
av lynnedsiag? 

Monter Overspenningsvern NA! 

Vi kan hjelpe deg a sikre boligen din. 
RING OSS! 

i1tømab4 & & Uett a.L 
	 1912 ENEBAKK 	  
EL INSTALLASJON OG FORRETNIt4G 

64926300 

qj 
Postboks 2 1911 Flateby 

ENEBAKK IDRETTSFORENING 
IDRETT OG MOSJON FOR ALLE 

Offisiell ápning av 

ENEBAKK 
STADION 

Lordag 28. august 1993 

kI. 13.00 

Programmet for dagen inneholder bi.a.: 
- Straffesparkkonkurranse. 
- Turnoppvisning - kretsturndeltagere i alderen 7-16 âr. 
- Hândballkamper. 
- Stafett - tre etapper: 300 m rulleski - 400 m lop - 1000 

m sykkel. 
- Fotbalikamper mellom Driv og E.I.F. 

Musikken besørges av skolekorps og "Frisk luft". 

Stafetten er ápen for aHe. 
Pâmelding til Harry Olafsen, tlf. 64 92 87 59 eller Juel Sver-
re Stener, tlf. 64 92 8. 17 innen 27. august. 
Premiering. 

Gratis adgang 

Utlodning - saig av kaffe, kaker, brus og pølser 

Velkommen 

Arr.: Enebakk Idrettsforening 

KOMPOSTEN 

Presentasj on 
av ãrets 

konfirmanter 
Det blir presentasjon 
av ârets konfirman-
ter 
Søndag 19.sept.  
kl.11.00 
I Enebakk og Man 
kirker, mlpAfølgende 
kirkekaffe. 

Jubileum for 50- 
àrs konfirmanter 
Søndag 26. september 
inviterer Mari og Enebakk 
diakoniutvalg til 50-trs 
konfirmantj ubileum. 

Invitasjonene er forlengst 
gAtt ut til 50-Ars konfir-
mantene, og diakoniutval-
get har lagt opp et pro-
gram som varer hele 
dagen. 

Det starter med gudstje-
neste i Mari og Enebakk 
kirker med omvisning i 
kirken etter gudstjenesten. 
Konfirmantene blir ogsA 
presentert for menigheten 
i gudstjenesten. 

SA blir det middag i her-
redshuset, og deretter gAr 
turen til Bygdetunet for 
omvisning. 

Dagen avsluttes med sam-
vr pA Herredshuset 

NESTE. 
KOMPOSTEN 
KOMMER 
FREDAG  
24.SEPT.  

INNLEVE-
RINGSFRIST: 
14. SEPT.  



KOMPOSTEN 

FAG & SERVICE 
Din lokale rørlegger Elektrorep. Ikke la re'nskapsfØrin- 

gen din bit et sjansespili! 
.bakk 
eøfl$kUpBkOflt 	%1914 
Godkjent regnskapskontor 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 69 9263 03 

ENEBAKK 
VANN OG VARME 

v/Ole Anton Gystad 
Durud Glird 

Ytre Enebakk 
- Døgnsei-vice - 

TIf. 69 92 4630 
Mobil 030 04 997 - 03038 565 

ANDRESEN Egli H. Jorgensen 
Flatebysenteret, tif. 69 92 92 81 

& SONNER AI$ SALG OG REP. AV ELEKTRISKE 

Vàgliveien 25, Ytre Enebakk 
TIf. 69 9243 54-69 92 48 92 

Mobil 030 36 127 

HUSHOLDNINGSMASKINER, 
RADIO - TV - VIDEO 

Parabolantenner - Nokkelfiling 

Marit Elm Sørli ENEBAKK V/EKT 
OG SERVICE 

TLF. 6492 71 72 
Personsoker 09697823 

Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Valcthold - alarmmottak, 
alarmsentral 

UTSIKTS 
RAMMEVERKSTED 

1911 Flateby 

Alt , innramming 
Rask levering 

hf. 64 92 86 10 

BVGG-OGTO94UERMESTER 

I 	Per-Erik østlie • \ q11j  Naturterapeut Vos  

1914 VISE E92946K 11f. 69 92 43 40 

.din lokale byggmester 

-fagkunnskap gir trygghet 

ENEBAKK NATURTERAPI 
TIf. 69 9270 

Fotsoneferapi, aromaterapi, kinesiologi, oreakupunklur, 
kraniosak,'aiferapi, kosiholdsveiledning, 	g1lttemPf. 
Diplom fra !nstitutt for Helhetsme,jisin -Medlem avNFS 

Rugvn.4B 	 1912 Enebakk  

GJ 
fo 
Kirkegt. 

Vektertorget 
2000 Lillestrom 

ENJSI DIG E 
rs i k ring 

1, 

Rorleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 
Varme, sanitrar, nybtgg og rehabilitering 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoyttykksspyling 

Vi holder til I Enebakk Molle 
1914 Ytre Enebakk, Hf. 64 92 46 39 

Mobil: 030 32 665 

4 	  

Megler'N I Enebakk  
Vi har Iokalkunnskapen og kan hjelpe 

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

Ta uforpliktende kontakt. 

Tenk 
trivsel 

-tenk .  TRYTI EIENDOMSMEGLING AS 

• Fjel64Ie,, 55, 1014 70.43195066. 111.64925070 
Enebakk! 

TelefoN: 63 81 09 11 

Idrettens anleggsplan: 

ldrettshall pa' Flateby fortsatt Overst p aO 

---LdiUens anleggsplan er under revision. 
Idrettens kontaktutvalg har lagt fram sitt 
forsiag til revidert plan for perioden 1993 - 

1998 
TA:iuigene-som er prioritert i pianen repre-

senterer en salet utgift pt 12,84 millioner. 
En tredjedel av disse - som er en eventuell 
kommunal andel beløper seg til 4,28 mill. 

lista 

Mjct'r !drettsanlegg i Ytre Enebakk er etterhvertflitt et rnegetfunksjonelt anlegg. I lAP er vanningsan-
legg til banen fort opp som 3. prioritet 

Idretteshall pA Flateby er - 
som i forrige plan, høyest 
prioritert av IKU. Denne 
hallen er nA kostnadsbe-
regnet til 11 millioner. 

Idretten i Enebakk enga-
sjerer i dag 2200 personer. 
Av disse er 1051 personer 
under 17 Ar. 
Idrettesorganisasjonenes 
medlemsmasse fordeler 
seg over Enebakk 
Idrettsforening med sine 5 
forskjellige grupper, 
Enebakk Jeger og Fiske 
forening, Enebakk 
Motorsykkelklubb, 
Enebakk Vannskiklubb, 
IL Driv med sine 7 for-
skjellige grupper og 
Enebakk skytterlag. 

Tilsammen eier idretten i 
dag 27 egne anlegg. 

I tillegg leier flere av 
lagene anlegg og lokaler. 
Dette kan kanskje hØres 
bra ut, men ifølge IKU's 
forsiag til revidert 
anleggsplan. Men - noe 
mangler. 

Det oppgis at Mjerha1en 
er sprengt, og kunne butt 
benyttet av flere grupper 
hvis kapasiteten hadde 
vert stØrre. 
KapasitetsspørsmAlet 
henger sammen med 
Idrettshail pA Flateby. NAr 
det gjelder lokaliseringen 
av en idretshall pA 
Flateby, mener IKU at det 
utsprengte arealet ved 
Streifinn er for lite til 
bAde hail og idrettsplass. 

Det forsiag til rullering av 
Idrettens anleggsplan som 
nA foreigger, bygger pA 
tidligere lAP fra 1989 og 
1991. Lag og foreninger 
har kommet med sine 
respektive Ønsker i priiori-
tert rekkefølge, hvoretter 
IKU har foretatt en salet 
vurdering. 

Prioriteringene 
IKU har lagt fram følgen-
de prioriteringsliste for 
utbygging av anlegg i 
planperioden: 

1 .Idrettshall pA 
Flateby, ElF 

2 Klubbhus i Ytre,EVSK 

3.Vanningsanlegg Mjer 
IL Driv 

4 Skytebane, Brevig 

5 0-kart Bjerkeskogen 

6 Hopp, EVSK 

7 0-kart III, Driv 

8 Kunststofffdekke, en 
sektor, Mjer Stadion, 
Driv 

Uprioriterte anlegg er:  

Klubbhus I Kirkebygda, 
ElF, Flerbuksutbygging, 
Mjer-hallen, Driv, 
Grusbane, Streifinn, ElF, 
PAbygg Klubbhus, EJFF, 
Klubbhus Brevig, 
Enebakk Skytterlag. 

NAr det gj elder idrettsshall 
pA Flateby, planlegges det 
en flerbrukshall. Det for-
utsettes at Enebakk kom-
mune har 'arealer til hal-
len. Ønsket er A lokalise-
re hallen til omrAdet rundt 
Stranda skole. Men ElF 
er Apne for andre forsiag 

dersom kommunen har 
arealer hvor prosjektet lar 
seg realiere hurtigere. 
Detaijert prosjekt for hal-
len vii vere kiart fra 
ElF's side vAren 1994. 

ForØvrig heter det i pla-
nen at anlegg som blir 
utbyggingklare for høyere 
prioritennger, kan gA 
fØrst. 

Det foreliggende forsiag 
til rullering av lAP vii bli 
behandlet i kuiturstyret i 
løpet av oktober 



Skøyerjentene May Elise og Sara Marie 

KOMPOSTEN 

Enebakk Sparebank i rute: 	 Bim-Bam-Bom pa' 
Tegning av grunntondsbevis MO'marken 

Na kan du bli medeier i 
Enebakk Sparebank! I 
disse dager, og fram til 
20. september foregãr 
det tegning av grunn-
fondsbevis. Alie enebak-
kinger, og et 120 tails 
norske sparebanker, 
samt en del andre inter-
esserte inviteres til a teg-
ne grunfondsbevis. 
Det skal tegnes inntii 
8000 slike bevis, hvert 
pAlydende kr.1000. 

Trenger 4,5 millioner 

Det eneste som nA er til 
hinder for at Enebakk 
Sparebank kan Apne døre-
ne, 1 .januar er at banken 
eventuelt ikke kiarer a 
oppfylle konsesjonsvilkâ-
rene, som blant annet gr 
Ut pa at banken ma' ha en 
ansvarskapital pA 4,5 mil-
lioner ved start. 11995 ma' 
ansvarskapitalen vere pA 
6 millioner. 

Godt over halvparten av 
de nødvendige4,5 millio-
nene er tegnet i forkant av 
konsesjonssøknaden. 
- Vi gar flA ut til hver og 
en av de som har tegnet 
seg for A fA bekreftet teg-
ningen, sier styrets leder, 
Halyard Waade. 

Ønsker enebakkdomi-
nans 

Invitasjonen til tegning av 
grunnfondsbevis gr til 
bAde enebakkinger og 
utenbygds interesser. 
- Men vi ser heist at minst 
halvparten av ansvarska-
pitalen er innenbygds 
kapital. Vi har nemlig tro 
pA at det er av stor betyd-
fling i forhold til A føle at 
dete er vAr egen bank, sier 
Waade. han understreker 
likevel at styringen behol-
des innenbygds uansett. 
Det er sikret gjennom at 
1/3 av representantene i 
forstanderskapet oppnev-
nes av kommunen. 

Thor Gitlesen er valgt til 
formann i forstanderska-
pet med KjeIl Dehli som 
nestformann. 

Dugnad 

Pr i dag har Enebakk 
Sparebank ingen ansatt. 
Ansetelsene skal skje 
gradvis, og først nAr 
ansvarskapitalen pA 4,5 
millioner er sikret. Det er 
pianlagt to stiilinger, for-
delt pA 3 ansatte det første 
o ret.  

Alt arbeid som hittil er 
utført, er gjort pA dugnad 
av en arbeidsgruppe 
bestAende av et entusias-
tisk styre og leder og nest-
leder i forstanderskapet. 
Det gjedler tegning av 
ansvarskapital og annen 
tilrettelegging for drifts-
start som framskaffing og 
klargjØring av lokaler. 

2 avdelinger 

Bankens hovedkontor blir 
i Kirkebygda, og lokaler 
er alirede sikret i E-ver-
kets tidiigere lokaler pA 
Bakke. Deter søkt kom-
munen om leie av hvelv 
og 	bankboks 	i 
Sparebanken NOR's tidli-
gere lokaler (bibliotekets 
nAvrende tilholdssted. 

Banken skal ogsA ha en 
filial pA Flateby, i undere-
tagen hos Tores Mat. 

Vil unngA gebyrer 

Enebakk Sparebank har 
arbeidet mye med a sikre 
brukbare avtaler om til-
gang pA BBS' tjenester. 
Banken har ikke Økono-
misk evne til A tiiknytte 

Det ble gull og søiv til 
Enebakk under arets nor-
diske mesterskap pA 
Vannsi i Danmark. Gullet 
gikk til Ingar Pedersen 
som hoppet hele 51,7 
meter. . Bjorn Staff Iversen 
tok sØlv i sin Masse med 
et hopp pA 21 meter. Dette 
skjedde i mAnedsskiftet 
juli/august. Uka etter mar-
kerte EVSK seg sterkt i 
NM i Larvik. Det ble nok 

seg direkte. Na' er man 
imidietid iferd med A utar-
beide en gunstig avtale 
med 	Spydeberg 
Sparebank. 

- Vi vil forsøke A drive 
bank etter gode gammel-
dagse sparebanktradisjo-
ner, fremholder Waade. 
Kundene skal føle seg 
hjemme i banken, og ban-
ken mener A kunne vre 
et godt tilbud i konkurran-
se med andre banker. 
Ikke minst fordi vi vil 
prove A unngA gebyrer. 

Ingen hyppige rente-
hopp 

Hva gjelder utlAnsrenten, 
vil vi ikke love A kunne 
by markedets laveste. 
Men vi vii ha gode tilbud 
til kundene. Vi tror imid-
letid det er viktig A kjøre 
med en fornuftig rente-
margin. Hyppige rente-
hopp tror vi ikke pA. 
Stabilitet er viktig, bade 
for oss og kundene, sier 
Waade, og viser til erfa-
ringer andre steder om at 
folk foretrekker stabilitet 
innenfor et fornuftig ren-
tenivA. 

en kongepokai - den sjette 
- til Ingar Pedersen som 
ble suveren gulivinner og 
norgesmester i sin Masse. 
Medaijer av edelt merke 
ble det ogsA for fine pre-
stasjoner fra We Bjorn 
staff Iversen og Jan Andre 
Deibeck. 
Og Enebakk ble etter de 
fine prestasjonene mester-
skapets beste klubb. 
Gratulerer! 

I kveld slãr enebakk til pa 
Momarken. Da entrer nemlig 
gruppa Bim-Barn-Bom scenen 
hvor sâ mange stjerner i ver-
densklasse har opptrâdt Opp 
gjennom ârene. 

Kvelden byr pa konsert med 
Dum-Dum Boys. Men i tillegg 
skal innslag som representerte 
fylkene Akershus, Vestfold og 
Østfold pa landsfinalen i 
Ungdornrnens kulturmØnstring 
ogsA bidra, deriblant altsâ Birn- 

Ikke svar 
0. à fA! 
Er du en av de mange 
som de siste par ukene 
har ringt og ringt til kul-
turkontoret uten A fA 
svar? 

I sà fall skal du vite at kontoret 
har vrt bemannet hele tiden. 
Arsaken til at det ikke svarer, 
er at telefonsyMmet vãrt er 
brutt sammen, slik at bare en av 
linjene fungerer. 

Om kort tid blir det installert 
nytt telefonsystem ved konto-
ret, slik at det blir tilknyttet 
kommunens sentralbord. Vi 
haper og tror at det skal bety en 
bedre service til deg. 

Imens ma vi be om at publikum 
er overbrende. Reparasjon av 
det nâvrende telefonsystmet 
vàrt er dyrt, og i en tid med 

meget knappe ressurser ma vi 
derfor avvente instalering av 
nytt system. Vi annonserer I 
Komposten nãr dette skjer.L 

Barn-Bum som altsâ bestãr av 
Sara Maria Heistad og May-
Elise Solberg. 

Ta turen til Momarken i kveld. 
Vi kan love at jentene er en 
opplevelse. Og i tillegg kan du 
Jo ogsA høre Dum-Dum Boys. 

LEGE 
ØYEBLIKKELIG 

HJELP! 
For akutt behov for 
legehjelp i vanlig 
kontortid (kl.08. - 
15. til 15. Sept.,, 
deretter k1.08 - 16) 
er det opprettet en 
egen linje ved 
Enebakk legesenter. 
Telefonnummeret er: 

64927420 
Ved akutt behov for 
legehjelp utenom 
vanhig kontortid er 
tehefonnummeret 
som tidligere 

69880200 

Suksess for EVSK 

ENEBAKK 
DYREKLINIKK 

Vi har fãtt inn jaktforet for 
høsten 


