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Sammen for fred 
Som avslutning pa 
feiringen av 
Frigjøringsjubileet 
I Enebakk, ble det 
plantet et fredstre 
pa skoleplassen 
utenfor Enebakk 
ungdomsskole. Det 
var veteran Karl 
Sten og korpsmed-
lem Stine Tender 
som foresto plan-
tingen. 

470 enebakkinger 
gikk fredsmarsjen 

Gamle og unge, med og uten barnevogner toget 
i vei, som de gjorde det dengang for 50 âr siden, i 
lutter glede og fredsrus. 
I teten marsjerte Enebakk skolekorps og besørget 
glad hommusikk. 
Hele markeringen av 50-rs-jubi1eet startet 

med festgudstjeneste i Enebakk kirke, etterfulgt 
av kirkekaffe pA Enebakk ungdomsskole, hvor 

bygdas krigsveteraner var eresgjester. 
En av dem, Asbjørn Gran kunne i et intervju 

med skolesjef Hans Erik Holm fortelle mang en 
historic fra forholdene i Enebakk i krigsArene ,og 
hvordan han selv kom med i motstands bevegel-
sen etter etter at nazister og hirdungdom hadde 
ransaket foreidrenes hjem. Gran hadde ogsA 
hatt ansvaret for utstillingen i skolens gymsal, 
hvor de frammøtte kunne beskue antrekket til 
"gutta pA skauen", rasjoneringskort, avisutklipp 
fra dengang. En sekk med "knott", som var ben-
sinerstatningen under krigen kunne ogsA beskues. 
Som avslutnin g pA arrangementet ble det plantet 
Fredstre pA skoleplassen, og avslutningvis sang 
de mange frammØtte Ja vi elsker, til flott akkom-
pagnement av Enebakk skolemusikkorps 

Store og smd iftirta. Foran til h. Kâre KjØlle i munterpassiar med representanterfor den yngre gar-
de. 

Søndag 7. mai i stralende virvar la 
470 enebakkinger ut pa den tre kilo-
meter lange Fredsmarsjen fra 
Enebakk ungdomsskole til Petrus 
Oppegãrds bauta pa Holtsletta. 
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'oi sjueiide 
'innes det noe sikrere vartegn i Enebakk enn 

Driv vHNFMARATON. Na'er det igjen duke 
for denne trvisse forbrØdrinen i várgi 
gjennom 'tre Enebakk. I ar arrangeres Iøpet 
for sjuende gang. Ta pa deg joggeskoa og hen g"::,  
P5! MIN Her kan alle delta. Selv du som vanlig is kke 
"driver med 

Anungør av Driv miruniara.on er i ar soin tidli-
ge.rc friidrcttsgruppa i IL Dr.iv. 

Strartsted Mjar Stadrnn 
Startttd 	Søndag 21 mat kI 13 00 
Distanser: 10 km og 3,6 km 

Det ope1cs med ,'ate to kjcl]g. aldcrsk'Jusser  
fra 0r iIiC•fl øvc aldcrsgrcnsc. 

Do veiger selv om du onsker tidiaking etler ie. 
Lille f en tloO. T-trye i premie etter fullført lØp, 
og gavepreoer blir trukketá startnumme. 
5-iirs diplom t I de mfr or eme gan' 
Premie dl nIle klassevinnere (nyUi ir) 

Stravtkonttngeiit 

am 	kr 50 Voksne kn 70 (over 16ãr) 
Famthe l..r 180 (ForekLre rn/barn) 

Etteianmeldelse er niulig ter rredag 19.5. mot: 
r 30ii1ltgg 

S E4.RTNI JMMERUENTJ MIUM 
CO 	2o tCL.1fl.  

ESENTERET:: 
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KOMPOSTEN 

I 

GUDSJENESTER 

17. mai. 
Man kirke kL10.30: 
v/øvstegard. Famiiiegudstj. 
Enebakk kirke kl.12.00: 
vfHelgheim. Familiiegudstj. 
Enebakk Syke-og 
Aldershjem 
U.14.30 - vløvstegârd 
Søndag 21.mai (5.s.e.p.) 
Stranden bedehus Id. 11.00 
vfHelgheim. Familiegudstj. 
Utdeiing av Min Kirkebok til 
4-aringer pA Flateby. 
25 .mai (Kr.himmelfarts- 
dag): 
Enebakk kirke Id. 11.00 
Markering av 1000 -Ars jubi- 
leet for innf.av 	kristendom- 
men i Norge. 
(Se egen ann.) 
Søndag 28.mai (6.s.e.p.) 
Enebakk kirke U. 11.00 
vfHeigheim - 1 .konfirmasjon 
Mari kirke U.11.00 
v/øvstegArd. 1. konfirmasjon 
Søndag 4.juni (1.pinse- 
dag) 
Enebakk kirke U. 11.00: 
HØytidsgudstjeneste 
v/øvstegArd 
Mari kirke k1. 11.00 
H 0 y t i d s g u d s tje nest e 
v/Helgheim 
5.juni (2.pinsedag) 
Stranden 	bedehus 	k1.11.00 
v/øvstegArd. 
Søndag 11.juni 
(Treenighetssøndag 
Enebakk kirke kl.1 1.00: 
vlØvstegArd 2,konfirmasjon 
Mari 	kirke 	U. 11.00 
vflleigheim. 2.konfirmasjon 

ee 

OrdfØrerens 
hjØrne: 

Hvem er vi 
til for? 
Gãr det an a spørre sâ dumt? 

Kommunen skal selvfølgelig 
vre til for innbyggerne! 

Hva skal vi forresten med kommunen nár vi ikke treng-
er'n? 

Skal vitro det som sies om antall ansatte (over 500) ma 
det vre mange som ikke gjør noe "nyttig" i kommunen. 

Skal vitro svaret til rádmannen fra "5 erfarne kvinner" i 
mars-nummeret av Komposten, jobbes det produktivt 
nesten bare ved kulturkontoret i kommunen. 

Noen og enhver kan bli utfordret i "a holde Ut, tross alt", 
men jeg tror det er her som over alt ellers: Hva vii du se? 

Det passer kan hende a si: aile tenker pa seg, ingen tenker 
pa meg. Virkeligheten rundt oss speiles ofte i vare egne 
behov, interesser og tanker. OrdfØreren har allerede mot-
tatt brev fra foreldreutvalget ved en av skolene i bygda. 
Ikke uventet var tema skolebudsjettet 1996. Mar vi er pa 
mØter med foreldre og lrere er naturlig forsamlingens 
samensetning preget av dette. Fdre og mødre ivaretar 
barnas behov. Deltar vi pa mØter hvor veivedlikehold er 
tema, møter vi "bilenes fedre og mødre", menn og kvin-
ner med voksne barn. 

Det er selvfØlgelig loviig med utspili for a pávirke en 
politisk prosess. Men kommunen har et like stort ansvar 
overfor de grupper som ikke har "synlige fanebrere". 

Vi har feiret 50 ar med fred i landet vart. Menn og kvin-
ner som deltok i kampene for et fritt Norge er behørig 
hedret i disse dager. De ble "synlige" pa en slik mate at 
det har rørt ved noe i hjertene vare. Flere tusen veteraner 
marsjerte opp Karl Johans gate 8.mai Mange fortsatt 
rake i ryggen, men ogsâ mange preget av sykdom og ska-
der. Dette utlØste en vedvarende applaus blant tusener 
langs ruten. Vi opplevde dette som noe mer enn vanlig 
17.mai steming. Det var flere enn veteranene som fikk 
"kiump i halsen". 

Nâr vi igjen skal synge "alt hva fedrene har kjempet, 
mØdrene har grett.." betyr disse strofene noe spesielt for 
vâre eldste innbyggere. Mange snakker om en verdig 
alderdom. 

Na er tiden inne for a forbedre denne verdigheten ogsâ i 
var kommune. Nesten 10 prosent av oss er over 67 hr. 

Det er spørsmäl om hva vi ser, og om vi vii gjØre  noe 
med det. 

Forresten, det jobbes aktivt og mâlrettet i alle kommu-
nens avdelinger - hvis du ser etter. 

Einar Holstad 

piNSEME1 
YIliE EM:RWBEM  

Tirsdag 16.mai kl.19.30:  
BØnn 
Søndag 21.mai U. 10.30:  
Famiiiesøndagsskoie 
og utflukt 
Torsdag 25.mai U. 19-00:  
BØnn og lovsang 
SØndag 28.mai kl.19.00: 
Bjorn Andersen 
Torsdag 1.juni kI.11.00:  
Formiddagstreff 
1 .pinsedag:  
Follostevne Betania, 
Fjellstrand, k1:15.00 og 
18.00: Roger Skaug 
Tirsdag 6.juni U. 19.30:  
MenighetsmOte 
Søndag 11.juni U. 19-00  
Arne Borgersen 
Søndag 18.juni kl.19.00  
Arne Borgersen 
Søndag 25.juni k1.19.00  
Per Larsen 
VELKOMMEN TIL BETEL 

VI GIFTER OSS 
i Enebakk kirke 

lørdag 20.mai kl.15.00 

Torill Irene Fostaas og 
Ola Hansen. 

Adr. for dagen: 

Herredsstyresalen 

ENEBAKK KOMMUNE 

MØTER I HOVEDUTVALG 
15.MAI - 16JUNI 

KOMMUNESTYRET 
Mandag 15.mai ki. 18.30 - Herredsstyresalen 
Mandag 1 9.juni ki. 18.30 - Herredsstyresalen 
FORMANNSKAPET 
Mandag 29.mai U. 19.00 - Formannskapssaien 
Mandag 12.juni U. 19.00 - Formannskapssalefl 
SKOLE/BARNEHAGE 
Tirsdag 13.juni kI. 19.00 - Herredsstyresalen 
NATURFORVALTNING 
Torsdag 8.juni U. 19.00 - Landbrukskontoret 
TEKNJBYGN/PLANARB. 
Torsdag 15.juni U. 19.00 - Formannskapssaien 
HELSE/SOSIAL 
Tirsdag 6.juni ki.19.00 - Formannskapssaien 
KULTUR 
torsdag 8.juni U. 19.00 - Gamle Herredsstyresai 

NESTE - OG SISTE NUMMER 
AV KOMPOSTEN FOR FERI- 

EN, KOMMER 
FREDAG 16.JUNI 
INNLEVERING: 
ONSDAG 7.JUNI 

FEIEREN KOMMER 
Enebakk kommune har engasjert et 

nytt feiermesterfirma til a utfØre for- 	, 
skriftsmessig feiing i Enebakk. 	J 
Firmaets navn er feiermester 

K.Christensen, og feieren er a treffe 

pa tlf. 64943031/mobil 920 20 943. 
Henvendelse ellers til Enebakk brann- og feiervesen 

er som tidligere telefon 64926060. 
Brannsjefen 

r 
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PAPIRINNS AMLING 
Flateby, Kirkebygda og 

Dalefj erdingen: 
ONSDAG 7.JUNI 

Ytre Enebakk, Siggerud og Fjell: 
TIRSDAG 6.JUNI 

I 
_JL_ MISJONSHUSET 

YTRE ENEBAKK 

Møter 

Mandag 5.juni k1.18.00 
2. Pinsedags-møte 
Lordag 10. - søndag.11.: 
Arsmøte for kretsen 
Rakkestad 	- - 
Søndag 25.juni kL18.00: 
Misjonsmøte 
Kvinneforeningen har mote 
6.juni 
Bamelaget har mote 
torsdag 18.mai ki.17.30 
torsdag 1.juni U. 17-30 



RUTH RANDEM 
fyller 85 ãr 
den 12 juni 

Det er en aktiv og humørfylt 
dame som runder de 85. En av 
hennes mange hobbyer er a skri-
ye dikt, og vi har fâtt en liten 
smakebit fra hennes rikholdige 
produksjon 

   

ET SLAG FOR SUNN HELSE 
Nâr smertene river og sliter 

i giktbrudne armer og bein. 
Nar stivhet og kulde deg river, til vannvidd, 

fortvilet og klein. 
Man er villig til alt, det er ikke den ting man ikke forsøker. 

Kostforandring, akupunktur, man stadig søker 
etter en effektiv kur! 

En dag jeg leste at i Romania hadde de en klinikk, 
som kurerte det meste, 

hos de aller fleste. 
HØrsel og syn og galde, sur mave, 

alderdomssvakhet, revmatisme og gikt. 
Ja, dette er ikke løgn og dikt. 

SA tenkte jeg da, skal jeg dra dit? 
Men innerst inne jeg tenkte- 

"Er det no hjelp i slikt?" 
Nei, de gamle gode kjerringrAd yule jeg først prØve. 

Derfor dro jeg i marka Ut for A finne 
det jeg mAtte behove. 

Jeg plukket karvekAl, nestle og lØvetann 
og laget verdens deiligste suppe. 

Putta oppi møkkstokk, sisseirot og litt kvann, 
krafta ble kokt pi ei gamma! "tuppe". 

Slutta med kaffe, drakk kamillete og vann. 
Pils og dram kom ikke ph bordet fram. 

Sovetabletter, fysj og fysj alle ble kasta i søpiedunken. 
Jeg kjøpte i stedet en flanelspysj, 

sorn varmet godt over brystet og "rumpen". 
Jogga en tur for jeg gikk til køys. 

Sovnet inn og soy som en lØve, 
drmte en masse koselig toys, 

sA alt dette mA du prove. 
Jeg er butt som en vAryr lopp 

kan hoppe og sprette, og mye mer. 
Ja, du kan bare gjette? 

SA du behØver ikke til Romania dra 
for A kvitte deg med dine plager. 

Men vilje og pAgangsmot mA du ha 
og du blir som en ungdom, skjønn og fager. 

Hilsen en dame pa 85. 

Søndag 14.mai 
13)16.30:101 Dalmantinere - 
Sjarmør i pels kr. 35 
B)18.30:101 Dalmantinere - 
Sjarmør i pels kr.35 
V)20.30: Avsløringen kr.40 

17.MAI!!- 
B)16.00: Løvenes konge 
B)18.00: Løvenes konge 
NB: KR.1O FOR BARN OG 
VOKSNE 

Søndag 21.mai 
V)18.45: Frankenstein kr.40 
V)21.00: Frankenstein 
Søndag 28.mai 
B)16.30: 101 Dalmantinere - 
Sjarmør i pels kr.35 
B)18.30: 101 Dalmantinere - 
Sjarmør i pels kr.35 
V)20.30: Fritt fall kr.40 
Torsdag 1.juni 
U)20.30 PAN kr.40 
2.pinsedag - 5.juni 
U)18.30: Legenden om 
Jungelboken kr. 30 
V920.30 Star Gate kr. 40 
NB: tidspunktet 
Tirsdag 6.juni 
V)20.30 Star Gate kr. 40 
NB! tidspunktet 
Søndag 11.juni 
Siste forestilling for sommer-
lukking 
U)18.30: Ingen ting a tape 
kr. 30 
V)20.30 Exotica kr. 40 

Tanker fra 
sosialsj efen. 

For noen Ar siden reiste jeg 
rundt i det som den gang var 
Sovjetunionen og opplevde 
sykehus som manglet medisiner 
og vanlig utstyr, bolignød - hvor 
det ikke var uvanlig at tre gene-
rasjoner bodde sammen i 2-roms 
leiligheter, fattige,henvist til tig 
ging fordi det sosiale hjelpeapparatet manglet. Kontrasten til 
den tilvrelsen vi er vant med, var overveldende. 
I forhold til mange andre land, fortoner Norge seg som et even-
tyrland med høy levestandard og lover som skal sikre barn og 
foreldres rettigheter og at ingen skal behove a suite og lide nod. 
PA den andre siden opplever yj  Økende kriminalitet, rusmidlene 
strØmrner inn over landegrensene, barn misbrukes, og mange 
finner at tilvrelsen er meningsløs. 
I Enebakk synes det som om folk "bryr seg" om bygda og det 
som skjer her. Det tyder bl.a. alle engasjerte innlegg i 
Komposten om. 
Hvordan vi opplever bygda, kommer mye an ph de Øynene som 
ser, og hva vi fokuserer ph. 
Setter jeg ph meg de positive briliene, ser jeg at den offentlige 
sektor har vilje til A ta sitt ansvar alvorlig, vi har et hjelpeappa-
rat som fungerer, mye god frrvi!iig innsats skjer i ungdomsmil-
jøene. Det er trygt A bo i Enebakk. 
Sosialkontoret er etter hvert i ferd med A fA den bemanning en 
det skal ha. 
Vi satser ph vei kvalifiserte medarbeidere som kan mote de 
utfordringene sosialkontoret stAr overfor bide nAr det gjelder 
sosiale tjenester, barnevemet, flyktninger og ikke minst 
rusmiddelproblematikken. 
Vi lever i kontrastenes rid med en skala som omlatter alle nivA-
er av negativitet og positivitet, og alt hva det innebrer av pro-
blemer og utfordringer. 
Teknologien er i rivende utvikling, det eksperimenteres med 
gener bade hos planter, dyr og mennesker. Det skjer dramatiske 
omveitninger i store deler av verden. 
Dette pAvirker oss alle. 
Av og til kan det vre vanskelig A finne noe A glede seg over. 
Da kan det vre greit A tenke gjennom følgende lilie anekdote; 
"Det var en gang en munk som bare gikk rundt og var glad. 
Han sA bare det som var vakkert og godt i livet. Dette irriterte 
en venn av munken, som sA veldig mye galt rundt seg. En dag 
de to vennene gikk tur, kom de forbi et hundekadaver som 1A 
og rAtnet og luktet vondt. "Se pa det liket, se sA stygt det er", 
sier vennen til munken. Munken svarte:"Men se de hvite, fine 
tenner det har". 

Ingegerd Espâs 

OPPRUSTING AV LEKEPLASSER I 
YTRE ENEBAKK 

KONTAKT VAGLIA VEL PR BREV OM MIDLER 
POSTBOKS 1121914 YTRE ENEBAKK• 
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Konsertkalender for 

Enebakk Musikkräd 	 

Enebakk
Aw  

. 	I 

Dag KI.slett Sted Arrangør Kuiturinnslag 

19.og 

20. mai Mjr u-skole Vik musikkskole VArkonsert 

25.mai 

11. juni 
11.00 Enebakk kirke Enebakk Kammerkor 

1. juni 14.00 Kirkebygda Enebakk Sp.bank Enebakk skolekorps 

11. juni Kirkebygda 
Enebakk 
skolekorps Spiller for konfirmantene 

REMA 1000 I ENEBAKK 
selger varer og tjenester-i.Enebakk for 40 millioner 
kroner pr ar 

BUTIKKMEDARBEIDER 
søkes til foreløpig vikariat pa 1 r fra 17 .juli, med 
store muligheter for fast ansettelse etter denne tid. 
Tariff og ordna arbeidsforhold. 
Søknad med attester/referanser sendes innen 20.mai 
iii Rema 1000, 1914 Ytre Enebakk 
PS 
Vi søker videre etter ekstrahjelp (skoleungdom 15-16 
âr) i sommerferien / IØrdager, og foran store høytider 
0. 5.V. 

KOMPOSTEN 

SISTE KOMPOSTEN 
FOR FERIEN 

KOMMER FREDAG 
16JUNI. 

INNLEVERING. 
ONSDAG 7.JUNI 
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Innspark fra 
rádmannen: 

Rehabilitering av 
Flateby kloakkrensean-
legg. 
Det er beviiget kr.3.0 mill. til 
opprusting/rehabilitering av 
kloakkrensean!egget. Den eld-
ste deien av bygningen fra 
1979 skal jives, og samme ren-
seteknologi som bie anvendt 
under rehabiliteringen Ytre 
Enebakk kloakkrenseaniegg 
skal inn i anlegget. Kapasiteten 
ved aniegget biir ikke utvidet, 
men med nyu prosessutstyr vii 
renseresultatene bli mer stabile 
og bedre. Det ytre og indre mu-
jØ er ogsA satt i fokus. Store 
iuktproblemer i nrmiljøet reg-
ner man med A redusere/fjerne. 
Likeledes vii det indre miijøet 
bedres betydelig ved at nyu-
ventilasjonsanlegg/prosessut-
styr sØrger for at helsefariige-
gasser fjernes fra oppholds-
romlarbeidsrom. Arbeidene 
starter i slutten av mai mAned 
og man regner med at instalia-
sjonene skal vere ferdig i slut-
ten av september. 

Kloakkering Riiken. 
Reguieringspian for RAken bie 
stadfestet hØsten 1994. 
Kommunen gAr nA inn i omrA-
det med fremføring av kommu- 

nai-tekniske anlegg (vann/kio-
akk). Det er beviiget kr.4.5 
mill. til dette prosjektet. 
Kommunen har inngAtt kon-
trakt med produsent av preiso-
lerte rør, og mesteparten av led-
ningsnettet vil b!i lagt grunt (60 
cm.dybde). LeverandØr har 
utarbeidet prosjekt for 
"Mi!jøvennlig vann-og aviØps-
aniegg". Konseptet bygger pA 
bruk av preisolerte rØr i grunne 
grØfter. Pianlegging og syste-
matisk utføreise samt valg av 
riktig maskinstørrelse skal gjø-
re at man knapt kan se spor i 
terrenget etterpA. Disse erfa-
ringene bie videreført i arbeidet 
med en del av VA-anleggene 
utført til OL pALiiiehammer. 
Dette med godt resultat. 
Kommunen har fArt midler fra 
Norsk ForskningsrAd for A fA 

evaluert an!egget under utfØrei-
se og resuitatet etterpA. 
Anleggsstart er noe forskjøvet, 
ti! uke 22. Ferdigstilieise vil 
vre i løpet avhøsten 1995. 

Kloakkering av Ttije, 
1.etappe. 
Reguleringsplan er stadfestet 
for omrAdet TAje. Det er i bud-
sjett avsatt midler for fremfø-
ring av vann/kloakk neste Ar. 
Kommunen fremfØrer 1. etappe 
av det kommunaltekniske 
aniegget (Ca. 150 m) vAren/som-
meren i Ar. 

Sikring av skrent i Sløssâsen. 
Kommunen har ná bevilget penger til sikringsar-
beider i Sløssâsen. Vâglia Vel har i srdeieshet 
engasjert seg i dette' prosjektet, og arbeidene star-
tet 2.mai og er pâregnet ferdig i iøpet av uke 19. 
Skrenten vii bli sikret med et gjerde ica. 140 
meters lengde. 

ARSMØTE I 
ENEBAKK SV 

Arsmøteet ble avhoidt pA 
Flateby 1 8.mars. Laget har hatt 
høy aktivitet, med flere med-
!emsmØter, og deltatt i kommu-
nale- og fylkespolitiske konfe-
ranser. Vi prioriterte samar-
beid med Nei til EU framfor 
egen aktivitet. SV 's lokaipoliti-
kere var representert pA foike-
møter om skolens budsjettsitua- o sjon og veistandarden pA 
Flateby. Under budsjettbe-
handlingen prioriterte vi skjer-
met enhet pA sykehjemmet og 
styrking av skolen. av andre 
saker SV har arbeidet med: 

* ny antikontraktørklausul 

* mottak av flyktninger fra 
tidligere Jugoslavia 

* kulturtiltak funksjonshemmete 

* stØtte til Enebakk Vannskilci. 

* ungdomsklubbene 

* Komposten 

* skoiebruksplan m.bi.a. 
ungdomsskole pA Flateby 

VALG: 
Kari l-Jeier, leder 
Ragnar W.Nord, 
nestleder/sekretr 
Lisbeth Gaathaug, kasserer 
Henning strØm SUfFaglig 
kontakt 
Tom Nilsen, Britt Gaathaug og 
Rolf Solberg (styremedlemmer) 

RWN 

ARSREFERAT FRA 
KIRKEBYGDEN 
SANITETS - 
FORENING 

Foreningen hadde sitt Arsmøte 
25.mars 1995. 
Aret som gikk har vrt et bra 
arbeidsAr.for 
Sanitetsforeningen. Det har 
vert holdt 10 medlemsmØter. 
Vi har ogsA i fir hatt tur for 
medlemmer og andre. Turen 
gikk til Telemarkskanaien. Det 
var full buss og en koselig tur. 
Vi har ytet penger til kreftsa-
ken, Sykehoteliet, reumatismen 
og til krybbedød-aksjonen. Vi 
har ogsA gitt penger til nrmil-
jøet. 
Støvsuger og kaffeservise til 
Lotteberg bailiehage, 2 medi-
sinskap med innhold + en før-
stehjelpskoffert til barnesko!en. 
Vi har ogsA fAtt ferdig vAre 2 
pensjonistboliger. Den ene er 
tatt i bruk. 
Foreningen holder sine møter-i 
det gamle fryseriet som eies av 
Bakke. Fm Bakke har ti!budt 
oss A bruke det gratis. Vi er 
meget glad for det. 
Foreningen har pr. 1 .april 28 
medlemmer. 
Vi Ønsker oss mange fler. 

J.w. 

Enebakk 
Arbeiderparti 
Styrets forsiag til kommunevaig-
liste for perioden 1996-1999: 
1-2 	Jorunn Buer 	Enebakk 
3-4 	Magne Berg 	Flateby 
5-6 	Irene Aker Olsen Y. Enebakk 
7-8 	Me Solberg 	Y. Enebakk 
9-10 Anfinn Liland 	Flateby 
11-12 Eva Aaslie 	Enebakk 
13-14 Sverre Annaniassen 

Y. Enebakk 
15-16 Jon Fredheim 	Flateby 
17 	Robert Fostaas 	Enebakk 
18 	KjelI Terje Holen Y. Enebakk 
19 	Geir Tørâsen 	Flateby 
20 	Thor Riken 	Y. Enebakk 
21 	May Strandos Johansen 

Flateby 
22 	Per Kjos 	Y. Enebakk 
23 	Egil Jorgensen Enebakk 
24 	Valter Svarthol 	Y. Enebakk 
25 	Hilde Aaslie Vaslestad 

- 	Flateby 
26 	Stig Aker Olsen Y. Enebakk 
27 	Eva Rustad 	Y Enebakk 
28 	Roger Hollund Y Enebakk 
29 	Bent Lillejordet 'Y. Enebakk 
30 	Lars Kvalvg 	Y. Enebakk 
31 	Michael Furulund Enebakk 
32 	Age Rustad 	Y. Enebakk 
33 	Jan Tore Wattum Y. Enebakk 
34 	Eilert Buer 	Enebakk 
35 	Odd Lillejordet 	Y. Enebakk 
36 	Dag Skaug 	Y. Enebakk 
37 	Einar Sigurd Birkeland 

Enebakk 

Ten 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 

KOMPOSTEN 

	 Kloakkutbedringene 
I full gang 

Per vi god 
nok service?? 
I mitt "innspark" i Komposten nr. 
3 nevnte jeg blant annet disse over-
ordnede mM for kommunen 

*Enebakk kommune skal were en servicebedrft for 
kommunens innbyggere 

*Kommunen  skal organiseres sà rasjonelt som mulig 
utfra brukernes behov for kommunale tjenester 

- 04 jeg spurte om i hvilken grad vii administrasjonen lykkes i 
A na disse to mAlene. 

Takk for svar! - bAde fra Wenche Soivang, Anne Grethe 
Andresen, Nina Ansethmoen, Vigdis Bratfoss, Kristin Heistad 
og Heidi Kandola. Dere kommer med friske tilbakespill, og 
jeg mA nok si jeg er glad jeg heldigvis ikke har ansvar for alt 
dere nevner. 

Det dere nevner som gAr pA fordeling av midler eller størrelsen 
pA ressursene til de enkelte tjenesteomrAder vii jeg umiddelbart 
videresende til vAre politikere. SpØrsmAl om man oppnAr kon-
takt med lensmannsbetjenten, er ye! Romerike politikammer 
den rette adressen for, uten at spørsmAlet blir mindre interes-
sant av den grunn. 

Mellom linjene i inniegget fornemrner jeg en forestilling om at 
"Kommunen" er det som skal gjøre det verd a leve i lokalsam-
funnet? Jeg fAr jo si takk for tilliten - at dere synes kommunen 
er sA viktig! Men - "Kommunen kan ikkje fiksa alt!" heter det. 
De positive gratisverdiene "frisk luft - skog og vann -røde 
kinn og blAbr, samhold og omsorg" er, som dere pApeker, det 
som gjØr det levelig, og som oppveiersyting, begredelighet, 
sukk og storm. 

Avslag pA barnehageplass? Vi har frem til nA hatt for fA barn i 
Enebakk til a fyile opp de barnehagepiassene vi faktisk har. 
Det er riktig nok takket vre et privat utbyggingsinitiativ at vi 
har hatt disse plassene, men akkurat det spiller vel kanskje 
mindre rolie sA lenge barnehageplassene finnes! 

Wenche Solvang spør meg hva som ligger i det at"kornmunen 
skal organiseres sA rasjoneit som mulig". Jeg vii definere 
begrepet rasjonell organisering slik at vi skal utfØre alie deler 
av arbeidet vArt sA enkeit som mulig, uten dobbeltarbeid eller 
unødvendig tidkrevende prosedyrer. Samtidig skal vi sørge for 
at kvaliteten pA det arbeid vi gjør er tilstrekkelig, og vi skal 
sØrge for at det utøves nØdvendig kontroll av denne kvaliteten. 
Til nA har det i stor grad vrt lover og forskrifter som har fast-
satt minimum kvalitetskrav pa det arbeidet de offentlige orga-
nisasjoner utfØrer. I dag gAr vi vaniigvis ienger, og sier at i til-
legg til at lover og forskrifter skal oppfyiies, skal vi ogsA yte 
service.Det er noe av dette som ligger i siste del av mAisetting- 
en: "Ut fra brukernes behov for kommunale tjenester". Vi 
hAper forøvrig at vi om noen mAneder skal komme tiibake til 
innbyggerne i Enebakk kommune med en bnikerundersøkeise 
vedrØrende en del av de kommunale tjenester. Biant annet 
gjennom dette vil vi"skaffe til veie oppdatert og utfyiiende 
informasjon om brukernes behov". Ellers er vi jo ogsA hele 
tiden avhengig av tilbakemeldinger fra innbyggeme. 

Mitt hovedspørsmAi sist om serviceinnstiliing og smil i hverda-
gen synes jeg fremdeles ikke jeg har fAtt noe kiart svar pA. Er 
det andre som har meninger om dette? Hva med aile mannfol-
ka? Har dere ingen mening om dette - eller er dere aitfor opp- 
tatt av fotbali,biier 	 eller om Man menighets bamehave 
i fremtiden vil kiare A komme seg forbi den nye golfbanen for 
A dra pa skogsturer? 

I 

SOLHEIM ELEKTRISKE 
autorisert elektroentreprenør 

er din lokale elektriker som utfØrer  alt innen elektrisk 
installasjonsarbeid; nybygg, tilbygg alarmanlegg, 

renovering etc. 

RING OSS PA TELEFON 64 92 64 20 



TANNHELSETJENESTEN I AKERSHUS 
ENEBAKK, LORENSKOG OG 
RLINGEN DISTRIKT 
1914 YTRE ENEBAKK 
TLF. 64925247 

TANNBEHANDLINGFOR BRUKER AV 
HJEMMES:YKEPLEIEN. 
Tannheisetjenesten I Akershus Ønsker A informere aile brukere-
av hjemmesykepleien om det tannbehandlingstilbud vi gir. Alle 
de som has brukt hjemmesykepleien i 3 mAneder, eller mer, fAr 
gratis behandlig. Behandlingen mA utføres pA offentlig tannidi-
nikk i hjemkommunen. 
-Hjemmesykepleien tar kontakt med alle som oppfyller kravene 
for gratis behandiing. 
-Tannhelsetjenesten kan, ved behov, bistA ved hjemmebesøk. 
-Ruliestoibrukere fAr behandling pA Fiateby tannkiinikk. 
-Ved ønske om ytterligere informasjon, - kontakt tannhelsetj-
enesten i Enebakk pA telefon 64 92 52 47. 

Randi Voje 
Tannpleier 

Lokalbanken i Enebakk tif. 64 92 43 39 	 sparebanken 

Boligldn du kan leve med. 	j XG ~*._? 

Tenk trivsel 

- tenk Enebakk! 

KOMPOSTEN 

Apning av Enebakk 
Sparebank 1juni 

Arets konfirmanter i 
Mari og Enebakk kirker 

Søndagene 28. mai og 11.juni er konfirmasjonsda-
ger i bygda. Det er i ãr 100 kirkekOnfirmanter i 
Enebakk, 38 i Mari og 62 i Enebakk. 

APNINGSDAGEN 

Apningsdagen nrmer seg med 
raske skritt, og forberedelsene-
er i full gang. Program for 
âpningsdagen vii bli sendt aile-
husstander Ca. en uke for 
âpningen. 

MEDARBEIDERNE 

De tre medarbeiderne som skal 
starte Enebakk Sparebank er nâ 
ansatt. Alle tre er meget høyt 
kvalifiserte, og har tilsam-
men77 ãrs bankerfaring: 

Banksjef Ase Killerud som er 
født i 1949, begynte sin bank-
karriere i tidiigere Enebakk 
Sparebank i 1969. Hun fulgte 
med fusjonene inn i 
Sparebanken NOR, hvor hun 
har vert ansatt til hun begynte 
hos oss den 1. mai i âr. 
Ase er født og oppvokst i 
Enebakk og kjenner kommunen 
og dens innbyggere meget 
godt. Ase tar etableringen av 
Enebakk Sparebank som en 
utfordring, og vi er sikre pA at 
ledelsen av banken vAr er i 
trygge hender hos henne. 

Bankmedarbeider Eva Ek er 
født i 1946, er gift og har 3 
voksne barn. Hun var ansatt I 
Kreditkassen (Andresens Bank) 
i 27 Ar frem til 1991, og har 
meget ailsidig bankerfaring. 
Eva har vrt fast medlem av 
Enebakk kommunestyre siden 
1991 ,og har følgelig inngAende 
kjennskap til kommunçn vAr. 
Eva tar, i likhet med Ase, opp-
gaven som en utfordring og 
Ønsker A gjøre sitt til at 
Enebakk Sparebank blir en 
livskraftig bedrift. 

Nyansatt banksjef i Enebakk 
Sparebank: Ase Killerud 

Joar T. Dahl 

Bankmedarbeider Joar T. Dahl 
er født i 1952, er gift, har 4 
barn og er yngstemann pA laget. 
Han har 24 Ars bankpraksis fra 
4 forskjellige banker og kom-
mer nA fra Sparebanken NOR i 
Ytre Enebakk. Joar er spesialist 
pA blant annet Økonomisk rAd- 

givning og saksbehandling av 
Ian. 
Joar bor i Askim, men har 
meget god kjennskap til 
Enebakk. 
Joar sier at han ser etableringen 
av Enebakk Sparebank som en 
stor utfordring, og den utfor-
dringen gAs han pA med liv 
oglyst. 

FLATEBY 

Vi har nA fAtt en dugnadsgjeng 
som er villig til A vre med 04 
sette istand lokalene pa 
Fiateby. 
Apningsdatoen for fihialen pA 
Fiateby er ikke endelig fastsatt, 
men vi arbeider for at det skal 
bli sA tidlig pA høsten som 
mulig. 

Halyard Waade, styreformann 

Mari kirke: 
28.MAI: 
Kenneth Aarnes 
Andreas Bjerkeland Hansen 
Daniel Andre Bjørndalen 
Kari Bognerud 
Arnfinn Brede 
Espen Buringrud 
Lill Marita Eriksen 
Marius Grongstad 
Robert Grosvold 
Stian Andre Holm 
Jon kristian Jacobsen 
Merete Jaucis 
Tor Morten Jensen 
Silje Johansen 
Martin Kathrud 
Morten Kristoffer Kjus 
Kenneth Kvarud 
Marius Andre Lubbe 
Hege Nøkleby 
Tom Pettersen 
Terje Rustand 
Heidi Ruud 
Jan Frode Sunde 
Mona Svarthoel 

11.JUNI: 
Marit Berg 
Torili Edvinsen 
Kjetil Holt 
Tone Margrete Joner 
Tine Kaasa 
Jeanine Therese Lagaard 
John Magne Lindestad 
Heidi Nordahi 
Hege Nøkleby 
Mads Takla 
Marie Therese Tidemann 
Anne Marit Ungersness 
Andreas Vedal 
Stian østvAg 

Enebakk kirke 
28.MAI: 
Karine AambØ 
Marianne Andersen 
Hege Maria Andreassen 
Stian Andreassen 
Anders Berglund 
Ragnhild Bjerkeiy 
Tonje Bleka 
Espen Brunstrøm 

Are Darre Hansen 
Atle Andre Fischer 
Birger Bergskaug Godvik 
Marit Gusiund 
Christian Hagen 
Hildegunn Helland 
Anne rid Siv Eirin Johansson 
Christina Strandos Johansen 
øystein André Karisen 
Tom Harald Muland 
Tonje Myrvoid 
HAvard SikkerbØl Nordlie 
HAkon Rustad 
Maria Sook Spjeldnes 
Hege Tomnns 
Hasse Andre Vestli 
David Leiv Viken 

11.JUNI 
Jeanette Aas 
Siv-Merethe Andresen 
Torstein Enemark Bergersen 
Hege BrunstrØm 
Monica Therese Bystrøm 
Anne-Marie Cohn 
Espen Alexander Eilefsen 
Eskil Gjelvold 
Bente Høiiund 
Widar Magnus Bjerkeland 
Lund 
Peder Kristian Sethern 

Hege Elisabeth Kjeidsrud 
Camilla Kongsvold 
Elisabeth Kvalheim 
Susanne Lenes 
Torunn Lillo 
Marianne Martinsen 
Sin Michalsen 
Cato Myrvold 
Ailin Renee Nevjar 
Kim Petter Saxlund 
Marianne Skjret 
øyvind Slette 
Jeanette Solberg 
Kristoffer Soivang 
øystein Sundby 
Hans Ole Setra 
Martin Thorshov 
Glenn Strømsborg Thranem 
Inger Kathrine Thronrud 
Henriette Kjerviken 
Marit Thune 
Marianne Bakken Tollefsen 
David Leiv Viken 
Linn Renate Westerheim 
Kay Ove ødegArd 
Live ødegArd 

Eva Ek 



~N 4~ 	 

LORDAG 10. JUNE 
K!. 09.00: Bodene dpnes. K!. 16.00: Barna i Leikarringen Ignar 
Kl. 12.00: Ytre Enebakk skolemusikk- 	 danser. 

korps spiller opp. 	K!. 16.30: Káring av Enebakks ster- 
KI. 14.00: Fallskjermhopping. 	 keste mann. 
KI, 15.00: Enebakk Bygdeungdorns- 	K!. 17.00: Enebakk Blandakor. 

lag danser Swing 	 K!. 18.00: Avslutning. 

KOMPOSTEN 

LPRoQAfr(,( 
-- 

FRIEDAG 9.JUNI: 
Ki. 16.00: Velkomrnen, bodene ápnes. 
Ki. 16.30: Auksjon. 
Ki. 19.00: Leikarringen Ignar danser m/Rallarn. 
Ki. 20.00: Frisk Luft spiller. 
Kl. 22.00: Avslutt. 

63 utstillere - Uteservering  -  Karuseller 
- Ballonger - HopesIott - Hesteridning 
- Levende dyr - Brannbil - Politihil - 
Elektrisk hil m.m. 

Vi oppfordrer alle til 
i ía bile,, stâ bjemme 

under mark edsdagene. 

FLATEBY HESTESENTER 
YmE ENEBAKK KLOAKKRENSESTASJON 
ENEBAKK JEGER & FISKERFORENING 
ENEBAKK BYGDEUNGDOMSLAG 
NASJONALFORENINGENS HELSELAG ENEBAKK 
ENEBAKK Dt&1%ixnsIu SJELSKAB 

OIA's GYM OG SOL 
ENEBAKK V.&iT OG SERVICE EVOS 
WINJE MARIUSER A/S 
B. PEDERSEN EFTF. 
NAIL0YET 
Y1E ENEBAKK K0NDIT0RI 
BOKWØRNET 
KLESBODEN 
YmE ENEBAKK POSTKONTOR 
VIK M[NIHANDEL 
YTRE ENEBAKK SANJTETSFORENING 
HUMAN-ETISK FORBUND 
ENEBAKK BRANNVESEN 
MARTINIUSSEN BILSERVICE 
EXPERT 

BJERKLUND HAGESENTER 
IDREITSLAGET DR1V 
LEIKARRINGEN IGNAR 
REMA 1000 
YTRE ENEBAKK HUSMORLAG 
FRISK Luvr 
TANGEN ELVAS VENNER 

SYNNØVE FINDEN A/S 
Kim 
YTm ENEBAKK BENSIN & SERVICE A/S 
YTRB ENEBAKK ARBEIDERLAG 

ØsTMARKA GOLFKLUBB 
Fono ENERGIVERK 
SPAREBANKEN NOR 
GULLSMEDMESTER Soni A/S 
INTERIOR & ANTJKK 
WERNER'S SPEKEMAT 
HAUGENS HUNDEFOR 
Yriu ENEBAKK SKOLEMUSIKKORPS 
ENEBAKK LENSMANNSKONTOR 
VIGDIs HALVORSEN 

ENEBAKK LANDBRUKSLAG 
SERVICE BRØDHOLT 
KIRSTEN HUGSAND 
VAGuA VEL 
Ymrs Bismo PIZZERIA 
STATOIL, ENEBAKK 
ANITA SINSEN 

STRØMSBORG & ENERSEN A/S 
BUA HEKSEFLID & HOBBY 
MJIER SK0 
ENEBAKK REKLAME-STUDIO 
UN! STOREBRAND 
ERIK KJELGAARD 
NORSK FOLKEHJELP FL&TEBY 
VAG SALONGEN 
BELLA BLOMSTER & GAyER 
JANNE'S CANDY SHOP 
BJØRGS GAYER OG JERNVARE 
BYGGMESTER PER-ERIK ØSTUE A/S 
ENEBAKK AUKSJONSFORRETNING 



KIRKEB YGDEN 
K1.08.00 Flaggheising pa barneskolen ved ørnøye 4H. 

Enebakk skolemusikkorps spiller. 
K1.09.00 Bekransning av Petrus Oppegaards bauta. 

Enebakk skolemusikkorps spiller for og etter 
bekransningen 

KI. 10.30 Oppstilling pa Kirkebygden skole. 
17.-mai-hilsen ved elever fra 6.klasse. 
Overrekkelser av ârsmedaljer til skolekorpsmedlem- 
mene. 

KI. 11.00 Barnetoget starter og gãr rundt Klokkerudásen. 
Det Ønskes at det er flest mulig folk langs ruta 
slik at stemningen blir stor! 

KI. 12.00 Familiegudstjeneste i Enebakk kirke. 

KI. 13.00 Toget ankommer Enebakk ungdomsskole. 
KI. 13.25 Formann i 17.mai-komiteen Ønsker velkommen. 
K1.13.30 Seniorgruppa Enebakk skolemusikkorps. 

Tale for dagen ved ordfØrer Einar Holstad. 
,"Talkshow" v/Jostein Eriksen. 

KI. 14.20 Leikarringen Ignars barnegruppe. 
K!. 14.45 Enebakk skolemusikkorps spiller. 

KONKURRANSER, LEK, SPILL M.M. 
Salg av: KAFFE, KAKER, IS, PØLSER, PIZZA, MINERAL-
VANN. 

Vi regner med pent vr, sâ ta gjerne med campingstol og bord. 

STILL OPP I TOGET OG LA SANG, JUBEL OG HURRA-

ROP RUNGE OVER KIRKEBYGDEN! 

KOMPOSTEN 

17. mat i Enebakk 

FLATEBY 

K1.08.00 Flaggheising pa Stranden skole 
K1.09.30 Fremmøte pa Hauglia skole - oppstilling av toget. 

Stranden Skolemusikkorps spiller. 
K1.09.45 Apell ved Asbjørn Gran og skoleelever i 3.klasse. 
KI. 10.00 Avmarsj - rute for toget: Hauglia skole - stopp ved 

aldersboligen. Stranden Skolemusikkorps spiller. 
Blomsteroverrekkelse. Videre ødeg.rdsveien ned til 
riksveien og til Stranden skole. 

Foreidre - husk 1. gã bak toget!! 

Kl. 11.00 Toget ankommer Stranden skole - oppstilling foran 
scenen. Konferansier er Asgeir Hansen. Apeli og 
dagens tale ved Gunnar Toilmes, samt elever fra 
Stranden skole. Nasjonalsangen spilles. Utdeling av 
brus til alle elever ved fØrskolene, Hauglia og 
Stranden skole 

Saig av: kaffe - kaker - pølser - brus - is - snacks 
Spill - utlodning - leker 

Ki. 12.00 Konsert v/Stranden Skolemusikkorps. 
K1.13.00 Film for barna i gymsalen. 
KI. 14.00 Trekning av sykkellotteri - premieutdeling. 
KI. 14.30 Slutt pa skolen. 

OBS! UNNGA A KJØRE OPP TIL HAUGLIA SKOLE!! 

Da vi vet av erfaring at det er vanskelig nok med sitteplasser pa 
Stranden skole, oppfordrer vi alle som har anledning til det, a ta 
med seg, eller kjøre ned campingbord og stoler om morgenen. 
NB! Det er ikke tillatt a parkere pa Vidotta eller veien inn til 
Stranden skole. Handicappede vii fA tildelt parkeringsplass pa sko-
lens omrade ved visning av kort. I tilfelle regn, vii programmet pa 
skolen bli endret. 

VELKOMMEN! 

Hilsen Stranden Skolemusikkorps ogforeldre i 411asse. 

YTRE ENEBAKK 

	

08.00 	Flaggheising pa Ytre Enebakk skole med Ytre 
Enebakk Skolemusikkorps. 

	

09.15 	Ytre Enebakk Skolemusikkorps spiller pa Syke- 
hjemmet 

	

10.15 	Ytre Enebakk Skolemusikkorps marsjerer fra 

	

10.30 	Gudstjeneste i Mari kirke. 

	

11.15 	Ytre Enebakk Skolemusikkorps marsjerer fra Man 
kirke til skolen 

	

11.30 	Barne-og folketoget gâr fra skolen. Togrute: 
Forbi REMA 1000, opp Vagliveien, Radyrveien, 
Tiurveien, ned Sagstubakken og tilbake til skolen 

	

12.30 	Tale for dagen ved Barbro øvergârd. 

	

12.45 	Leikarringens danseoppvisning med barn og voksne 
dansere 

	

13.30 	Ytre Enebakk Skolemusikkorps spiller. 

	

14.00 	Vannskioppvisning ved Enebakk Vannskiklubb. 

	

14.45 	Avslutning med trekning av skolemusikkens 
sykke!lotteri. Premieutdeling for pi!kast og 
luftgevrskyting. 

Leker, spill og film for barna, pilkast, luftgevrskyting og radio-
styrte biler med RC-klubben. 
Brus, is, pizza, kaffe, vafler og forfriskninger fâs kjøpt. 

Parkering ved MjerhaI1en. NB! Ingen parkering pa Riksveien, 
eller pa skoleplassen. 

SKOLEN GJØR OPPMERKSOM PA FØLGENDE: 
De ber elever som ikke er i kirken om a were pa skoleplassen for 
oppstilling senest kl. 11.10. 

VI ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN TIL A 
DELTA VED FEIRINGEN AV 17.MAI I YTRE ENEBAKK. 

17.mai komiteen i Ytre Enebakk 



Enebakk Herredshus, Kirkebygda. 

Rausjø Skole. 
Mellom kI. 09.00 og kI. 12.00. 
Laypa er merket med fargede plastb8nd. 
Ved innkomst- Rausja Skole. 
Deftakere sam Aar grill marnjeis tkihge,r mi medbringe sift sta,lfarL 

Ved start 
Voksne ks 50,-. Barn under 16 at ks 30,-. 
Pamilier utover 2 voksne og 2 barn g8r barn gratis. 

Norsk Folkehjelp, Avd. Flateby. 
Rausja Skole med saig av pelser, kaffe, nystekte vafler og bras. 

Gratis buss tilbake til Herredshuset. Bussen g8r Ira Rausjo Skole 

Ca. W. 12.30, siden kontinuerlig. 
Sverre Annaniassen, Ytre Enebakk - TIf. 64 92 40 80. 
Odd Lillejordet, Ytre Enebakk - TIf. 64 92 44 05. 

Ytre Enebakk Arbeiderlag. 

VELKOMMEN 'I'lL PLANKEMARSJEN 19951 

START 
MAL 
STARTI1D 
MERKING: 
STEMPUNG: 

PAMELDING 
STARTKON11NGENT: 
FAMILIER.ABATF 

FØRSTEHIELP: 
RASTEPLASS: 
RET1JR: 

OPPLYSNINGER: 

ARRANG0R: 

IV
ENEBAKK FYSIOTERAPI 

Gjenglemte lakener og hândkher 
ma hentes innen St.Hans. 

Fysioterapeutene 

A EMAUS KL.17:OO 
festtale 

* sang av Dynamis 

* leker for store og sm& 

* musikk 
* gryterett, kaffe og kaker 

• Inngang: kr.40 for voksne 
kr.20 for barn 

max 1 2OIfamil!O 

Ten 
trivsel 
tenk 
Enebakk! 

ENEBAKK PENSJONISTFORENING 
MedlemsmØte i Enebakk herredshus 

ONSDAG 14.JUNI KL.16.30 

VELKOMMEN 

KOMPOSTEN 

NOMINASJONS- 
MØTE 

Enebakk Fremskrittsparti av-
holder nominasjonsmøte 

fredag 19.5.95 kl.19.00 
Ekomveien 44, 1914 Ytre 
Enebakk. 

Valgkomiteens forsiag som 
foreligger til behandling: 

1. Steinar Sandby 
2. Steinar Sandby 
3. Ronny WickstrØm 
4. Ronny WickstrØm 
5. Tor Idar Paulsen 
6. Tor Idar Paulsen 
7. Lars Kr. Engum 
8. Lars Kr. Engum 
9. Glenn BjørnevAg 
10. Glenn BjØmevAg 
11. Thore Enger 
12. Thore Enger 
13. Jan Wickstrøm 
14. Marianne BjørnevAg 
15. Catrine Arnesen 
16. PAl Paulsen 
17. Hilde Skaslien Paulsen 
18. Marion Enger 
19. Ole Anton Gystad 
20. Birgitt Tømmervik 
21. Roy Olsen 
22. Arne Evensen 
23. Ann Christin Paulsen 
24. Hans Fr. Gystad 
25. Geir Skaslien 
26. Roy Martinsen 
27. Steinar Magnussen 
28. Christine Laurentz 
29. Robert Christiansen 
30. Mona Lauritzen 
31. Terje Thorvaidseth 
32. Karen Hagen 
33. Trond Hansen 
34. Jon Egil Kroken 
35. Øyvind Strom 
36. Knut E.Dahl 
37. Remi Aasli 

ENEBAKK HUSFLIDLAG 
Tur til Fetsund Lensemuseum. 
SØNDAG 28.MAI 1995. 

Akershus fylkeshusflidlag inviterer til arrangement i f.m.Apning 
av ãrets arrangementer pA museet. 

Program: 
Ki. 12.00 Apning av kunstutstilling i hvilebrakkene: 

2 grafikere og 1 med keramikk-relieff. 
K1. 13.00 Apning av "Jeg gikk en turpA stien". 

Natursti for hele familien der ulike lag og organi- 
sasjoner tar "stivandrerne" med pA forskjellige aktiviteter med 
tilknytning til bruk av naturmaterialer og og naturopplevelser. 

HusflisdhAndverkeme i Akershus innbyr samtidig til et uformelt 
treff pA LUND (gkden ovenfor Lensemuseet). Det blir presen-
tasjon av HusflidshAndverkeme i Akershus. 

K1.14.30 Arild Hartvedt: Naturen som inspirasjonskilde med 
koter som hovedtema. 

Vi har ikke lagt opp til busstransport, men at man sl.r seg sam-
men og kjØrer privatbiler. 

Det er saig av kaffelkakerfvafler/pølser/gjeddebUrgere pA stedet, 
men det er ogsA god anledning til A nyte medbrakt Picknic-kurv. 

SETT AV SØNDAG 28.MAI TIL EN TUR TIL FETSUND 
LENSEMUSEUM. 

Du kjører mot Fetveien og tar av til Nerdrum, og fortsetter over 
jernbanen og fram til Glomma. Det er ogsA muligheter for A 
parkere i Fet sentrum og gA gangveien langs Glomma under 

Fetsundbrua. 

olriens 	 
Betal mindre, fâ mer! 

• Selvgâende 

• Lettstartet motor 3,5 HK 

• Klippebredde 46 cm 

• Enkel sentral høydeinn-

stilling 

Klippepanne i stál 

55 liter oppsamler 

Ariens Garden 
46 Auto 

I41c sovdr A.S 
KARLSENS HAGEUTSTYR 

BJØRN KARLSEN 
1911 FLATEBY 
TLF. 64 92 80 13 

ENEBAKK 

HISTORIELAG 
inviterer til" rusletur" I 

Daiefjerdingen 

Lordag 10.juni kI.11.00. 

Det vii bli satt opp plakater 
med mer informasjon 

senere 

I(IRk'EN I NORGE1000 AR 
I forbindelse med at Kirken i Norge fyller 1000 6r, 

blir det føigende markeringer I Enebakk: 

KRISTI HIMMELFARTS DAG 25.MAI: 
Gregoriansk-inspirert Gudstjeneste i Enebakk kirke kI.1 1:00 

m/ bia Enebakk Kammerkor. 

Kirkekaffe pA bygdetunet etter gudstjeriesten: 

• Kirkehistorisk dukketeater v/Kjeil Matheussen 

• Et spill om tro, hAp og kjriighet v/unge og voksne 

• Servering av rømmegrøt 

1.PINSEDAG 4.JUNI 
Ekumenisk gudstjeneste kLll:00 I Enebakk og Marl kirke 

KIRKEKUNSTAFTEN I ENEBAKK KIRKE KL.20:00 

• Orgelmusikk 
• Opplesning 
• Omvisniflg I kirka 

I tillegg til dette vii biblioteket markere kirkejubileet 



ENEBAKK 
BONDE 
KVINNELAG 
minner om 

* Tirsdag 30.mai: 
Vi drar pA besØk til Asker 
BKL. 
Avreise: Ca 16.30 fra Ene-
bakk kirke. kr.80,- pr pers. 
Meld deg pA snarest til Randi 
R.So!berg, tlf. 64926139 eller 
Redin Krogstad , 64926034 

* Tirsdag 6.juni: 
Trimrnetur pA Gamle 
Kongsvei fra Østenbøi til 
Ytre Enebakk. Oppmøte 
ØstenbØl kL19.00. Ta med 
niste. 

20.juni: 
"GRØTMØTE" pA Bygde-
tunet 

Hilsen styret 

GAVEN 
- til glede 
- til. nytte 
- sornvaer 

Symaskiner fra kr 2:395,-
Gunstige betalingsvilkâr! 

ti Husqvarna 
STØRST I NORGE SIDEN 1961 

Forretningssenteret 
1914 Ytre Enebakk 

Til saigs 

Lekegrind i tre 
og trille (nedleggbar), 

ønskes kjøpt. 
Tif. 64924015 

Et kombiskap, 
komfyr, seng, kjøkken-
bord m/4 stoler, 2 stress-
less. 
Tlf.nr. 64925571 

014 FØRSKOLE- 
(( 	 UERER 
\ 	m/førskoleut- 

danningsokestil 
Enebakk Husmorlags5-árs 

klubb pa Streifinn. 
24 timers uke. folger sko- 

leruta med unntak av 
planleggingsdager. 
Tiltredelse 1.8.95. 

Soknad sendes 
Ella wenli, 1912 Enebakk 

ilL KONFIRMANTEN 

KOMPOSTEN 

Bolig sokes 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 

trenger leilighet/hus til en 2-barns familie i 
Ytre Enebakk, som ma' vere innflytting-
skiar senest 1.juli 1995 

Hvis du har en passende leilighet, ta kontakt med 
Sosialkontoret v/Jeremy Pyke, tif, 64 92 60 60 

LOKALER I YTRE ENEBAKK 
Kontor/salgslokale mllagermuligheter ca 100 kvm, 

delvis nyoppusset. sentralt og gunstig leie 
Adr. Gaupevn.25 - Henv. Løken, tif. 64925758 

ENEBAKK HUSFLIDLAG 
MØte pa Enebakk Bygdetun 

ONSDAG 7.JUNI 1995 KL.19.00 

Omvisning og historie om Enebakk 
Diktlesing 

Vi serverer KALVEDANS 
Utlodning og kaffe! 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! 

INNSAMLING AV LANDBRUKSPLAST 

Innsamlingssted. felleskjøpet østlandet, avd.Enebakk 
Tid: Tirsdag 30.mai kI.08.00 - 21.00 

Onsdag 21.mai k1.08.00 - 14.00 
Plasten bØr sorteres og vre fri for j ord og grasrester 

Felleskjøpet, østiandet, avd. Enebakk 
Landbruksiaget i Enebakk 
Enebakk Landbrukskontor 

FELLESKJOPET, 
OSTLAN DET 

Avd.Enebakk, tlf.6492401 3 

KORNMOTTAKET 
stenger for vedlikehold og klargjØring 

til fly komsesong. 
Siste mottaksdato: Fredag 26.mai 1995 

HITTEGODSAUKSJON 1995 
Enebakk Iensmannskontor avholder hittegodsauksj on 

TORSDAG DEN 18. MA! 1995 KL.10.00 

STED: N, BAKSIDEN AV ENEBAKK 
LENSMANNSKONTOR I KIRKEBYGDEN 
(Inngang Enebakk Helsestasjon) 

GJENSTANDER: CA 65 STK, 
sykier, bilstereoanlegg, smykker m.ni. 

Ved kjøp av gjenstander skal det foretas kontant oppgjør ved 
henvendelse i EKSPEDISJONEN inne pA lensmannskontoret 
Dette skal skje STRAKS, eller umiddeibart etter at auksjonen er 
avholdt. 

Lensmannen i Enebakk 

Ledige stilliger 

lu
LEDIGE ASSISTENTSTILLINGER I 
OPPVEKSTAVDELINGEN 

HAUGLIA SKOLE, TLF. 64928310 

1 Skoleassistent, 14 timer pr. uke, i tidsrommetl4.08.95-
21.06.96. 

2 Assistent i skolefritidsordningen, 15 timer pr. uke. Fast til-
setting fra 14.08.95. 

KIRKEBYGDEN SKOLE, TLF. 64926113 

3 Skoleassistent, 16 timer pr. uke, i tidsrommetl4.08.95-
2 1.06.96 

4 Assistent i førskolen, fast tilsetting i 16 timer pr.uke fra 
14.08.95. For sko1e.ret 1995/96 blir timetallet betydelig høyere. 

5 Assistent i skolefritidsordningen, 17 timer pr. uke. Fast til-
setting fra 14.08.95. 

YTRE ENEBAKK SKOLE, TLF. 64924168 

6 Assistent I skolefritidsordningen, 20 timer pr. uke. Fast til-
setting fra 14.08.95. 

7 Assistent I skolefritidsordningen, 15 timer pr. uke itidsrom-
met 14.08.95-21.06.96. 

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE - 64924066 

8 Assistent, vikariat, hel stilling, for perioden 
15.8.95 - 14.8.96. 

For nrmere opp!ysmnger om stillingene henvises til den enkel-
te skole/barnehage eller oppvekstavdelingens kontor,tlf. 
64926060. 

Det er ønskeiig at de som tilsettes har erfaring med og interesse 
for a arbeide med barn. 

Avlønning i lønnsramme 1. 1, lønnstrinn 1-13. Arslønn i he! stil-
ling 124.200-151.900. Der arbeidstiden fØlger skoleruta,avkor-
tes lønnen med 11,15 %. I skolefritidsordningen kan det bli 
aktueit med utvideise av arbeidsAret; eventuelt i kortere tidsrom 
med av!ønning pA timebasis. 

Søknad vediagt kopier av attester og vitnemAl sendes 
Enebakkkommune, Oppvekstavdelingen, 1912 Enebakk, innen 
23.05.95. 
Vennligst spesifiser hvilke stillinger søknaden gjelder. 

ENEBAKK PRESTEGJELD 

MENIGHETSFULLMEKTIG 
i 70% stilling i Enebakk prestgjeld ledig. 

Sti!iingen er ti!iagt varierte arbeidsoppgaver for menighetsrAde-
ne, og noe arbeid for prestene i Enebakk.Arbeidet vii b!.a. bestA 

av saksforberedeise, møteinnkailing,protokoiiføring, Økonimi-
oppføiging av menighetene og van!ig kontorarbeid. Til stilling-
en er det ogsA tillagt noe arbeid pA kveidstid. 

Søkere mA vre medlem av Den norske Kirke og det er 
ønske!ig med erfaring fra menighets-og organisasjonsarbeid. 

Det !egges vekt pA evnen til A arbeide selvstendig. 
Sti!iingen iønnes i henho!d til gjeldende tariffavta!e.Stiiiingen 

er inniemmet i pensjonsordning i KLP. 
Nrmere opplysninger om stillingen fAs ved henvendelse 

menig1etsfu11mektig Grethe Bergersen, tif.64926060 eller sok-
neprest Steinar Heigheim, tlf.64926 150. 

Ansettelse skjer pA de vilkAr og med de piikter som til enhver 
tid fremgAr av gjeidende by, reg!ement og tariffavtale. 

Søknad ved!agt bekreftede kopier av attester og vitnemAl sen-
des Fe!iesrAdet i Enebakk, v.Anne-Marie Berger, 
øvre Skaugv.24, 1911 Fbateby. Søknadsfrist 01.06,95 



Mot markedsdagene lies 

1 t1ebotfen  ft 
VAGSENTERET 
1914 Ytre Enebakk 

Tif. 64 92 56 08 

MANGE GODE MARKEDSTILBUD 
VI HAR STR. 36-52 FOR DAME 

SOMMERTØYET OG BADETØYET 
FINNER DU HOS OSS I AR! 

VI SEES! Ten 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 

Ten 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 

17. 
vLi PlLZIa PUS 

SSSPPSWKPUES 

i Ytre Enobakk 

VAGSENTERET 
TLF.64925235 

Vi Ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til 
en fly og spennende meny, og ikke nok med det; vi 
Apner nyoppusset pub til 17.mai. HIPP HURRA! 

Vi tar imot lukkede seiskap for alle anledninger. 
Ta kontakt med vAr betjening som er behjelpelig 
med a finne den perfekte lØsning. 

VI ØNSKER ALLE VARE KUNDER EN RIK- 
TIG HYGGELIG 17.MAI FEIRING. 

16.rnai er det dans til levende rnusikk. 

5ljerte4q ve[kpmmen! 

MEDARBEIDER - DELTID 
2 medarbeidere søkes til kveids og helgevakter 

Kun skriftiige søknader 

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A/S 
1111vi kKKERdet meste! 

-----I 
---__t 

TIf.: 64 92 44 08. Apningstider: alle dagertil k1 22.O0 

booml( KIRKEBYGDEN I ge 	
YTRE ENEBAKK 
VANNVERK A/L 

SPYLING AV 
HOVEDVANNLEDNINGSNETTET 

Mandag 15.mai:  
Ekebergdalen ill Enebakk kirke 
Tirsdag 16.mai  
Lotterud, Enebakk Nord 
Torsdag 18,mai  
Enebakk kirke. Barbol. Hammeren 
Fredag 1 9.mai: Daiefjerdingen  
Lørdag 20.mai: Da1eferdingen  
Mandag 22.mai: Barabl mot Ytre Enebakk 

Spyling av hovedvannledningsnettet i Ytre Enebakk 
mot Gran fra 23.mai - 3 1 .mai 
Det viii denne periode kunne forekomme brunt 
vann. Ved evt. brunt vann. la en slangekran stA og 
renne til det biir rent. 

Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk A/L 
v/Asbj Ørn Kristoffersen 

Nasjonalforeningens helselag5 
Enebakk. 

Den feiles helseiagstreffen er i Ar fivuet til 
Herredshuset,Kirkebgden. 

Tirsdag den 13.juni, k1-1030 
Vi Ønsker alle vet moit 

KOMPOSTEN 

LEDIGE 
BARNEHAGE 

PLASSER 

Ved Emaus barnehage i 
Kirkebygden er det 

noen ledige plasser for 
barnehageret 1995/96. 
(Første barnehagedag 

er 15.aug.). 
Bamehagen er Apen 10 
timer i uka fordeit pA 2 
dager. Den fØlger sko- 
lens ferie-og fritidsda- 
ger. Prisen er kr.600,- 
pr.mAned. Bamehagen 
eies og drives av Norsk 
LutherskMisjonssam- 

band. Søkere mA ha fylt 
3 Ar for 1.august -95. 
Søknadsskjemaer kan 
fAs pd postkontoret i 
Kirkebygda eller ved 
henvendelse til barne- 
hagen (tif. 64926445). 



U1LERT 19 -92 

ENEBAKK 
M0BELSNEKKERI A.S 

12 ENEBA1 

Har du 
GAMLE MOBLER 

som sku lIe vart reparert? 

Ta kontakt med Arild pa tlf 64927500 

og fi en prisantydning! 

FABRIKKUTSALG 
AV NYE MOBLER. 

KOMPOSTEN 

 

FAG & SERVICE 
Ikke la renskapsførin- 

gen din bit et sjansespiil! 
nebakk 

'enskapskontor 
Autorlsert regnskapsførerselskap 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 6492 63 03 

ENEBAKK 
VANN OG VARME 

v/Ole Anton Gystad 
Durud Gard 

1914 Ytre Enebakk 
— Døgnservice — 

TIf. 64 92 4630 
Mobil 030 04 997 - 030 38 565 

Din lokale rør!egger ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS 
ANDRESEN Butikk og verksted pa Flatebysenteret 

& SONNER A/S 64 92 92 81 
Vagliveien 25, Ytre Enebakk 
TIf. 6492 43 54 - 6492 48 92 

Mobil 030 36 127 

Saig, service og montering 
Radio, TV, video, antenner, parabol, 

PC, alarm, kjol, frys, vask og oppvask 

Marit Elm 	Sørli 
N ENEBAKK VAKT OG SERVICE 

TLF. 64 92 79 00 
Personsoker 96 69 78 23 

Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Vakthold - alarmmollak, 
alarmsentral 

UrsIKTs 

1911 Flateby 

Alt I innramming 
Rask levering 

TIC 64 92 86 10 

PP 	~jd (GG- 013 TØUUERUESTEA 	 r atu rterapeut 

0 l 	Per-Erik Ostlie as RAMMEVERKSTED 
ENEBAKKNATURTERAPI 0 II9I4YTRE ENEBAKK -TI.F.64924340 	0 

din lokale byggmester 

fagkunnsKap Sir t1-ygghet 	 I 

TIf. 64 92 70 
Fotsor,eterapi, aromaterapi, kines!ologi, øreakupunkfur, 

kraniosakraerapi, kostho!dsveiledn/ng, magneffeftterapL 
Dipom fra nst!tutt for He!hetsmed!sin - Medlem at' NFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

EI GJ[NSIDIG[ 
Forsi 
Kirkegt. 

Vektertorget 
2000 Lillestrøm 

kri ng 
1, 

Rørleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 
Vame, sanitr, nybygg og rehabilitering 

Utleie av lensepum per, vannsuger 
og ho4rykksspyIing 

Vi holder til i Enebakk Mølle 
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39 

Mobil: 03032 665 	V 

4 	  

Megler'n I Enebakk 
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe 

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

Ta uforpliktende kontakt. 

Ta 

Utfører 

Lindell 

tapetsering 

Robert 

kontakt 

Maler 

Mobil: 
— 

& Tapetserer 

Wessel 
alt innen maling, 

og gui v/egging 
pa telefon 6492 56 07 

92 02 35 00 
1914 Ytre Enebakk 

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS 

r9rYfrE,,eb 	TM. M257O Telefon: 83 81 09 11 

Saig, 

Alt innen 

Mobil: 

Ludvigsen 

Postboks 

service og 

kjol, frys og 
9- 1912 Enebakk 

942 36 224 - Persons. 
Priv. 64 92 64 94 

Kulde 
montasje 

96722 77 

aircondition ERIKSEN 

Ring 

Popp 

REVEFARET 

Malerarbeid 

RJJl 
- 

L.EJJ 

31, 1914 Y'TRE 

EIENDOMSSERVICE 

renhold 

]J 

ENEBAKK 

JJ Ten 
trivsel 

—tenk 
Enebakk! 

ENEBAKK ELEK1ROSENTERNs 
Butikk og verksted pa Flatebysenteret 

64 92 92 81 
Saig, service og montering 

Radio, TV, video, antenner, parabol, 
PC, alarm, kjol, frys, vask og oppvask 

ENEBAKK HAGELAG 
Onsdag 7juni k1. 17.00: 

Omvisning i parkanlegget NLH, As 
Per anke Pedersen er var guide. Ta med kaffe, sà 

raster vi i parken etterpâ. Hvis du trenger skyss, gi 
beskjed til kontaktperson: 

Marit Kristin T.Borud: 64926471 
Mathikie Salte 64928063 

NESTE KOMPOSTEN KOMMER 

FREDAG 16.JUNI 

INNLEVERING: ONSDAG 7.JUNI 

Skytingens dag 1995 
Enebakk Skytterlag arrangerer skytingens dag son-
dag 28.mai U. 12.00 pa skytterhytta ved Lysern. 
Det skytes pa 100-meter'n med kal.22. Vi stiller med 
vApen for de som ikke har. Alle far gratis amunisjon 
og premie. 
Det blir en enkel servering. 
Vi Ønsker bade unge og voksne velkommen for a bli 
kjent med oss i skytterlaget. 

Hilsen styret. 

Hei alle enslige forsørgere! 
Trenger du hjelp, râd og veiledning med a søke kurs, 
jobb,skole o.l., er vi her for a hjelpe deg med det. Vi 
arrangerer ogsà turer, informasjonsmøter og sosiale 
sammenkomster. Har du noen gode ideer, sâ ta kon-
takt med oss. 
Obs. Obs. Svømming har startet og gâr pa onsdager 
fra k1. 18.00-20.00. Kr. 10,- pr. pers. HAper A hØre fra 
sA m.ange som mulig. 
Hilsen to ferske prosjektledere. 
Trine Johansen og Mona Hansen t1f.64927230. 

Prosjekt Enslige forsørgere - 
Trine Johansen tlf.64927230. 

Nye ápningstider 
Flatebykiubben 

F.o.m. 8.mai: 

Tirsdager kl.18.30 - 10.00 
Onsdager kl. 18.30 -21.30 
Fredager: 20.00 - 24.00 

Dette er en prøveord-
ning fram til 1.juli. 

Burgruppa og styret er nA slAtt 
sarnen, og bestAr av: 
Camilla H.Moss 
Espen Habberstad 
Stian Larsen 
Karianne 
Linda SØrli 
Mads Edvardsen 
Kim Edvardsen 

ENEBAKK 
HAGELAG 

Planteauksj on 
Tirsdag 23.rnai k1.19.00 

Plantebyttet arrangeres i Ar 
sorn en auksjon med god 
mulighet for røverkjøp! 

Sled: Oddvar Wennevold, 
Mysen (Hammeren) 

Samtidig benytter vi anled- 
ningen til A markere at det er 
20 Ar siden Enebakk Hagelag 

ble stiftet. 

NB. 
PLANTEAUKSJONEN 
ER APEN FOR ALLE 



Dàrekisten teater med ny, 
spennende forestilling 

Kjell Matheussen jobberforfulit for dfd "Hugin og Munin" ferdig 
til 1000 drsjubileet. 

Rett nord for Herredshuset ligger en av prestegãr-
dens mange forhenvrende husmannsplasser. 
Soiheim er navnet. Dette er basen til D.rekisten tea-
ter og Kjell Matheussen. Vi matte gã noen runder 
omkring laven for vi forsto hvor teater-inngangen-
var. Men sá stakk Kjell Matheussens blide fjes frem, 
og dermed var det bare tre inn. 

Enebakk kommune 
Ordfører: Einar Hoistad 

Varaordfører: 
Rãdmann: 

Sentraladministrasjonen 
Herredshuset - 
tlf. 64926060- fax 64927111 
RAdmann Nils Schaug 
Personalsjef: Nils Petter Wiik 
økonomisjef: øystein Lauen 
Kommuneplan1egger/n2ringskonsuIent: 
Kan Elisabeth Morbech 
MiljøvernrAdgiver: Kari Elisabeth Morbech 
EDB-konsulent: Jon Digranes 
Formannskapssekreter: Sonja Nordhagen 

Oppvekstavdelingen - Herredshuset 
tif 64926060 - fax 64927308 
Skolesjef: Hans Erik Holm 
Barnehagesjef: Hans Erik Holm 
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum 

Kultur - Kulturformidlingssenteret-
Det Gamle Herredshuset 
t1f. 64926060 - fax 64926588 

Kultursjef: Per Sandvik 
Biblioteksjef. Svein Hofplass 
Komposten: Aslaug Tidemann 

Sosialavdelingen - Herredshuset 
Tif. 64926060- fax 64927111 
Sosialsjef: Ingegerd EspAs 

Helseavdelingen -Herredshuset 
tlf 64926060 - fax 64927111 

Enebakk legesenter: 
tlf 64926360 - fax 64927020 

Flateby legesenter: tlf 64928856 

Helsesjef/kommunelege I: Torgeir landvik 
Ledende helsesøster: Sissel Gundersen 
Kommunefysioterapeut I: Ellen Berg Ellingsen 

Pleie-og omsorgsavd.- 
Enebakk syke- og aldershjem, 
1914 Ytre Enebakk 
t1f. 64924460 - fax 64925777 
Pleie- og omsorgssjef: Unni Floberghagen 

Kjell øvergard 
Nils Schaug 

Tekniske avdelinger - Herredshuset 
t1f. 64926060- fax 64927111 
Forvaltningssjef: Torgils Opedal 
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Driftssjef: Sverre Netting 
OpprnAlingssjef: Oddbjørn Siljebøl 
Brannsjef: Torgils opedal 

Landbruksavd. - vfHerredshuset 
t1f. 64926451 - fax 64927284 
Skogbrukssjef: Asmund Jahr 
Jordbrukssjef: Anders Lein 

Enebakk kommuneskoger 
tif. 64925629 
1914 Ytre Enebakk 
Skogsbestyrer: Harald Brekken 

Enebakk Produkter A/S 
tlf. 64927460- fax 64927331 
Gjølstad 
1912 Enebakk 
Daglig leder: Bjorn Arne Mostrøm 

Neringskoordinator: 
Halyard Waade 
tif 64926495 

Renovasjon 
11. 63841220 - 63840736 
ROAF A/S 	 . 
Postboks 38 
2007 Kjeller 
Adrn.dir. Erik Stensrud 

E-verk 
t1f. 64872260 - fax 64872642 
Folio Energiverk A/S 
Postboks 13 
1401 Ski 
Adm.dir.: Helge Aas 

Statlige/fylkeskommunale etater 
interkommunale seiskaper 

Trygdekontor: 
t1f.64926 160 - fax 64927343 
Enebakk trygdekontor 
1912 Enebakk 
Trygdesjef: Else-Marit Borgersen 

Ligningskontor: 
Enebakk Ligningskontor 
tlf.64926461 - fax 64927310 
1912 Enebakk 
Ligningssjef: Jacob Mysen 
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KOMPOSTEN 

Inne i det høgloftede rommet 
var det teater-utstyr A se alle-
veie. Og midt pA gulvet to stati-
ver med to meter-høge 
fugler.Natt-svarte med svere, 
gapende nebb. Dette mAtte 
utvilsomt vre Odins to ravner: 
Hugin og Munin. 
- Du kaller ditt nyeste prosjekt 
"Hugin og Munin". -Hvorfor 
det nAr forestillingen er ment A 
skulle markere kirkens 1000-
Arsjubileum? 
- Hensikten er naturligvis A 
trekke linjen tilbake til situasjo-
nen for kristendonmiens kom-
me. Hvorledes tenkte,trodde og 
levde nordmannen den gang? 
Under Odin og Torsherrevelde. 
Noen stikkord kan were blod-
hevn, barnedrap, flerkoneri. PA 
den annen side ogsA et veldig 
sterkt slekt-og familiesamhold. 
- Har du foretatt grundige studi-
er om dette enmet fØr du startet 
opp med forestillingen? - 
Desverre, sukker 
KjellMatheussen. - Da mAtte 
jeg nok bAde hatt bedre tid samt 
mere penger til disposisjon. I 
løpet av drøye  3 mAneder skal 
manus skrives, dukker og dekor 
bygges, og forestillingen innstu-
deres. PA den bakgrunn sier det 
deg delv at jeg mA velge enkle 
løsninger. 
- Kan du gi et eksempel? 
I stedet for A fremstille de histo-
riske hendelsene med et stort 

antall dukker, lar jeg de to ray-
nene gjenfortelle hva som 
skjedde. 
- Hva har du valgt A bruke mest 
tid pA? 
Ide-utvikling og manus tar 
naturligvis mye tid. Dukke-
makeri ogsA. Dette kommer jeg 
ikke utenom. Og hen ligger sA 
og si fundamentet.-Men for at 
det hele skal "ta fyr","lette", bli 
godt og engasjerende teater, ma 
jeg jobbe mye med figurenes-
personlighet. Blant annet gjen-
nom stemmebruk. Like viktig er 
dukkenes innbyrdes forhold. 
Deres mAte A behandle hveran-
dre pA. 
- Og hvordan blir sA disse figu-
renes personlighet? 
- I grove trekk blir den ene noe 
naiv og evig optimistisk, mens-
den andre er mer erfaren og 
kynisk. 
- Du er ikke redd for at barna 
skal bli redde for de store fugle-
ne? 
Dette er naturligvis ingen bar-
neteaterforestilling. Det gjelder 
ogsA teksten med sitt innslag av 
satire og ironi. PA den annen 
side hAper jeg barna blir fasci-
nert av de to eventyraktige 
fuglene. Og selv om barna ikke 
forstAr alt som sies, sA hAper jeg 
at ogsA de yngste kan fornemme 
noe av det store og spennende i 
det stoffet forestillingen berø-
rer. -I sA fall vil jeg were for-
nøyd, sier Kjell Matheussen. 


