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Aktivitetskalen-
der (kulturka-
lender) 
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Mdnedens 
sitat: 

<Den lykkeligste 
alder i en kvin-
nes liv - er som 
regel de ârene 
hun er29! 

Anonym 

Sitatetfinner du 
pa biblioteket! 

Utdeling av 
kommunens kul-
turpris 
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Mnedens bilde 
biblioteket 
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Enebakk Vakt og Service 

TIf. 64927900DOGN-
Mob. 900 44 144 

Pers.soker 966 97 823 J VAKT Vi saniarbeider for din sikkerhet! 
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EL.INSTALLASJON 
1912 Enebakk - TIf.64 92 63 00 

Alt i Elektrisk 
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Innsamling av 
landbruksred-
skap 

side 2 

Foto: Mariann J. Liliefuhr 

Hjemmebaserte tjenester I Enebakk pa besøk hos Laila Wennevold. Fra venstre; Aviaster/per-
sonlig assistent Jorunn Jemterud, sykepleier Helga Indseth Henriksen og driftsleder Arne 
Granheim. 
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OnlfØrerens 
IjØrne 

SISTE MANEDER 
AV 1998 
Høstmânedene er kommet og jeg 
hâper komet nâ er i hus uten alt-
for store tap pa avlingene. Det har 
vrt en därlig sommer, derom er det ingen tvil. Det beste jeg 
kan si om hØsten er at den er begynnelsen pa tiden mot en fly 

var og sommer. 

Det gâr raskt mot 1999, og dette aret er av FN utpekt til a were 
det internasjonale eldreär. Den norske markeririgen vii foku-
sere pa lokal deltakelse og synliggjøring av elcire som en res-
surs. Hvert Ar den 1. oktober er det den intemasjonaie eidredag. 
Denne dagen er ikke srlig markert i Enebakk, men det satset 
nâ pa at eldrerâdet, i samarbeid med pensjonistforeningen og 
humanitre organisasjoner, skal samarbeide om lokale marke-
ringer av FNs eldreâr. 

Arets TV-aksjon er ogsâ under pianiegging. Midlene denne 
gang skal gâ lii Fiyktningerâdet, som de siste ârene har lagt 
spesiell vekt pa arbeidet for internt fordrevne og deres rettighe-
ter, d.v.s. flyktninger i eget land. Det er annonse for TV-aksjo-
nen et annet sted i avisen. 

Planieggingen av Kirkebygda skole er snart ferdig. Regule-
ringsplan er vedtatt, og fylkesmyndighetene har foretatt sine 
undersøkelser av omrAdet, uten at de har funnet noe av inter-
esse. I siste kommunestyremøte bEe det vedtatt en ramme for 
bygget pa 22.5 mill, boner. Dette er et stort beløp, men likevel 
ligger kostnadene betydelig under prisen pr.m2 vi betaite for 
bygging og renovering av de andre barneskolene i Enebakk. 
Det er forventet at arbeidene kan starte som planiagt, noe som 
tilsier at framdriftsplanen, føiges. 

Kommunestyret fikk ogsâ oversendt en oversikt over nytt in- 
vntr tii lçolen. Det ble ikke tatt stilling til-hvor store 

:sfin'e 	vre; da dt ar nskelig a ta opp denne sakeni sin 
helhet pa et senere tidspunkt. Det ma gas kritisk gjennom det 
iiwentar som- kan. brulces i den nye skolen,. da det ikke er Øko-

..nomi til a 1jøpe alt nytt. Byggingeñ av ny skole ble iverksatt 
fordi det ikke var arealer til a bygge Ut den gamie for 6-âring-
ene. Hadde det ikke vrt for disse nye 1 .klassingene, yule den 

• ganile Kirkebygda skole fremdeies vrt bameskolen. 

• Økonomiplanen er ogsâ behandlet og godkjent i kommunesty-
ret. Riktignok ikke enstemmig, men med et stort flertall. Det 
legges opp til et mindre overskudd de nanmeste 4 ârene, men 
dette kan bli vanskelig, da vi ikke vet hva statsbudsjettet 
bringer av innstramninger for kommunene. 

Vi er pa vei inn i Ar 2000, og planleggingen av dette er i full 
gang. Kulturkontoret og forskjellige lag og foreninger star for 
denne planleggingen og det skal bli spennende a se hva som 
blir resultatet. 

Til slutt vii jeg nevne at jeg har mottatt et brev (uten under-
skrift) fra en person som Ønsker svar pa sine spørsmal om ved-
likehold pa eidreboligene. Dessverre kom brevet for sent til a 
bli med i denne utgaven, men bade spørsmaiet og svaret vii i 
sin heihet komme i neste nummer. 

Miljosamapbeid I Enebakk 
Fra 5 til 9. oktober er det mulig a kvitte seg 

med ubrukelige landsbruksmaskiner og jem-
skrap. 

Komposten har i to tidligere utgaver opplyst 
om aksjonen, og dette er en siste paminneise om 
muligheten for a kvitte seg med gammelt skrap 
som skjemmer naturen nindt oss. Fristen for a 
melde fra om landbruksredskap og jemskrap er 
na utgâtt, og det meldes om god oppslutning om 
tiltaket. Jordbrukssjef Anders Lein Ønsker a pa- 
peke at dette er et samarbeidsprosjekt mellom 
landbrukslaget og kommunen ved miljøvern-
râdgiver og avdeling for naturforvaltning. Han 
viser til gode resultater i andre kommuner, bl.a. 
fra Eidsberg kommune, hvor han hentet idèen 
fra. 

For innsamlingen gjelder følgende: 
Kun jern vil bli samiet inn (ikke gamle heste-

kjerrer 0.1.) 
Jemskrap/redskap ma vre lagt frem til god 

bilvei (stor bil med stor henger) 
Skurtreskere ma komprimeres mest mulig, 

kutt av skrebordet! 
Fjern gummi pa hjul, batterier ma settes i 

kasse, tapp av motoroije! 

Komposten kan bare slutte seg til oppfordring 
om a delta i aksjonen og avslutte oppfordringen 
med kommunens positive sitat: Tenk trivsel - 
tenk Enebakk! 

Enebakk kommune 
OrdfØrer: Jorunn Buer 
Râdmann: Nils ,ScJiaug 

KOMPOSTEN 
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SentraladministraSjOflefl 
Herredshuset 
Tlf.:64 99 01 00 .fax: 64z92 7111 
Radmann: Nils Schaug 	. 
Personalsjef: Anne Elisabeth Thorshov 
Kommuneplan1egger/Muljøvem1'adgi': Kari 
Elisabeth Morbech 
Datasjef: Jon Digranes 
Formannskapssekretr Sonja Nordhagen 

NringskoordiflatOr: Halyard Waade 
Granveien 30, 1911 Flateby 
Tlf.: 64 92 87 13/mobiltlf.: 91195 985 

Komposten 
Informasjonskonsuieflt: Mariann J. Lillefuhr, 
tlf. dir.: 64 99 0104 - fax: 64 92 7111 

Økonomiavdeliflgefl 
Herredshuset 
Økonomisjef: Didrik Hjort 

Avd. for skole/barnehage 
Herredshuset 
Tlf.:64990140- fax: 64927308 
Skolesjef: Roar Paulsrud 
Barnehagesjef: Roar Paulsrud 
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum 

Kulturavdelingefl 
Det gml. Herredshuset 
Tlf.: 64 99 01 90-fax: 64 92 65 88 
Kultursjef: Per Sandvik 
Enebakk folkebibliotek-tlf.: 64 99 02 00 
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen 

Sosialavdelingen 
Herredshuset 
TIE: 64 9272 89-fax: 64 92 71 11 
Sosialsjef: Gunnar Totland Olsen 

Helseavdelingen 
Herredshuset 
Tlf.: 64926360-fax: 64 92 70 20 
Kommunelege I/heisesjef: Torgeir Landvik 
Enebakk legesenter 
Daglig leder: Yngvar Braathen 
Legevaktsentrai tlf.: 64 87 19 30 
Øyeblikkelig hjelp (utenom legesenterets âp-
ningstid, U. 08-16(15)). 
Fra U. 16.00-08.00 tlf.: 64 87 19 30 

Møter I 	1 - 31 oktober: 
Kommunestyret: Mandag 12. oktober, kI. 18.30 
Formannskapet: Mandag 19. oktober og mandag 26. oktober 
U. 19.00 
Teknikk/bygniflg/piaflarbeide Torsdag 29. oktober U. 19.00 
Helse/sosial: Tirsdag 27. oktober U. 19.00 

Frister for innievering av stoti til 
Komposten 2. halvär 1998: 
Fredag 2. oktober for utgivelse 28. oktober 
Fredag 30. oktober for utgivelse 25. november 
Fredag 27. november for utgivelse 23. Desember 

Enebakk fysioterapi 
Sjefsfysioterapeut: Ellen Berg Elkngsen tif.: 

Privátè fyioeraj uter 
Kirkebygden helsestasjon tlf.: 64 99 02 10 
Ledende helsesØster: Sissel Gundersen 
Flateby helsestasjon tlf.: 64 92 88 56 
Ytre Enebakk helsestasjon tlf.: 64 92 40 32 

Pieie- og omsorgsavdelingen 
Enebakk alders- og sykehjem 
Tlf.: 64924460-fax: 6492 57 57 
Pleie- og omsorgssjef : Under ansettelse 
Driftsleder Enebakk syke- og aldershjem: 
Grethe Venner 
Driftslecler PU: Unni BØhler 
Ergoterapeut: Ingjerd Olimb Andersson 
Psykiatrisk sykepleier: Birgit øiestad Løvik 
Tlf. tid: Mandag-torsdag 08.00-09.00 
Kontortid: Hver dag U. 08.00-16.00 

Tekniske avdelinger 
Herredshuset 
Tlf.: 64 99 0120 
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Driftssjef: Sverre Netting 

Landbruksavdeliflgefl  - 
Herredshuset 	 - 
TIE: 6499 0220 - fax: 64 92 7284 
Skogbriksssjef: Asmund Jahr.  
Jordbrukssjef: Anders Lein 

Enebakk kommuneskoger 
1914 Ytre Enebakk 
Tlf.: 64 92 56 29 
Skogbestyrer: Harald Brekken 

Enebakk Produkter 
Gjølstad, 1912 Ytre Enebakk 
Tlf.:64927460- fax: 6492733l 
Dagiig leder: Karen Hagen 

Renovasjon 
ROAF 
Postboks 38, 2007 Kjeller 
Tlf.: 63 84 12 20 - fax: 63 84 07 36 
Adm. dir.: Erik Steensrud 



Med loven i bind 

Rd6mairnen 
liar orciet 
Fridtjof fra Ytre Enebakk er 
omsider ansatt i Enebakk 
konunune. Nrmere bestemt 
i kultursektoren, der vi reg-
ner med at han skal gjØre 
mye av seg. Jeg kan nA rope 
at vi gjennom lengre tid har 
prøvet A lokke ham til A ta jobb Enebakk kommune, og 
sist fredag fikk vi omsider napp. Hans første oppdrag 
gikk Ut pA A tildele kommunens kulturpris, hvilket han 
ogsA gjorde, pA sin egen mAte. Og han hadde en takknem-
hg jobb, for Enebakk Dramatiske Seiskap fortjente prisen 
sA absolutt! Mange ble nok en smule overrasket da han 
trillet inn pA sin tohjuling pA samfunnshuset i Flateby. 
Men det tok ikke lang tid fra sjokk til begeistring og lat-
ter. 

Kultur er et besynderlig begrep. Hvis du tar bort alt det 
som er synlig i et samfunn, sA sitter du stort sett igjen med 
<<kuituren>>. Kulturen er det som definerer lokalsamfunnet 
- bedriften - eller landet. Det er udefinerbart, men er alli-
kevel sA left A merke. Det er limet i lokalsamfunnet, - det 
som skaper tilhØrighet. Det koster en del A <<drive>> den 
kommunale kultursektoren, men vi vet at det gir 100-foils 
igjen i form av reduserte kostnader over andre avdeling-
ers budsjett! 

Har dere oppievet det? A gA eller kjøre langs VAg nA pA 
morgenkvisten, nAr tAken fortsatt ligger der og solen stre-
ver med a bryte gjennom? Og vi føler oss hensatt til hØst-
fjeblet en morgen det er lovet riktig godvter. Har du ikke? 
Ta deg en tur, da vel... 

God host! 
Nils-Schaug 

-- - 

Jegsu'iKonostenir.3-rni1 

Kmm 
har pA oppfordring fra en av 
vAre lesere undersØkt hva som 
skjer med videre utbygging av 
gang- og sykkelveien langs RV. 
120, i Ytre Enebakk, fra Knur-
restad til Bjerklund. Bygning-
sjef Stein Marsdal opplyser at 
kommunen, sam er opptatt av A 
ivareta innbyggernes ønske om 
A ferdes sikkert, allerede har 
skrevet til Statens vegvesen 
med forespørseb om - en frem-
skynding av prosjektet, som 

- først er planlagt igangsatt i Ar 
2001.OppstartiAr2001 bygger 
pA vedtak fattet i Fyikes- og 
Samferdsebsnemda, men kom-
munens oppfordring til Statens 
Vegvesen er A igangsette pro-
sjektet allerede i 1999. <<Vi av-
venter svar pA vAr skriftlige fo-
respørseb am A fremskynde 

• starttidspunktet>>, sier Marsdal. 
Komposten vii i melbomtiden 
oppfordre tur og sykkelglad 
innbygger am A vre forsiktig 
og tAlmodig! Dette sorterer som 
sagt under Statens Vegvesen og 
siden bygningssjef Stein Mars-
dab allerede har rettet en hen-
vendelse dit, er det bite vii mel-
lomtiden kan gjØre. 

Mariann J. Lillefuhr, 
informasjonskonsulent 

KOMPOSTEN 

Kommentar til adv. Swangs inn-
legg ang. turvei over Børter og Eke-
berg. 

Av Kjell Furuiwid 

Swang skriver i Kompostens 
juni-nr.: "eiere som.... holder seg til 
loven". Og videre .....grunneiere 
som stAr pA lovens grunniag". 

Ja, si det, Swang. Det vet man jo 
ikke i denne saken. At advokater 
hevder deres klient har loven pA sin 
side er som kjent i seg selv ikke noe 
bevis for at sA er tilfelle. Langt ifra! 
Jevnlig taper banker og store insti-
tusjoner saker hvor deres advokater 
pA forhAnd bombastisk hevder de 
har retten pA sin side. Selv jus-pro-
fessorer kan ha ulike oppfatninger 
av hva loven sier. SA hvorvidt ei-
eme av BØrter og Ekeberg holder 
seg til loven i denne saken vet man 
ikke fØr en eventuell rettskraftig 
dom foreligger. Juridisk kan dette 
vre en vanskelig sak. 

Nylig ble friluftsloven for første 
gang prØvd for Høyesterett. Saken 
gjaldt tilgang til et privat strandom-
rAde som eieren hadde gjerdet inn 
foran hytta si slik at almenheten ble 

Av Christian OppegArd. 

Allemannsretten, fri ferdsel i ut-
mark er slAtt fast i friluftsloven. 
Men:i .skogea blir det mindre og 
mindre folk. Like kiart sier frilufts-
loven at over gArdsplass er det 
ingen ferdselsrett og over able an-
dre av gArdens mest brukte drifts-
omrAder og kulturlandskap er ferd-
sel ulovlig eller sterkt begrenset. 
Fritid skal i dag brukes kjapt, nrt, 
variert og organisert. Turer i kul-
turlandskap, innmark og bygnings-
miljøer er mer i tidens smak enn 
strabaser i ulendt terreng. Presset 
pA disse omrAdene Øker og det er 
en tendens til A strekke tolkningen 
av friluftsloven i alle retninger slik 
at allmennhetens adgang ikke bare 
til utmark, men ogsA til innmark 
skal bli mulig. I Komposten har det 
kommet et par innlegg angAende 
ferdselen Øverst i Ekebergdalen. 
Disse innieggene er i sin mAte tids-
typiske. Retten til fri ferdsel i ut-
mark brukes som pAskudd til A 
trenge seg over gArdsplasser og 
gjennom innrnark. Kompostens be-
sere blir fortalt en del eventyr som 
argumenter. RAdmann Nibs Schaug 
har veien gjennom mest mulig av 

Av OIav Olafsson 

I en artikkel i Komposten for 
mai. Bk det sbAtt start app am el-
dresenteret i Enebakk. Det at sani-
tetsforeningen og bignende orga-
nisasjaner stØtter økonomisk er 
flott, likebedes middagen sam 
subsidieres fra kommunalt kjøk-
ken. I den gamle doktorbobigen pA 
KopAs er det averfylt nAr det er 30 
til middag, og de 24 stamgjestene 
er redde for at vi andre pensjanis-
tene skal ta plassene fra dem. <i 
statens ebdrerAds brosjyre <<A 
vere pensjonist>> fra desember 
1996 er definisjonen <<eldresen-
ter>> noe annet enn det sam fore-
gAr pA KopAs am onsdagene. SA 
derfor sbutt A kalle middagstilsteb-
ningene pA KopAs sam eldresen- 

nektet ferdsel. M.a.o.: eiendomsrett 
mot allemannsrett. Høyesteretts 
konldusjon var kiar: almenheten har 
ferdselsrett, gjerdet mA Apnes. Al-
menhetens rett var i dette tilfelle 
sterkest! Pa forhAnd hadde advoka-
ter hevdet at grunneieren holdt seg 
til loven, han hadde fAtt stØtte av 
kommunens landbruksnevnd, og pA 
toppen fikk han medhold i lag-
mannsretten. Heldigvis satte Høy-
esterett tingene pA plass etter mange 
Ars strid. 

Politikerne fra landets stØrste 
parti fulgte deretter opp med et by-
forslag for A skjerpe friluftsloven og 
sAledes utvide og styrke folks frie 
ferdselsrett. 

sa en skal vel ikke vre for skrA-
sikker i slike saker. Kanskje ender 
vi opp med en Høyesterettsdom og 
et nytt lovforslag om noen Ar som 
understreker almenhetens ferdsels-
rett pA alle gamle gArdsveier? Det 
kan det vel vre verdt a kjempe for! 

Men sett nA"at BØrter og Ekeberg 
mot formodning allikevel skulle ha 
retten pA sin side, hva sA? Mitt po-
eng er jo at denne saken ikke dreier 

kulturlandskaper og interessante 
bygningsmiljøer sam mAl. Selv 
rAdmannen i sin fremskutte posi-
sjon mA finne seg i at eier og bru-
ker av gArdsplassen og innmarka 
bestemmer om han kan gA der. 
Gârdsdrift er og blir en Apen virk-
somhet med mange fristelser for 
tilfeldige besøkende. NAr sA denne 
fremmedferdsel foregAr i det dam 
for brukeren ogsA skulbe vre fri-
tid, sA vil dette føbes som store Ut-
gifter i form av bekymring over 
hva en tilfeldig turist kan finne pA A 
ta seg til med dyr og annet. Trak-
torkjØring og lose kuer gAr ikke 
sammen med tunster med unger og 
bikkjer. Den turveiforbindelsen til 
marka sam rAdmannen snakker om 
gAr over sA mye av intensivt brukte 
gArdomrAder sam det er mulig for 
den ender app i nettopp det omrA-
det hvor vannverket har sagt at 
ferdselen ikke skal Økes. RAdman-
nen vil bruke bortimot 300.000 
skattekroner pA dette prosjektet. 
Korteste vei til skogs gra Øverst i 
Ekebergdalen er og blir over kom-
munal eiendom HaukAs. Det er pA- 
fallende at kommunen etter gjen-
tatte henvendelser ikke vil Apne for 
ferdsel der. 

ter! I Enebakk har vi ikke eldre-
sentere. Enebakk har i dag Ca. 681 
pensjonister over 67 Ar, pragna-
sene sier at vi pm 2 Ar altsA i Ar 
2000 er ca. 714, og i 2010 ca. 974. 
Under avsnittet am eldresentere i 
brosjyren fra Statens eldrerAd stAr 
det føbgende: 

Eldresenteme er aktivitets- og 
servicetibtak for alle hjemmebo-
ende eldre i nnniljøet. Sentrene 
har sam hovedmAl A forebygge 
sosial isolasjon og opprettholde 
aktivitet og førbighet hos eldre 
mennesker, bAde fysisk og psy-
kisk. Dette mAlet virkeliggjøres 
gjennom eldresentemes aktivite-
ter, tjenester og forskjellige tilbud 
elbers. 11996 var det Ca. 350 el-
dresentere i landet. De fleste var A 
finne i byer og tettsteder. Vel en  

seg om jus, men am andre, la meg 
kalle det mellom-menneskelige ver-
dier. M.a.o: 

Er det slik at alt som ikke er ulov-
lig er akseptabel adferd? 

Hva slags samfunn fikk vi om vi, 
i tillegg til skrevne lover og regler, 
ikke ogsA hadde uskrevne regler, 
etikk, moral, folkeskikk osv. 

Er det OK at noen prover A nekte 
folk A bruke veier som har vant 
brukt i hundrevis av Ar inn til store 
turomrAder? Vi vurderes pA grunn-
lag av vAre handlinger overfor an-
dre, ogjeg spØr derfor igjen: Hvilke 
verdier er det eierne pA Børter og 
Ekeberg forsvarer med sine skilt? 

For øvrig vil jeg minne am at his-
torien er full av eksempler pA hand-
linger foretatt "med loven i hand" 
uten at man i ettertid akkurat har fAn 
ros for det, for A si det mildt. 

Jeg vil derfor igjen oppfordre ei-
eme pA BØrter og Ekeberg til A 
fjerne (de ubovlige?) skiltene sine 
slik at vi slipper en opprivende strid 
om dette. Gjør det i all stilthet, det 
trengs ingen avtale utover den prak-
sis som har vrt gjeldende i alle Ar! 

RAdmann Nibs Schaug har-et ord-
tak til meg som han velvilligst 
oversetter fra fransk, nemlig at 
4<adelskap forplikter'. Fylkesmann 
KAie Wilioch har en aznenpver-
settelse av det samme ordtaket som 
han mener er riktigere: <<Fremskutt 
posisjon forplikter. Fra sin le-
dende posisjan reiser rAdmannen 
pekefmgeren og formaner. I 
samme Øyeblikk oppfordrer han til 
sivil ubydighet eller lovbrudd for A 
fremme sin sak. Fylkesmannen er 
muligens interessert i A se nnrmere 
bAde pA rAdmannens oversettebse 
og oppførsel. For den neste rAd-
mann som kommunen skal ansette 
har jeg en bØnn sam ikke trenger 
noen oversettelse: <<Den herren 
give et embede, give han ogsA for-
stand>>. 

Kommentar fra rAdmann Nils 
Schaug: Jeg takker for synspunk-
tene fra Christian OppegArd. Deter 
tydelig at det er mange forhold vi 
er uenige am, men her tror jeg nok 
Enebakks innbyggere og politikere 
er vAkne nok til A ha sin egen app-
fatning am saken. Jeg er imidlertid 
helt enig med Christian OppegArd i 
det han hevder til slutt! 

tredjedel av landets kommuner 
har i dag ett eller flere eldresen-
tere. Nye etableres stadig. Sen-
trene drives av kommunen eller i 
regi av frivillige organisasjoner. 
Sentrene har en rekke aktivitetstil-
bud i form av kurs og grupper av 
forskjellige slag, turer og trim, 
fotterapi hArpieie, sosialrAdgi-
ving, middagssalg og kafeteria. 
De er naturbige treffsteder og et 
samlingspunkt for pensjonistene i 
distriktet. Brukemes interesser, 
Ønsker og behov er utgangspunk-
tet for hvilke tibbud det enkelte 
senter setter i gang. Ebdre med 
krefter og lyst til A gjØre en innsats 
er etterspurt sam frivillige medar-
beidere i sentrene og ovenfor an-
dre eldre som trenger en hAnd-
srekking. 

at kommunen i saniarbeid med 
landbrukslaget oppfordrer bøn-
dene til A sanile inn gamle band-
bruksredskaper og jemskrap i 
kommunen, og at kommunen vil 
vre behjelpelig med bortkjø-
ring. 

Her har kulturavdelingen i 
kommunen og Enebakk historie-
lag en mulighet til A fA tak i 
gamle bandbruksredskaper sam 
har vrt i bruk i Enebakk. Dette 
er noe man bØr ta vare pA for 
framtiden. Kanskje kan den tid 
komme da kommunen vii an-
skaffe seg et bygdemuseum. Mu-
ligens i forbindelse med bygde-
tunet. 

Mange kommuner har et byg-
demuseum, sA hvorfor ikke la 
Enebakk ogsA fA et. Her kan det 

Bortsett fra thdivings- og vei-
ledningstjenesten mA pensjanis-
tene betabe for de tjenestene de 
bruker. I stadig flere kommuner 
etableres det eldresentere i tettste-
dene i kommunene. Det vil vre 
interessant am Enebakk kam-
mune vible ta initiativet til A eta-, 
blere eldresentere i kommunenc 
tre tettsteder. PA Flateby er det hø-
velige lokaler i Samfunnshuset, 
med tilgang til to kjØkken, og i 
Kirkebygda skal det bygges am-
sargsbobiger, hvor det muligens er 
tenkt eldresenter. I Fridtjofs hjem-
sted Ytre Enebakk er de sA drif-
tige sA de har sikkert et sted for et 
eldresenter. Kommunens sbagord 
<<Tenk trivsel-tenk Enebakk>> gjeb-
der naturligvis ogsA oss pensjonis-
ter. 

GpOsadgang 111 Tusenfpyd 

Ildpesentep I Enebakk 

- vre muligheter for. arbeidspbas-
ser, samt at kommunen fAr- mar- 
kedsført seg. 	 - 

Kanskje kubturavdelingen i 
kommunen har vrt inne pA 
samme tanke? 

Roy HøgAsen 
1914 Ytre Enebakk 



Enebakk Produkter AS 
Vi Ievei'er 
ved i sekk 60 hiterf30 cm. lengde: 
Gran: kr. 32.50 + mva. 
Bjørk: kr. 53.00 + mva. 
Leveres fritt i Enebakk ved bestilling av minst 10 sekker, sa 
langt lageret rekker! 

Vi har ogsa andre produkter/tjeneSter a tilby: 
Kantineutleie 
Snekkerverksted 
StrØkasser/_lagflflgSkaSser for leker o.l. 
Hage/utebord m/faste krakker (bestifling) 
Flis/fliskutting 
Fargekopiering 
Lamineririg 
Ergo-terapeutiSke hjelpemidler for databrukere 
Pakking/monteflng 
Skogsarbeide 
Oppdrag etter avtale, flytting o.1. 

Ta kontakt med Leif, PAl eller Michael 

ENEBAKK PRODUKTER AS 
GJØLSTAD __ 	JJ L11U1 

Faks: 64927331 

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

bedrifter som har vist et srlig 1990 
mitiativ og en spesiell evne til 1991 
A iverksette levedyktige ideer. 1992 
Begrunnede forsiag sendes 1993 
Enebakk meringsrâd, Granv. 1994 
30, 1911 Flateby innen 
20.10.1998. 	 1995 

1996 
Folgende bedrifter bar fâtt 1997 

prisen tidligere: 

Folio industrier 
BjOrgs hue kjøkken 
Synnove Finden 
Akershus Bryggerier 
Enebakk 
møbelsnekkeri 
Enebakk Sparebank 
Johan Ellingsen 
Vâg Jernvare 

Arets bedpift- 1998 
opfimisten 

Enebakk Nringsrâd skal for 
9. gang dele ut prisen Optimis-
ten til ârets bedrift. Det ken fo-
reslâs bedrifter innen alle bran-
sjer, Prisen er en paskjonneise 
for bedrifter som har etablert 
seg i Enebakk de siste Ara eller 

KOMPOSTEN 

Postaenesten I Enebakk Halyard Waade 
naringskoordinat0r 

Enebakk kommune og Ene-
bakk nringsrâd hadde mote 
med Posten Norge BA den 22. 
juni i âr. Tema for mØtet var 
postens fremtid i Enebakk, og 
spesielt ønsket Enebakk a fâ 
avkreftet rykter om nedlegging 
av Flateby postkontor. Heldig-
vis har vi nâ fâtt bekreftet bade 
muntlig og skriftlig at det ikke 
foreligger planer om a legge  

ned Flateby postkontor. 
Et annet tema var hente og 

bringetjeneste til firmaer i Ene-
bakk, og her har vi fátt opplyst 
fØlgende: Posten tilbyr pr. idag 
2 typer hente/bringetjeflester: 
Den ene tjenesten gar ut pa a 
hente og bringe all post hos 
kunder. For a fâ en slik ordnmg 
MA man innga avtale med Pos-
ten og betale en fast sum f.eks.  

pr. maned. Hente og bringe-av-
taler med Posten kan inngâs 
ved Postterminalen pa Lille-
Strom. I følge Postens produk-
sjonskonsulenter der, er nye 
kunder velkommen til a inngâ 
avtale.Den andre tjenesten er 
knyttet opp mot bedriftspakke-
avtaler. Det vii si at hvert en-
kelt firma inngâr avtale med 
Posten om a sende et minimum 

antall pakker i âret. Henting og 
bringing av pakkene inngâr au-
tomatisk i denne avtalen. Pa 
grunn av at Enebakk ligger 
utenfor det som Posten kaller 
kjerneomrâde for bedrift-
spakke-senteret i Oslo, blir det 
regnet en dag ekstra pa tidsga-
rantien. 

Bedrifter kan i tillegg inngâ 
<<Bedriftspakke Postkontor>>- 

avtale. Deime avtalen gãr ut pa 
A levere pakkene pa et bestemt 
postkontor. I Enebakk er det 
postkontoret pa Ytre Enebakk 
som er innleveringskontor for 
slike pakker. Disse pakkene 
blir automatisk UTKJØRT til 
mottaker. 

Idedugnad om m1lovennig 
uniking av, Enebakk 

Enebakk nringsräiI inviterer iii äpent 	mote 
onsdagi4. okt. 1998 RI 19.00 pñ Ignarbakke 

Program: 

Inniedning ved Tore Karisen, leder av Enebakk naringsrãd 
Orientering om LOKAL AGENDA 21 og om miljøvennhige pro-
sjekter i inn og utland ved Kai A. Armann, Idebanken 
Kaffe og vatler 
Debatt om <<Hva kan vi gjØre i Enebakk ?>> 

Debattledere Jostein Eriksen - Johan Ellingsen 
DebattprovOkatør: Kai A. Armann, Idebanken 

Enebakk nringsrâd Ønsker blant annet svar pa: 

Hvilke ressurser har Enebakk? 
Hvordan kan disse utnyttes? 
Hva kan vi gjøre i dag og fremoyer? 

Halyard Waade, naringskoordiflat0r 

Tenk trivsel 

- tenk Enebakk! 

DU har prosjektet, 

VI har pengene! 

LAN 
til bolig, hytte, bU eller annet? 

[hER 
vurderer du 

REFINANSIER11'4G 

KONTAKT OSS NA! 
Det kan Iønne seg. 

Ring 64 92 70 30, og spør etter 
Joat, Ase, Mona, Eva eller Asgeir 

Vi er ogs tilgjengelig pa kveldstid 

4 ~ *7 

Enebakk Sparebank - din lokalbank - 

Banken har gunstige vilkâr pa Iønnskonto og driftskreditter. 

For avtale: 



KOMPOSTEN 

DAG DATO TYPE GRIJPPEINAVN SlED TID PRIS 
ARRANGEMENT 

:1:1;lO 

01.10.- 
31.10. 
01.10. 

07,10. 

10.10. 

10.10.- 
25.10. 

24.10. 
24.10. 
31.10. 

04.11. 

05.11. 
15.11 

OKT. 
Hele 
mnd. 
torsdag 

onsdag 

lørdag 

lørdag - 
søndag 

lørdag 
lørdag 
lørdag 

NOV. 
onsdag 

torsdag 
søndag 

Boksalg av utgâtte 
bøker 
MANEDENS BILDE 
<<Kher blir bunad>> 
v/Kari A. Pedersen 
fra Norsk 
Folkemuseum 
Loppemarked 

Høstutstilling v/ Ellen 
Tangen og 
Magne Hâland 
-malerier 
Rebusiøp 

Loppemarked 
Kulturkafè 
Familiedag 

Angora kanin, klipp, 
spinning og stell 
MANEDENS BILDE 
Kulturkafè, 

Biblioteket 

GALLERI LOPPA 

Husflidslaget 

Kvinneqg FamiIielget 
Ytre Enebakk 
Enebakk kunstiorening 

EnebakkJanitsar 

10. ki. vfMjr U-skole 
Lars Klevstrand 
Kvinne og familielaget 
Ytre Enebakk 

Husflidslaget 

GALLERI LOPPA 
ye4 

Biblioteket 

Biblioteket 

Ignarbakke 

Mjr U-skole 

Galleri 
Larsbraaten 

Enebakk 
ungd. skole 
Mjr U-skole 
HOLTOP 
Mjer U-skole 

Flateby S-hus 

Biblioteket 

i ápnings-
tiden 
Ca. ki. 1600 

1900 

1000-1500 

lØr/søn 
1200-1600 
ons 
1800-2000 
1200 

1500 
mermere 
info 

1900 

ca.kL 1600 
~p  vat 

50,- 

50,- 

JULEUTSTIL LING 

Medlemsutstilling 

HELSELAGET 

Utstilling fra kurs i 
bunadssØm. 
Underhoidning av 
lokale krefter 
MANDEDENS 
BILDE 
Kunstutstilling 

Kulturkaf'e 

MANEDENS BILDE 
Kulturkaf'e 

MANEDENS BILDE 
Kulturkafe 

MANEDENS BILDE 
Vrutstihing 

Kulturkafe 

Iørdag - 	 20.11.- 
søndag 

lØrdag - 	 28.11.- 
søndag 
	

06.12. 

DES. 
tirsdag 01.12. 

onsdag 02.12. 

torsdag 03.12. 

lØr/søn 5.-6. - 
12.-13. 

søndag 13.12. 

1999 
torsdag 07.01. 
søndag 17.01. 

torsdag 04.02. 
søndag 14.02. 

torsdag 
lørdag - 
søndag 

04.03. 
06.03.- 
21.03. 

søndag 21.03. 

GALLERI LOPPA 

Enebakk kunstforening 

JUlemesse 

Husflidslaget 

GALLERI LOPPA 

Mjrlrerne 

Britt Gaathaug 

GALLERI LOPPA 
Øyvind Thorsen og 
Frikk Haugen 
GALLERI LOPPA 
Liv Dommersnes 

GALLERI LOPPA 
Enebakk. ..kunstforening. 

Jan Olof Andersson  

Bjerke Bruk 

Herredshuset 

Mari 
Menighets-
senter i Ytre 
Enebakk 
Biblioteket 

Mjer U-skole 

HOLTOP 

Biblioteket 
HOLTOP 

Biblioteket 
HOLTOP 

Biblioteket 
Kirkestua 

HOLTOP  

IØr/sØn 
1200-1600 
ons, 
:1800-2000 
lØr/sØn 
1200-1600 
ons 
1800-2000 

9 

1900 

Ca. ki. 1600 

lØr/sØn 
1100-1600 

1500 

Ca. ki. 1600 
1500 

Ca. kI. 1600 
1500 
	

50,- 

ca. ki. 1600 
lØr/søn 
1200-1600 
ons 
1800-2000 
1500 
	

50,- 

12.12. 



KOMPOSTEN 

ri~ FfAi FI-11 C~ IP ]Ili 	 [JA 

jomfpuep " KiddePO avden KreatiVe Ring 
;J 	- 

virkelighet var ett, middelalde- som Kultursommerskolen nødt ledkunStfler, dikter og positiv stilling som var morsom, im- 

I âr tok 43 barn en reise i tid 
med Kultursomme1sk0 for 
barn '98 , tilbake da eventyr og 

ren. Med motiverte og kreative til a ta av i positiV retning. Kort superfikSer Ingvild Solberg var ponerende og heldigviS er fo- 
r 

og lrere, er et prosjekt fortalt er dette et tilbud til krea- de yngstes veileder i âr under reviget pa film. En optimistisk 
tive barn som i fire in- kull og penselføriflg. Grafiker, middelaIde1eSt under apen 
tense dager spinner tremester og olje (pa vannet) himmel rundt grill, pa samme 
rundt et satt tema. Da maler Viggo Karisen tok hand dag Norge møtte Italia i WM 
arbeider i kiasser med om de eldre male- og grafikk kamp. Alt i alt ble dette det vi 
det utrykk de har interesserte. Keramiker, supe- hadde hâpet pa og litt til. Vârt 
valgt og fordype seg. roptimist og tekstilarbeider hap er at elevene fikk forventet 

ts hue uke var Brit Hovland 
hadde desidert utbytte av skolen, og at vi ser 

I áre 
middelalderen 	

det den vateste oppgavefl iAr med riktig mange igjen til neste âr! 

sentrale temaet. Rid- sin 
tredimeflSjonale kiasse, - 

dere, jomfruer, geist- arbeider i selviaget papir. Fi- 	
Utfordring De som tørr bØr 

lige, Slott, mus, bor- gurteaterdirektør, 
manusforfat- ta en sving innom biblioteket 

ger, kirken, jomfruer, ter og kreativ inspirasjon5k1l 	
og la seg imponere og for- 

høvisk adferd og dra- Kjehl MatheusSen sto for ide skrekke over arbeidet til for-
ger ble sentrale moti- utarbeidelSe og regi av ârets te- mingsklaSSefl. n gave fra ar-
ver i elevarbeidefle. aterstykke. SluttprOduktet ble rangør Enebakk KunstfOrefliflg 

Staben av lrer var i :En jdd
erforeStilhing der dra- og Kultursommer5k0n '98 til 

tt 	gen ble âr utvidet med e 	
drept av den tapre rid- Enebakk Bibliotek. 

medlem, Robbin 01- der. En fantastiSk utstilling 
sen, son' tryllet frem som dessverre i Par ikke kom 	

Takk for i r 
Prosjektleder Helvi Sal es 

lyd og inusikk. Bil- seg til râdhuset. En teaterfore- 	
tn 

Foto: Kari Brcnna. En lvstig gjengsornrnerkUltUrSk01'l i
fri uifoldelse. 

	

son' i fjor son' den gode leder han er, stil- ser av fargene p 	
estefle h\ i1_ 

Like populr i ........ler han ogsa kr 	 . 

og aret for der og.. 	
av til alle. For 	ket klassetrinn den enkelte spil- 

Opps
lutniflgefl om .rets fot- na denne mlsettinga papeker ler tilhører. Nytt i a er at hver 

baliskole viser 
tiltaket som for syvende aret pa slutter opp o 

at dette positive han nødvendigheten av at alle kiasse bhir fulgt opp av egen tre-
m følgende God ner hele uka gjennom, noe son' 

rad er et samarbeide mehlom organisering, 	orden 	i skaper samhold og er viktig for 

Enebakk IT, IL Driv og kultur- rekkene(regler), voksenperSofl i miljøet. Treninga er lagt opp 

kôritoret i Enthäkk kommufle, nrhetefl, ta 055 tid til en prat, med 4 timers treniflgsiflterval-

ei kommet for a bli. Morten trenere med pa bussen, vaktord- ler, avbrutt av pauser, hvor lun-
Wilhelmsefl som i alle 7 ãrene ning i pauseflhlUflsjen og ha all- sjen er kjempepOPUlr. Men nr 
har ledet arrangementet, Ønsker tid et smil pa lur.>> Det er tydelig en ser pa hvor ivrige de fleste er 
i tillegg a trekke frem bade to- at dette er gjennomtenkte krav etter a komme seg ut igjen, er 

og at det fungerer, er fornøyde det helt klart hvorfor ungene er 
kale og eksterne samarbeid  spartnere. Det er samarbeidet unger og voksne et solid bevis her: For a spille fotball! Og at 
son' gjør dette etterhvert sa pa. IL Driv og Enebakk I.L. for- fotball-VM foregar i det samme 
store arrangeflientet niulig, pre- deler lederne mellon' seg og nar tidsrommet er nok ikke akkurat 
siserer han. Arets fotbaliskole en tenker pa at her gâr det i opp- hemmende for interessen. Mor- ten Wilhelmsefl forteller ogsa at 
aktiviserte 180 barn og 30 tre- tjent ferie, sier dette mye on' 

i hele 5 dager og malset- gleden og interessefl for at ung- det først i âï har kommet ret-

tingen er kiar: <<Alle skal ía mu- ene skal f noen innholdSrike ning nere 	
slinier fra Norges Fotball- 

ligheten til a utvikle, lre, f 	
sommerdaget. Første âret hadde forbund for drift av fotballskO 

positive opplevelser med fotball fotbaliskOlen 60 f
orventfliflgs- lene, og at Enebakk har vrt en 

- 

uansett alder, kjønn eller fer- fulle unger, og vi ser at 0k- foregangs-
dighetsfliv&. Ahle skal føle ningen til 

dagenS 180 deltakere skole er noe vi 

trygghet og trivsel pa fotball- er enorm. I dag er det arealet alle er stolte 
skolen og pa reise UI og fra sko- son' begrenser antall deltakere, over, papeker 

for Ønsket on' a vre samlet han. Fotball- 
len.>> Morten Wilhelmsen er ty- delig stolt av a ha en organisa- over ikke alt for store avstander skolen rekrut-
sjon rundt seg son' støtter opp er en avgjørende faktor. Spil- terer sine hjel-

om denne rnalsettinga. Men, lerne er delt inn klasseviS og vi petrenere blant tidligere 
deltakere, og 
kanskje om 
noen ar er en 
av 	dagens 
hjelpetreflere, 
Hilde 	eller 
Trond ansvar-
hg for avvik-
ling av fotball-
skolen. At de 
gâr i en god 

I

skole er ialle- 

•••''• 	 fall 	fastslatt 

At deter trivelig páfotballSkolefl ogsa°forienter, er disse tre pi- 
av KompoS-

kene 
i gresset et synlig bevis pci Stifle Bleka, 2 kI. Hauglia 

tens utsendte! 
bakk skole Mariann 	J. 

skole, Ingjerd Victoria Tharaldsefl Skovdal, 2 kI. Ene 

og Birgitte 

	

	 følgefl, formasjoflS- Hvitstefl, 2 ki. Kir
kebygden skole er helt enige om at Lillefuhr, in- 

fotball er gØy, det er det ogsá o 6 	 konsulent. erte guttene! (I den rekke 

red. anm.) Foto: Mariann J. Lillefuhr.  

Knut William Rustad, hjelpetrefler pd fotbaliskOlefi for første 

gang i di; 
her omkranset av ivrige spillere. Knut William som se/v 

har vart ivrig deltaker pa fotballSkOlen trives godt som hjelpe-

trener og b/jr nok a finne pd banen ogsd neste dr. Foto: Mariann 

J. Lillefuhr. 

i40AM1JIG8AkSJO 
18.DKTOBB11998 

EGt 

-- 

I forbindelse med den forestaende in
nsamlingsaksJonen 18 .oktober 1998 vii 

alle husstander i Enebakk ft besOk av b0ssebrere fra ki. 14.00 
og utover 

denne sØndagefl. 

Ansvarshavende for hver krets er fØlgende: 
Flateby: 	Stranden skole- 	- Ingrid Nordhie 

Kirkebygden/ HerredShUset 	- Inger Brunstrom/Ingrid Brevig 
alefjerdiflgefl:  

Ytre Enebakk Ytre Enebakk skole - 
Magda Sandbiek 

ovedaflsVarlig Jorunn Buer, er tilgjengelig pa mobiltelefon 92 6159 34. 

Dersom det er husstander som ikke far besøk av bOssebierere, vii det bhi lagt 
giro i postkasSefl. Det kan ogsa settes inn penger pa egen konto i Spare-

en
banken NOR. 

((PAAR.LIKTI ESET LAND)  

Ta godt i mot bOssebreme. 



Gudstjenesteliste br Enebakk og Marl 
kirker Ira 4. oktoher 01 25. oktober 1988 

4. oktober 
ki. 11.00 i Enebakk kirke: 
Gudstjeneste 	v/Norborg. 
Nattverd 

11. oktober 
ki. 11.00 i Enebakk kirke: 
Gudstjeneste v/Norborg. 

U. 11.00 i Mari kirke: Guds-
tjeneste v/øvstegArd. Natt-
verd 

18. oktober 
U. 11.00 ph Stranden bede-
hus: Gudstjeneste v/Norborg. 
Markering av bamas mi-
sjonsdag og utdeling av 

<<Godt nytt>> til 5. kiassinger 
ph Flateby. 

U. 11.00 i Mari kirke: Guds-
tjeneste v/øvstegArd. Utde-
ling av <<Godt nytt>> til 5. 
kiassinger i Ytre Enebakk. 

25. oktober 
ki. 11.00 i Enebakk kirke. 
Gudstjeneste v/øvstegArd. 
Utdeling av <<Godt nytt>> til 5. 
Massinger i Kirkebygda, 
Hammern og Dalefjerdingen. 

U. 11.00 i Mari kirke. Guds-
tjeneste. Vikarprest. 

Enebft Kunsttoremng 
Apner 10 - 25 oktober en utstilling i galleri Lars-
braaten med bilder av ekteparet Ellen Tangen og 
Magne HAland, bosatt ph SkArer, Ellen Tangen: 
fØdt i 1950 i Oslo. Medlem av ABKF. Innkjøpt av 
Oslo kommunes kunstsamling - og vrt representert ph HØstut-
stillingen, og ellers diverse utstillinger. Hun er kjent for sine spe-
sielle dyremotiver bl.a. 
Magne HAland: født i 1950, har en lang, solid utdaimelse bak 
seg, bl.a. Statens kunstakademi v/ prof. Aulie, K.Rose, H.LjØsne 
og grafikkavd. v/ A. Malmedal og P.R.Olsen. Deltatt pa HØstut-
stillingen i 72, 75, 78 og 90. Det er sterke bilder fra naturen han 
viser oss. 
For Enebakk Kunstforening, Erik Batt 

t"i 

TurtiltøteN 11.10.98. 
Lørdag 17.10.98. arrangerer Enebakk Bondekvinnelag 
og Enebakk Historielag tur til LØiten Brnderi til fore-
stillingen Akevisitten og god tid til a se seg om ph 
Brenneriet. 
Etter forstillingen vii det bli lunsj pa Myklegard veiservice. 
Avreise fra Vik ki 08.00. Det vii bli gitt nrmere informasjon 
om dette ved pamelding. Vi forventer A vre tilbake i Enebakk 
Ca kl. 17.00. Pris ph turen kr. 280,-, hvis det blir 25 stykker som 
er pAmeldt. Om det blir flere eller frre kan prisen bli endret.In-
kiudert i prisen er: Forestillingen <<Akevisitten<< 
Lunsj pa Mykiegard veiservice. Buss tur /retur. 
Det er bindende pAmeiding. 
PAmelding til: Gunhild Haug tlf. 64924029 eller 93443296 eller 
Bent Strand tlf. 64926342 

KOMPOSTEN 

Enebakk kommunes kulturpris 1998 er tildelt: 

 

OMMATISKE SIELSKAB IflEBAKK 

Foto: Kari Brivnna. En ivrig prisutdeler, Fridtjof, her sammen med 
BjØrg Gitlesesn, lederen av .Enebakk Dramatiske S1skab. 

Etter teatergruppas eget Ønske 
ble kulturprisen delt Ut i Flateby 
Samfunnshus. Alle som hadde 
hatt noe med teatergruppa a 
gjØre gjennom alle ärene var in-
vitert. Ca. 90 personer takket ja 
lii invitasjonen og det ble en ko-
selig ramme om arrangementet. 

Enebakk Dramatiske Slskab 
har Opp gjennom 11 âr spilt 
stykker med handling fra de 
Collet'ske stuer og mer lødige 
gjøglener fra var egen tid. Sl-
skabet har jublet jovialt med 
68'eme, forlystet befolkningen 
med bygdekornedien <<Skjr-
gardsflirt>> og velmente klovne-
rier med enebakkinger spesielt 
og politikere i srdeleshet. <<En 
aften pa Flateby nattklubb>> var 
en ellevill revy med smâ og 
store personligheter, med OL-
helten Thomas som kjrkorn- 

men gjest. Dramatiske har ogsâ 
spilt mer kjente skuespill som 
<<Darner i dampbad>>, Oskar 
Braatens <<Ungen>> og folkeko-
medien <<Søderkâker*. 

I vurderingen fra komiteen he-
ter det videre: Til sine forestil-
linger, 11 i tallet, har S1skabet 
hatt noe drahjelp utenfra, men i 
sum ma fremheves at alle fore-
stillinger er resultat av ildsjele-
nes eget, smittende entusiasme. 
Et lagarbeid hvor idedugnad, 
optimisme og egeninnsats er tre 
passende stikkord, en aidri svik-
tende tro pa at det nytter. Kultur-
priskomiteen applauderer viljen 
til a knytte bygda tettere sam-
men, a vite at den ikke bestâr av 
fire adskiite fjerdinger men er et 
fellesskap som gâr under felles-
navnet Enebakk Dramatiske 
Slskab et levende eksernpel pa  

bygdas mangfoldige kulturiiv og 
fortjener sâledes komrnunens 
honnØr. 

Enebakk kommunes kultur-
pris bestâr av en sjekk stor kr. 
10.000,-, diplom og blornster. 

Overraskelsen ble stor da kul-
tursjefen skulie overrekke prisen 
og ble avbrutt av <<Enebakks 
store Ønn - FRITDJOF>>. Han 
hadde fatt <<snusen>> i dette og 
fOr sporenstreks til Flateby for 
selv a dele Ut kuiturprisen 1998 
til Enebakk Dramatiske Sl-
skab. 

Fritdjof ankom i sdvanlig stil 
pa moped - ikke den samme 
gamie (den var pa service), men 
en innleid spesialmoped som 
gjorde samme nytten. 

Lederen for Enebakk Drama-
tiske Slskab - Bjørg Gitlesen - 
ble kalt Opp til senen for a motta  

prisen av Fritdjof, til stor jubel 
for alle som var tilstede. 

Enebakk kommune vii med 
dette fA gratulere Enebakk Dra-
matiske Siskab med kulturpri- 

sen 1998 og Ønsker dere lykke 
til med mange oppsetninger vi-
dere framover. 

Kari Brenna 

Artusensidite - apbeldspuppa oppsummepep 
<<Feiringen av Ar 2000 er et 

seregent jubileum som man fra 
sentralt hold - og ikke minst for 
vAr egen-del - nsker A bruke 
som en anledning til A skape 
langsiktige verdier og yang re-
sultat!>> Med disse ordene innie-
det kultursjef Per Sandvik høs-
tens fØrste mote mellom arbeids-
gruppa og hovedkomiteèn. 

Videre oppsummerte han det 
som til nA har preget diskusjo-
nen omkring avviklingen av 
denne markeringen, og fremhe-
vet sAledes behovet for a skape 
stØrre engasjement og delaktig-
het i utformingen av Enebakks 
fremtid. <<Markeringen skal 
vektiegge bevisstgjøring og styr- 

king av tilhørigheten til Enebakk 
gjennom økt forstAelse, skape 
aksept og stolthet overfor vAr 
egen kultur, og gjennom kultu-
ren skal den enkelte gis mulighet 
A oppdage seg selv som men-
neske.>> Dette er store ord, men 
<<vi Ønsker at markeringen skal 
gi rom for a bygge videre ph det 
vi allerede har og dessuten legge 
forholdene til rette for a skape 
nye aktiviteter og nye tradisjo-
ner>>, avslutter kultursjefen sin 
inniedning. 

For bygda Enebakks del er det 
mange spørsmAl a gripe tak i. 
Enebakk fungerer i dag mest 
som en tilførselsvei mellom 
nord og sør, og et av sporsmA- 

lene som ble stilt er om vi slum-
rer for mye i vAr egen tilfredsbet. 
Det ble via til fellesuekk med 
andre mjndre.komm 
og satt søkelyset ph at Eneiakk 
mA markere seg bedre. Hvor er 
vi i en slik utvikling, Ønsker vi 
dette og hva skal Enebakk i sA 
fall satse pA? Dette er bare noen 
av problemsti]lingene komiteèn 
skal arbeide videre med og var 
konkret inne ph forskjellige for-
slag ph aktiviteter som planleg-
ges, sA som; minneutsttllmger, 
fotoutstillinger, historisk synge-
spill, konserter, idrettsarrange-
menter, og bokkafè. Ulike bok-
prosjekt er ogsA behandlet og ar-
beidsgruppa vii arbeide videre 

med A konkretisere og systema- 
tisere de forskjeilige tanker og 
idèer som ener hvert tar form. Vi 

mote og det er stort hAp om at 
innbyggemes forventninger skal 
innfris. Husk at markeringen av 
Ar 2000 er ikke noe som eies av 
kommune, men det er arbeids-
komitèen/hovedkomitèen som 
mA <<holde i prosjektet>> og styre 
prosessen videre. 

Reportasjen er skrevet med Ut-
gangspunkt i komitèreferat av 
24. august. skrevet av KA.ne 
Marsdal. 

Mariann J. Lillefuhr, 
informasjonskonsulent. 

Foto: Mariann J. Lillefuhr. 
Kultursjef Per Sandvik og 
medlem i arbeidsgruppa 
Sverre Annaniassen i dyp kon-
senrrasjon om a°rtusenskiftets 
utfordringer. 

MØter i Enebakk 
menighetsrfid 
Enebakk menighetsrAd har fast-
satt sine møtedatoer til 29. okto-
ber og 26. november 1998. 
Begge mØtene avholdes i kapel-
let ved Enebakk kirke og starter 
U. 19.00. 

50-ãrs konfirmantjubileum 
Tradisjonen tro sA har diakoniut-
valgene i Mari og Enebakk me-
nigheter invitert 50-Arskonfir-
mantene til jubileumssammen-
komst. Konfirmanter i 1948 mØ-
tes søndag den 11. oktober i hver 
sine kirker til gudstjeneste, med 
pAfølgende felles middag i Her-
redsstyresalen. Innlagt i pro-
grammet er ogsA besøk med om-
visning bAde i Enebakk kirke og 
ph bygdetunet. 

Utdehng av <<Godt Nytt> 
Kirken deler Ut <<Godt Nytt>>, 
Det nye testamentet, hvert Ar til 
alle som gAr i 5. Masse. Dette er 
et samarbeidsopplegg mellom 
skole og kirke, og ett av elemen-
tene er kirkebesøk med pAføl-
gende kirkekaffe. Hver elev vil 
fA invitasjon til gudstjenesten 
som en i siste haivdel av oktober. 
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((MANEDB'1$ BILDE)I Enebakk Ifiblotet.  ERMAKK 
BIBUOTIi(m 

<<Mânedens bilde>> i Enebakk 
bibliotek i september heter.  
<<Far brerx' og er malt av v.r 
lokale kunstner Per Arne Øie- 
stad. 

Per Arne Øiestad har deltatt 
PA diverse kollektivutstillinger 
siden 1986. Dessuten har han 
hail separatutstilliflger i forbin-
delse med kulturdagefle i Ene-
bakk, 1993, og i Enebakks 
vennskapskorflmune 	Ham- 
marø, Sverige, 1995. Han er 
hrer i teaterproduksjon ved 
Ski videregâende skole og de-
buterte som forfatter med bar-
neboka <<Den hue brannmafl-
nen>> hØsten 1996. 

I det hue heftet <<Seks kunst-
nere i Enebakk>> star det bl.a.: 
<<... Nâr vi ser Per Arne Øie-
stads bilder i dag, ser vi sym-
bolmettede, fargesterke male-
tier som st&r sterkt og uav-
hengig i tiden. Det er Iett a se 
slektskapet med malere fra 
tredve-tallet som Per Krohg, 
Alf Rolfsen, Reidar Auli m.fl. 
Han beskriver sammenhenger. 
T-Ivert bilde er en omfattende 
fortelling der hver gest, hvert 
gjøremâl har en betydning. Til-
sammen gir de inntrykk av et 
helt samfunns mangesidige 
virksomheter. Det er beskri-
velse av menneskelivets mang-
foldighet. Dette kosmos innen 
for billedflatefl er bygd opp 
gjennom bruken av primrfar-
get som gir bildene en lysende, 
ren karakter. Maleriene trer 
frem som heihetlige og iii-
gjengelige og gir betrakterefl 
mulighet iii a gà inn i bildene. 
Eller kanskje oppdage at han 
eller hun allerede er der.>> 

Râdhuset, Kirkebygda 

Postadr.: Postboks 74 

1912 Enebakk 

Tif.: 6499 0200 

Fax: 64 92 71 11 

E-post: enebakk-bibIiotek@ah.teIia.no  

Mdnedens bilde i september er av Enebakk-kUflStflerefl Per Arne 
Øiestad,f. 1958. 
Tittel: War bcerer>>, olje pd tre. Foto: Mariann J. Lillefuhr. 

<<MânedenS bilde>> er til saigs Bruk, 1914 Ytre Enebakk. 
ved Gahleri Loppa, Bjerke 	Tif. 64 92 5692. 

Dot skier 
ibihiloteket 
Hele oktober maned vii det vere <<bokioppemarked>> 

i Enebakk Bibliotek. Gamle, utgâtte eksemplarer sel- 
ges. Kom og gjør et kupp!!! 

LysbilledWeld med 
Cato Hultmann 
er utsatt til november mäned! Se neste utgave av 

Komposten! 

Enebakk bibliotek har ogsd i sommer hatt stor pdgang av ldnere! De siste par drene har Enebakk 

bibliotek ligget helt i topp ndr det gjelder u
tldnsstigfliflg i AkershusfYlke. Daglig har biblioteket ad-

skillige henvendelSerfra voksne og barn som Ønsker d bli itnere hos oss, her representert ved Lene 
Dehli , 4 klasse Kirkebygdefl barneskole. Foto: Mariann J. Lillefuhr. 



Foto: Mariann J. Lillefuhr. Laila Wennevold tok i mot Kompos-
ten i sitt hjem pd Flateby. 

Tpygdet, men onskep jobb? 
Svant mange uføre- og attførings-

trygdede føler selv at de er i stand til 
fortsatt a bidra i arbeidslivet, men pa 
sine egne forutsetninger. Forskjel-
lige Arsaker gjør at de i dag ikke kan 
fungere i ordiruert arbeiL men hvis 
det vartilpassit og tilreitetagt deres 

en ii vera ig jo... set mange i 
er kiar over er at det i de forskjellige 
kommuner er tilbud om slikt arbeide 
i samarbeid med arbeidsmarkedseta-
ten. Benevnelsen pa slike virksom- 

heter er ASVO, ASV og PV. Felles 
for disse er at de er produksjonsbe-
drifter som gir arbeid til trygdede yr-
keshemmede og at arbeidstakeren 
fAr bistand til a kunne utføre jobben. 
Vi er en ASVO-beclrift som ligger 
midi i kommunen, og vil du vite mer 

om innom en tur. 

Enebakk produkter, Gjølstad 1912 
Enebakk 

SOIM 
sikka 
Pa 

0 

Kopas 
Det er ikke bare be-

boeme v/skjermet en-
het <<Roligheten>> som 
trives. Tro om sol-
sikka de plantet i 
sommer er Enebakk' s 
stØrste. Faglig leder 
Sidsel R. Christiansen 
kan fortelle at den 
stØrste mAler Ca. 3 m. 
Her ser vi Elsa Arne-
sen, Martha Martin-
sen og Margit Haug 
sammen med Sidsel 
R. Christiansen foran 
den flotte blomsten. 
Det er tydelig at We 
beboere og ansatte er 
stolte av denne prakt-
utgaven og det med 
rette! 

Mariann J. Lillefuhr, 
informasjons- 

konsulent. Foto: Mariann J. Lillefuhr. 

er et viktig tjenestetilbud i 
kommunen. Tjenesten er byg-
get opp rundt brukemes indivi-
duelle behov for hjemmesyke-
pleie og hjemmehjelp. Tilknyt-
tet til tjenesten er ogsá ambule-
rende vaktmester, transporttil-
bud, trygghetsalarmer, dagtil-
bud, nattjeneste og psykiatrisk 
sykepleietjeneste. Som vi for-
star er dette et omfattende, 
godt utbygget apparat. Kom-
posten tok turen til Laila Wen-
nevold pa Flateby, for a høre 
fra henne som bruker av tje-
nesten hvordan hun opplever 
tilbudet. Det er jo brukerne 
som kan si noe om hvorvidt 
kommunen har truffet blink 
med tilbudet eller ikke. Laila 
Wennevold forteller at hun er 
fomøyd med ordningen. Den 
er med pa a gjØre hverdagen 
enklere a komme igjennom. 
Det er dagligdagse ting vi an-
dre tar som en selvfølge, hun 
ser seg nødt til a motta hjelp til. 

Men gleden over a kunne bo i 
eget hjem er størst. Driftsjefen 
kan da ogsâ fortelle at han som 
leder er veldig opptatt av a iva-
reta brukemes behov, og til 
dette har han godt kvalifiserte 
medarbeidere. Helga Indseth 
Henriksen har vrt i hjemme-
sykepleien i kommunen i 20 
âr, og er en av de som utgjØr 
ryggraden i tjenesten. Jorunn 
Jemterud er Lailas personhige 
assistent, og avlaster. Hun er 
hos Läila 18 timer i uka, og Ut-
gjØr en stor del av Lailas hver-
dag. Det er godt a se et sa vet-
fungerende tilbud, og dette er 
jo ogsá det som bestrebes när 
hvert enkelt tilbud skal utarbei-
des. Det er viktig a ta hensyn 
lii den enkelte brukers behov, 
og dette er like individuelt som 
antall brukere. 

Hjemmesykepleie og hjem-
mehjelp administreres i hen-
hold til: Lov om sosiale tjenes-
ter §4.2 hjelp til den som ikke  

kan dra omsorg for seg selv og 
Lov om helsetjenesten i kom-
munene §2.1. Rett til helse-
hjelp. I hovedsak rettes første 
gangs henvendelsen til driftsle-
der. Denne ma vre skriftlig 
og undertegnet av søkeren. 
Faglig ansvarlig for hjemme-
tjenesten foretar deretter et 
vurderingsbesøk hvor eventu-
elle behov avdekkes og enkelt-
vedtak fattes pa bakgrunn av 
denne vurderingen. 

MaIppen er definert som 
følger: <<Tjenesten skal gi prak-
tisk bistand og nødvendig hel-
sehjelp til alle som bor eller 
midlertidig oppholder seg i 
Enebakk kommune. Tjenesten 
er et tilbud til enkeltpersoner 
uansett alder som p.g.a. ulike 
funksjonssvikt har reelt behov 
for stØue.> 

Driftssjef Ame Granheim 
kan fortelle at det totale antall 
stillinger i dag er pa 23.6 rs-
verk, fordelt pa 35 personer. 

Dette er en godt innarbeidet 
avdeling som yter maksimalt 
for a gjøre hjemmesituasjonen 
best mulig. Det er tydelig at 
brukerne er i trygge og kvalifi- 

serte hender i hjemmebaserte 
tjenester i Enebakk kommune. 

Mariann J. Lillefuhr, 
informasjonskonsulent 

KOMPOSTEN 

Hjemmebasepte Jenestep 

Godstolen pao  plass 

Foto: Mariann J. Lillefuhr. En fornØyd Alvilde Johansen sittende i den nye sto-
len. Bak fra venstre, de glade representantene fra Kirkebygden sanitetforening, 
Judith Westlie og Aslaug Johansen. 

Skjermet enhet <Roligheten>> ved Enebakk syke- og aldershjem vii med dette takke 
Kirkebygden sanitetsforening for gaven, kr. 5000. Vi har lenge Ønsket oss en gynge-
stol, kan faglig leder Sidsel R. Christiansen fortelle. Her er den nye stolen pa plass i 
stua, og det er lett a forstA at slike gayer er kjrkonrne bade hos beboere og ansatte. 

Eldpesentepet jubilepep 

Foto: Mariann J. Liilefuhr. Enebakk eldresenter - en ung jubilant! 

Komposten ønsker a slutte seg til rekken av gratulanter. En aktiv, ungdommelig 
jubilant som vi far se og høre mer til i fremtiden. Her fra sommertilstelningen hvor 
rømmegrøt og spekemat, deretter kaffe og kaker sto ph menyen til trivelig under-
hoidning fra Frisk Luft. Komposten vii i neste utgave ha med bilder og stoff om 
feiringen. 
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Fjellknatten Barnepark, 
Fjellveien, Ytre Enebakk 

Vi har flere ledige plasser for barn fra 2-5 àr. Ap-
ningstider: Mandag-onsdag-fredag, U. 10-14. 
(K!. 11 fra nov-april). Vi tar ogsâ imot dagbarn, 
kr. 50,-. For ytterligere info: Ring Beate pa tif.: 64925734 eller 
Astrid pa tlf.: 64925832. 

Vi har ledige plasser for barn fra 4-5 âr. Apningstider: Tirsdag-
torsdag, ki. 10-14. Pris kr. 450. For ytterligere info: Ring Rigmor 
pâtlf.: 64924120. 
For Norges Kvinne- og Familieforbund, Ytre Enebakk v/Astrid 
Celius og Beate Wangen 

Leilighet ønskes leid av mor + 1 barn som gâr pa Kirkebygden 
barneskole. 
Derfor en fordel med leilighet i Kirkebygden. 
Fast jobb og sikker betaler. 
Vennligst kontakt: 951 36 904 

Hybel dl We, sokkel-leilighet, kjøk, stue, 2 soverom, egen inn-
gang. Leies Ut til voksen enslig, eller enslig par. Husdyr ikke til-
latt. 
Henvendelse: tif. 64 92 64 72 el. 952 17 253 

Ved til saigs 
Bjørk og blandingsved. 
Tif. 64 92 40 15 

Vâg Homeopati og Naturmeclisin 
âpner praksis i Revefaret 45- mandag 12. Oktober. Telefontid: 
Mand. og onsd. KI. 10.00-17.00/tirsd. og torsd. e/kl. 17.00. Inne-
haver: Reidun Lübbe. Telefon: 64 92 49 13. 

etahIerte bedrittel 

Om gravferdspraksis 
i Enebakk 
Det kommer fra tid til annen spørsmAl til prestene og de øv-
rige ansatte om prosedyrene for gravferd. Ett av disse spørs-
mAlene dreier seg om hvor graven skal plasseres. Et annet er 
spørsmAl om det skal vre kistegrav eller urnegrav (krema-
sjon). Det hender at den avdØde hadde gjort seg opp en me-
ning om slikt mens vedkommende levde. Vanligvis blir slike 
Ønsker etterkommet, men det motsatte skjer ogsA. Motivene 
for det kan vre mange. Noen er gode, mens andre opp1eve 
av omverdenen som noksA uforstAelige. SpørsmAlet er derfor 
hvem som har rett til og ansvar for A ta avgjørelser i slike sa-
ker. Svaret pA det er svrt enkelt. Det er de pArørende (fester). 
Alle andre kan pA grunniag av kjennskap til den dØdes Ønsker, 
gjøre de pArørende oppmerksomme pA hva de vet. De fleste er 
takknemlige for slik informasjon, for sA og si uten unntak be-
tyr det mye for folks sjelefred at dette <<gAr riktig for seg>>. 
Men det hender aitsA at noen likevel velger A gA pA tvers av 
slike Ønsker, og etter loven kan ingen hindre dem i det. Som 
sagt er det kan hende ogsA gode grunner for det, som ingen an-
dre vet om. Det er likevel en mite og sikre sine egne ønsker 
pA, om man har noen. Det er A deponere en erk1ring pA kir-
kevergens kontor. Om slike Ønsker er i overensstemmelse 
med de Øvrige regler for kirkegArdsdrift, er saken klar og ikke 
en gang de pArørende kan da endre det. VAr praksis er derfor 
at vi følger de pArørendes Ønsker med mindre vi pA forhAnd 
har mottatt en skriftlig begjring fra personen det gjelder. 

Gunnar ØvstegArd 

Hjertelig takk 
for vennlig deltagelse ved vAr kjere Simen Karl 
Degrum's bortgang. Odd, Arild og BjØrg m/fa-
milier. Gave til Enebakk syke- og aldershjem 
ble kr. 5770,-. 

Vi gifter oss 
lørdag 10. Oktober, ki. 13.00 i GreAker Frikirke. 
Adresse for dagen: Høk Kro, Skjeberg. Gry-
Anette Buer og Peter Knstianslund. 

Takk 
til Kirkebygden Sanitetsforening! I vAres, i den 
verstè skrubbsArperioden, kom en representant 
fra sánitetsforeningen pA besøk til oss. Med seg 
hadde hun to førstehjelpskofferter! En til skole-
fritidsordningen(SFO) og en til førsteklassene 
pA Kirkebygden skole. Gjett om vi ble glade. 
Tusen takk, litt sent, men vi har brukt dem flit-
tig! Hilsen alle ungene + de voksne pA oven-
nevte avdelinger. 

Neringskoordinator: Halyard Waade 
Granveien 30, 1911 Flateby 
TIE: 64 92 87 13 /mobiltlf.: 91195 985 

Enebakk Folkebad 

Apnet torsdag 17.09.98 
Vi holder Apent alle torsdager og fredager 
utenom skolens ferier og fridager t.o.m. 
07.05.99 

Apningstiden er: 
Torsdagkl. 18.00 -21.00 
Fredag U. 18.00 -21.00 

Torsdaget holder vi apent for voksne. Barn i 
følge med voksne er velkomne. 

Av sikkerhetsmessige Arsaker bør barn under 10 
Ar were i følge med voksne. 

Rektor, Enebakk ungdomsskole 
1912 Enebakk 

Fysioterapitj enesten 
kan i host tilby: 
Dag trim 
Dette er trim-gruppe for menn og kvinner rundt 
de 60 som Ønsker A komme i bedre form. Her 
blir det rom for mye moro og kroppslig utfol-
delse. 

Sted: Gymsalen pA Kirkebygda barne skole 

Tid: Torsdager ki. 15:00 - 16:00 

Pris: Kr. 250,- for 10 ganger 

Start: 8.oktober '98 

Basseng trening 
Denne gruppen er er et tilbud til voksne me 
ulike bevegelsesproblemer. 

Sted: Svømmehallen pA Enebakk ungdomsskole 
i Kirkebygda 

Tid:Fredagerkl. 14:30- 15:15 

Pris: Kr. 300,- for 10 ganger, eller kr. 35,- der-
som 'man ønsker A betale pr.gang. Personer med 
fri fysikaisk behandling mA levere rekvisisjon 
fra lege 

Start: 9.oktober '98 

PAmelding til fysioterapitjenesten 
- tif. 64 99 0100 innen 8. Oktober 
Vi ønsker alle nye og gamle deltagere velkom-
men! 

For Enebakk Fysioterapitjeneste 
Bjørg Lund 

LEGATER 

Karl Lund og br. legat 
Renter av legatet deles Ut til ungdom i Enebakk 
som skal gjennomgA landbruksskole, fylkesskole, 
fylkets husmorskole, gartnerlre eller lignende 
landbruksutdanning. 

Sammens1itt legat 
Renter av Enebakk kommunes sammens!Atte legat 
skal deles ut med - part til pensjonister eller ufØre-
trygdede i Enebakk og - part til skoleungdom, 
hjemmehørende i Enebakk,. til utdanning utover 
grunnskolen. 

Thy. Bøhlers legat 
Renter av legatet skal deles Ut til bra, evnerik og 
virkelysten ungdom i Enebakk kommune, som 
trenger okonomisk stØtte til utdanning i jordbruk, 
skogbruk og binringer som hØrer til disse hoved-
grupper. 

SØknadsskjemaer/nermere opplysninger fAes ved 
henvendelse til Enebakk formannskapskontor - tif. 
64990110. 

Søknadene, ved!agt kopi av skolebevis, sendes 
Enebakk formannskapskontor, 1912 Enebakk in-
nen 15. oktober 1998. 

Enebakk naringsfond 
Styret i Enebakk nringsfond: Ase Killerud, Ka-
rin Myhrer, Erik KjellgArd 
Fondet kan gi lAn eller tilskudd til nyetableringer. 
Det kan gis stØtte til etablering av alle typer be-
drifter. Kommunestyret Ønsker at dette skal kunne 
vre med pA A lette etableringer av nye arbeids-
plasser. Ved tildeling av mi'J1't,.ska1 det bLa. tas 
hensyn til om bedriften mottar andre former for 
offentlig stØtte til sanering av gjeld eller løpende 
drift. Søknaden kan stiles til Enebakk nrings-
fond, 1912 Enebakk. Søknadsskjema kan du fA 
ved henvendelse til kommunens sentralbord, tlf.: 
64 99 0100. Lykke til med etableringen! 

Ski sykehus arrangerer 
følgende kurs høsten 1998 
Røykeavvenning: Start 15, oktober - kurset varer 6 
torsdagskvelder ki. 18-20. Pris kr. 800. Kr. 1400 pr. 
par. 

Kostkurs for personer med forhøyet kolestrol/trigly-
sender eller Ønske om A lire om emnet: Ki. 18-20; 
9/9, 23/9 og 2/12. Pris kr. 350. Kr. 600 pr. par. 

Diabetes gruppeundervisning: MA ha henvisning fra 
lege. Ki. 13-15; 20/10, 27/10, 3/11 og 10/11. Pris kr. 
450. 

Samlivskurs: Tema kommunikasjon, individet i par-
forholdet, konfliktløsning, hvordan bevare respekt og 
interesse for sin partner. Pris kr. 1500 pr. par. Kurs 1; 
lørdag 3/10 kl. 11-15, tirsdager ki. 19-22; 13/10, 
20/10,27/10 og 3/11. Kurs 2, lørdag 31/10 ki. 11-15, 
tirsdagerkl. 19-22; 10/11,17/11,24/11 og, 1/12. 

Brutte samliv: Sarntalegruppe for kvinper og menn 
med brutt samlivsforhold bak seg. (bruddet bør ha 
funnet sted innenfor det siste Aret) Tema: Krisefa-
sene, benektning, aksept, song, sinne, ensomhet, 
frykt, virkninger pA selvfølelsen, nyorienteringsfa-
sen, mAl pA kort og lengre sikt, tor jeg gA inn i et nytt 
parforhold?, bama og samlivsbruddet, nye familie-
konstellasjoner. Mandager ki. 19-22; 5/20, 12/10, 
19/10 og 25/10. Pris kr. 750. Pâmelding og forespØr- 
sel 	til: .......Helseopp!ysningskonsulenten, 	tlf.: 
64856416/00-fax 64856699, Ski sykehus pb. 290, 
1401 Ski. 

Ski sykehus Ønsker ogsA A minne om nyApnet polikli-
nikk for spiseforstyrrelser. Apningstid: onsdager U. 
1730-2000. Henvisningssted: For legekonsultasjon: 
Spiseforstyrrelsespoliklinikken med. Pol. Ski syke-
hus, postboks 290, 1401 Ski. TIE: 64856400, linje 
6500/01. For konsultasjon hos klinisk ernringsfysi-
olog: Klinisk ernaringsfysiolog avd. Helseopplys-
fling, Ski sykehus, postboks 290, 1401 Ski. TIE: 
64856416/00 



Spar miljoet 
og helsen 

Lever ditt gamle 

kvikkso Ivtermomëter 
pa apoteket 

og f  rabatt pa et nytt 

digitalt termometer 

Kvikksalv 

• or svaa giftig for bade 
mennesker og dyr 

• brytes ikke ned i riaturen 
• kan fore til store hetse-

og miljeskader 
• or farlig avfall 4 

Det or na FORBUDT a produsere, importere og selge kvikksølvtermometre 

Norges 
Apoteker- 
forening 

Grossistene 
Tamro 

Distribution 

Holtung as 
Norsk 

Medisinaldepot 

Statens 
forurensnings- 

tilsyn 
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PERIODISK KJORETOYKO NT ROLL 

Avansert testlinje for utførelse av PKK — Bestill time i dag. 

La oss ta høstsjekken pa bilen din og mot vinteren uten 
bekym ring. 

Konkurransedyktige priseri 

Steinsprut? Vi skifter frontruter. 

Vi fører distriktets beste dekkutvalg. 

Leiebil til disposisjon mens jobben utføres. 

Autorisert bilverksted. 

Apent: Man., ons. og fre. 7-16. Tirs. og tors. 7-19. 

A.LOVEiEfl auco__#3  
Osloveien 729, Y. Enebakk — If. 64 92 55 00 
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F".millefoftund 

KOMPOSTEN 

Vi er igang med et nytt sko1er og 
starter som vanhig opp med Sareptas 
krukke. Idèen bak disse samlingene 
er at familiene ikke alitid mA dele seg 
pA forskjellige aktiviteter, men heller 

kunne dra pA noen sammen. Samti-
dig skal interessene til alle ivarertas. 
Dette loser vi med følgende opplegg: 

Vi starter ki. 18.00 pA menighets-
senteret med en felles halvtime for 
barn og voksne. Vi synger, lytter og 
herer. SA sprer vi oss pA forskjellige 
grupper fl-em til U. 20.00, da vi igjen 
samles og spiser kveldsmat. De fleste 
gAr hjem Ca: U. 20.30. 

Følgende aktiviteter tilbys i Ar: 
Førskolegruppa: For barn som 011-

sker A leke, tegne, kie seg Ut.... i bar-
nehagen. 

Speidergruppa: Har møter hver 
torsdag. For gutter og jenter fra 5 
Masse og opppover. 

(se egen informasjon som deles Ut 
pA skolen.) 

Aktivitus: For barn som liker A leke, 
tegne, synge og prate, vere ute og 
inne, tulle Ag tøyse. 

Dans og drama-gruppe: For barn fra 
8 Ar som liker A danse. 

Sareptas døtre: Ungdomskor med 
hØyt nivA for de som hiker A synge og 
spille instrumenter. (bade gutter og 
jenter.) 

De voksne kan slA seg ned for en 
prat i var nye kafe med gratis kaffe og 
vafler. 

HØsten 1998 er det samlinger pA 
følgende torsdager: 

10. september 
24. september 
8. oktober 
22. oktober 
5. november 
19. november 
3. desember 

Har du noen spørsmAl sa kan du 
ringe følgende nummer: 

Speidergruppa : Anders Aschim tif: 
649251 64 

Sareptas døtre : Per Arne øiestad 
tlf: 64 92 55 52 

Alle grupper : Ole-Jørgen Ander-
sen - kateket tlf: 64 92 60 69 

Velkommen! 
Hilsen Ira 

Ole-Jørgen Andersen 
kateket 

S-klubben er en barneklubb som 
er tilsluttet Den Norske Santalmi-
sjon. PA klubbkveldene deles barna 
ito grupper etter alder: 4-6 Ar og 7-
12 Ar. Vi motes annenhver fredag 
pA Stranden bedehus. Se program-
oversikt. 

Utover de ordinre samlingene 
er det familiefest, juleverksted, 
førjulsfest pA trygdeboligen og ju-
letrefest. Barna fir ogsA tilbud om 
A vre med pA leir. 

PA klubbkveldene herer vi om bi-
bel og misjon, vi synger, leker, la-
ger forskjellige ting, steker vafler 
og spiser sammen. 

I hver gruppe er det to til tre le-
dere. Barna som begynner fAr Ut-
delt et medlemspass. Kontingenten 
er kr. 20.- per. semester. Hvert Ar er 
vi med i et rnisjonsprosjekt og 
samler inn penger til detteved ut- 

Kvmne og familieforbundet, Ene-
bakk inviterer lokale kunstnere til A 
delta pA salgsmessen << Vis hva du 
kan>>. 

Messen blir anangert lørdag 31. ok-
tober pA Stranden Bedehus Flateby 
fra 10.00 - 16.00. 

12 utstillere fAr anledning til A stille 
Ut arbeidene sine. Det vii koste hver 
utstiller kr. 200 for A delta pA messen. 

Driver du med feks.: lappeteknikk,  

lodning og misjonsbøsse som stAr 
framme pA klubbkveldene. 

Programmet for høsten 1998 er 
shik: 
Vi starter opp fredag 	18 
september kh 17.30 - 19.00 
og fortsetter fredag 	25 
september ki 18.00 - 20.00 
fredag 9 oktober U 18.00 - 20.00 
søndag 25 oktober familiefest 
(nrmere info kommer) 
fredag 6 november ki 18.00 - 20.00 
fredag 20 november ki 18.00 - 
20.00 
fredag4 desember juleverksted 
/mermere info kommer) 
fredag 18 desember førjulsfest 
(nrmere info kommer) 
tirsdag29 desember juletrefest 
(nrmere info kommer) 

Er du mellom 4 og 2 Ar er du 
hjertelig velkommen 

rosernahing, porselens-
maling, keramikk, osv 
og har lyst til A delta sA 
kontakt: 

Kvinne og Familieforbundet, Ene-
bakk v/ leder Anne Skukkestad Aar-
land 

Tif: 64 92 91 38 innen 1.10.98 og 
gjerne sA snart som mulig. 

TI LOKALE HOBBYKUNSTNLM 



Er du kiar for en 
fly dansesesong 
i leikarringen? 

   

Na er tiden inne for a børste støvet av danseskoene og fortsette der vi slapp for 
ferien. 

Vi ser fram til a mote gamle og nye dansere som har lyst til a vre med pa Ignar-
bakke eller pa barneskolen i Ytre. 

Kirkebygda, Ignarbakke høsten 1998 pa tirsdager. 

Du som er: 
• mellom 4 og 6 âr kan mote opp ki. 18.00 
• mellom 7 og 9 âr kan mote opp Id. 18.45 
• over 9 âr kan mote opp Id. 19.30 

Første øvingsdag er tirsdag 22. september.  

Ytre, Barneskolen høsten 1998 pa tirsdager. 

Du som er: 
• mellom 4 og 6 âr kan mote opp ki. 18.00 
• mellom 7 og 9  r kan mote opp M. 18.45 

FØrste øvingsdag er tirsdag 15. september. 

Dc voksne starter øvingene pa Ignarbakke 
søndag 20. september M. 18.30 

Hilsen styret 

Rebuslop 1 Enebakk 
Us Rebus-lop 1998 uEnebakk rundb 

Sondag 11. oktober 
80 kjent i Enebakk. Kjenn din bygd! 

Enebakk Janitsjar, korpset for hele Enebakk, arrangerer rebusløp 

Start fra Enebakk Ungdomsskote kt. 12.00. 
Pàmelding fra W. 10.00. 

Masse goy. 
Flotte premier. 

Premiering for moromsfe lag/bit. 
Premie fit alle barn. 

Salg av p.o'Iser, bras, kaffe og kaker. 

Aromaretapi pa Flateby 
Fysikaisk aromaterapi hjelper deg til a forebygge din heise 
og ta vare pa deg seiv. Prøvetime 50 % rabatt. ønsker gamle 
og nye kunder veikommen. Har gavekort. Agnes Johansen, 
diplom aromaterapeut. Tif. 64928434. 

GRAflELY GRB[OBIUS, DALffJBWINGGV 
Utieie til private arr. som barnedAp, bryllup, fest etc. for inn-
til 50 personer. Kr. 650,- ink!. vask. Kr. 100.- for dekketøy. 
Granly er ogsA tiirettelagt for ruiiestoibrukere. 
Ring 64 92 70 09 - 64 92 63 31 for informasjon. 

Daiefjerdingen Vei 

Clear Voice 
heter vi som er det nye ko-
ret i Enebakk. Vi er et liv-
hg kor som synger <<giad-
sariger>> med <<iitt>> go- 
speipreg. 	Liker du a 
synge? Da er det nettopp 
deg vi vii skal komme A 
synge med oss. Vi trenger 
aiie som vii og kan. Bli 
med ph <<iagetd! Vi over i 
Emaus sine lokaler ph 
torsdager ki. 19.30. Vel-
kommen! Er det noe du 
lurer pa sA i .ng Anne Be-
nt, tif. 649. 7071. Vi har 
allerede startet opp otter 
ferien, sA skynd deg! 

Flateby samfuonshus 
Til høytideiige seiskap trenger vi pent dekketØy. For a skaffe 

dette har derfor Johanne og Ingrid tatt initiativ til a arrangere 
basar. I de nrmeste ukene vii du fA besøk av loddselgere som 
star pa for en god sak. Ta vel i mot dem og stØtt opp om dette 
flotte initiativet! Har du lyst a gjØre en innsats for samfunnshu-
set vart? Ta kontakt med Johanne ph tif.: 64928011. 

Styret i Flateby samfunnshus 

DUGNAD PA BONDERIIIES HUS 
Det skal iegges nytt gulv i gangen og rommet bak scenen. 
Vask av vinduer, goiv og vegger. 
Fredag 30. oktober Id. 17.00 Lørdag 31. oktober ki. 10.00 
Det vii bli enkel servering. 
Spørsmai kan stilles til Nils Sethem tif. 64 92 63 08 

Husstyret for BØndernes hus 

    

KOMPOSTEN 

     

     

    

    

    

    

    

is TI' 
En OpivMft er bone 

Men ganger en det vanske-
hg A hone ord.Alt bin bare sA 
menrngslØst og tust og det 
føies sA urettferdig og vondt 
at ord haree blir som smA bo-
hlei i en kokende kjde 

Sinn 101cr vi det iiiLaile -vi  

soni var glut i Wins Ander-
-oil,Den smile hi de dmskLn 
•,,in Ville aile godi Han soni 
strakk seg longer eon de fletc 

han som aidrisp 	foi 
A gjore ndn iii 1ags an Cr 

dix!. 

Dci vonuc huciskapet bar 
saLt siti preg ph cUe i I)riv, ja 
de1ei, aliei fleste i tide Ytrt  

ne Ebakk. (lammel op Will. 

\lle vat pd fornavn nudn 
Hans. 

as 

Det var ikke noe gnist pd 
folball-tremngene cienne høst-
kalde septembei -tirsdagen cia 
melclingen nacide Driv-pias-
sen. Ingen sa noe i garderohen 

cUe sA tomt i gulvet og lot 
tenkene fare. Det var Haiis 
cite tenkte pa og savnet. 

Qg5Pi Under hovedstyrets 
mete ble det snakket mcci ]av 
stemrne. Vi pros'de men 
hadde vanskelig for A foisth at 
Hans er horte. Op at dot blir 
en torn sal neste gang styrat I 
tot haligruppa bar mete. Vi 
bar imstet var iherdige iiiijc 
mann hurnOrspredei og plikt-
oppfyilende materiallorvalter. 
Driv-totbaliens vaktmester er 
hortc med Flans Anderson. 
Hans likte se- dIg Lar han 

kom i fokus Han snakket a]-
dri hoyt og han yule aidri høre 
snakk om at noe var hans for-
tjeneste. A bruke en time eller 
to pA A merke fotbalibanen for 
on kamp var bare en se1vfl-
.gehghet. Ar otter Ar. At halve 
hjemrnet i Tiurveicn var av-
satt som lager av bailer og 
clrakter op oilers all tenkelig 
fotbal1utst,i for hele idiensis 
rct vii he-tier ikke noe i 
snikke om For H inscr dct 
bare hyggeligh stA til disposi-
sjon for de mange som kom 
innoni. til aile clognets tider. 
Ilan rnptte alIc med et sinil, CO 

vennhg replikk og en hjelp-
som hAnd, 

Hans Andersen irivdes best 
oAr ha -n kunne hjelpe- me-diem 

mene til idrettsiagets beste. 
Han var den første som kom 
og den siste sôm gikk nar det 
var dugnad. Han jobbet i det 
stiile uteri store fakter, og det 
var aidni snakk om A foriange 
noe som heist tiibake. Derfor 
yam det mange av oss som sto 
med kiump 1 haisen og en tAre 
i oekroken og kiappet takt-
fast da Hans Andersen likk 
for ete4an 	under 
Drivs 6drjubileum for hat.-
s annet Am siden. lngen for-
tjente a tedaijen hectic enn 
ban 

Dec var fotballeri soot IA 
bans hjente maermest og. som 
opptok det meste av fritiden 
fra jobben hos H. Clausen. 

Han var ogsA en engasjcrt og 
ivrig tilskuer, men sa aldri et 
\rondt ord om noen... Han var 
den frste til A trøste og alitid 
like bud. 

Hans Andersen var en ekte 
og tvers igjennoni redelig he-
dersniann Det var derfor vi 
bie sa mnumani glade m Hans 
og it it kommer til a s-is ne 
de 

i)m'mi. bar I mange hr visit 
vii.'.tmg for Hmuis nien Hans 
h dde. enda stone- hi. tydnrng 
for Dims og oss ille Tstk 
H ins rig hvil m lied 

A vegne av Dniv 
Magne Johansen 



MEDLEM AV NORGES HUSFUDSLAG 

Inviterer til mote PA 

Ignarbakke, Kirkebygden 

onsdag 7. oktober W. 19.00 
TEMA: Nr bunad blir kker 

v/Kari Anne Pedersen fra Folkemuseet pd Bygdøy 
Kaffe/kaker/utlodding 

Alle hjertelig velkommen! 

Basketgruppa I Dliv 
bar IOIgeNde treningslider 
bøstivinter 1998: 
	EN EBAKK 

KOMPOSTEN 

Enebakk kammepkop Flateby Vel's triwelspPis 
Enebakk Kammerkor er i 

gang med en ny sesong. Har 
DU lyst a vre med? 

Vi ønsker oss sangere pa alle 
stemmer, og spesielt Ønsker vi 
nye basser velkommen. 

Enebakk Kammerkor ble 
stiftet februar 1992, og har si-
den da holdt et hØyt  musikaisk 
og sosialt aktivitetsnivâ. Med 
opptredener bade i og utenfor 
kommunen, i radio, bade norsk 
og svensk, har koret vist at det 
behersker et repertoar som er 
meget ailsidig. Det spenner fra 
sakrale toner til svingende ryt-
mer; fra renessanse til raggie, 
fra Bach til Beatles, og folketo- 

ner fra inn- og utland, -men 
ikke pa en gang! 

Vi har hatt samarbeidspro-
sjekter med Enebakk Kunstfor-
ening, kor i og utenfor kom-
munen, og solister. I Enebakks 
vennskapskommune Harnmarö 
i Sverige har vi hatt et godt 
samarbeid med Hammarö 
Kammarkör med gjensidige 
besØk. 

Koret har skapt tradisjoner, 
spesielt med Lille-julaften-
konsert i Enebakk Kirke og 
varkonsert, lagt til ulike deler 
av kommunen. 

Dette hØstsemesteret vil vi  

legge mest vekt pa kirke- og 
julemusikk fram mot konserten 
hue julaften, krydret med litt 
lettere stoff innimellom. I ok-
tober planlegger vi Kor-kro, 
hvor kor i distriktet vii bli ijwi-
tert til en uformell kveld med 
bevertning og opptredener for 
hverandre. 

Kan du tenke deg a dele din 
sangglede med oss en kveld i 
uka, ønsker vi deg velkommen 
til Øvelser torsdager fra U 
19.30 - 22,00. Ta kontakt med 
Marta Helland t1f.64928 161 el-
ler Bent Olaisen tlf 64928300! 

Hjertelig velkommen! 

Flateby Vel har innstiftet 
"Flateby prisen" til personer, 
institusjoner, bedrifter eller or-
ganisasjoner som gjennom sin 
virksomhet bar bidratt tilâ 
skape et trivelig og godt mihjø 
pa Flateby. Vel'et Ønsker med 
dette a gi en paskjønnelse til de 
positive tiltak som driftige 
mennesker har bidratt med for 
A gjØre Flateby til et trivehig 
stedabo.

1A  

Prisen deies normalt ut pa 
Flateby dagene, men deles i a 
Ut ved tenning av julegrana. 
Styret i Vel'et plukker etter 
egen vurdering Ut prisvinner 
blandt innkomne forslag til 
kandidat. Vel'et oppfordrer be-
fohkningen pa Flateby til a 
komme med forshag til kandi-
dater for ârets pris. Frist 15. 
november. Forshag sendes til: 

Flateby Vel, boks 80, 1911 
Flateby 

iEut6 akk 

Norges Kvinne- og Familiefopbund, 
Enebakk 

Kvinne- og Familieforbun-
det, Enebakk ble stiftet i nov. 
1975. Vi er et av 612 lag som 
er tilsiuttet Norges Kvinne- og 
Familieforbund. Stiftelsen av 
Christiania Hjemmenes Vel i 
1898 er opprinnelsen til vr 
organisasj on. 	Hjemmenes 
Vels landsforbund ble dannet i 
1915 og kif1i.1 933 navn til 
Norges Husmofforbund.Høs-
ten 1997 endret forbundet 
navn til Norges Kvinne- og 
Familieforbund. 

Malet med forbundets ar-
beid er samfunnspavirkning i 
kvinne og familiepolitiske 
spørsmal nasjonalt og intema-
sjonalt. Forbundets hoved-
saksomrader er: Kvinnepoli-
tikk, familiepolitikk, forbru-
kerpolitikk og intemasjonalt 
arbeid. 

Gjennom ârene har forbun-
det jobbet frem bl.a. helsesta-
sjoner for mor og barn i 1941, 
skolekjøkkenundervisning i 
1957 og oppstart av bameha-
ger i 1937. Saker vi arbeider 
med i dag er bl.a. Barnetrygd 
frem til 18 Sr. kontantstøtte for 
1 og 2 aringer (kontantstotte 
ble fremme. 
forbundet), en etlig s o eti - 
bud uavhengig av hvor man 
bor i Norge, fleksibelt barne-
hagetilbud bestáende av pri-
vate og offentlige bamehager. 
Forbundet driver et kontinuer-
hg arbeid for bedre familiepo-
hitikk. Dette gjØres ved a Øve 
press pa politikere og myndig-
heter sentralt og lokalt. 

Lokalt jobber lagene med a 
stØtte opp om forbundets ar-
beid, samt skape tiltak som 

LI 
Horges Kvinn. 09 

FnhIIefo,bund 

styrker nnni1- 
jøet. Forbundet, 
Enebakk eier og driver Fern-
ârs kiubben pa Streifinn og 
Trollstua barnepark. I løpet av 
Aret prover vi a arrangere 
Barnas Dag, Vis hva du kan 
hobbykunstutstil'g, juletre-
fest ogjiie-g $skeveiksted 

gemen ene er av engig av at vi 
har medlemmer som Ønsker a 
jobbe med disse og det er ogsa 
mulig a a til andre fritidstil-
bud/kurs avhengig av kapasi-
tet hos styret og mediemmene. 

Som mediem gir du oss mu-
lighet til a styrke dette arbei-
det:. ønsker du flere opplys-
ninger eller har du lyst til a bli 
medlem, kontakt: Anne Skuk- 
kestad 	Aarland, 	tlf.: 
64929138. 

MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG 

Kumppognm - hosten 1998 
TREDREIING v/petter Herud - Sted: Hobøh - Hehgekurs 

KNIPLINGER v/Erik Lauritsen - Sted: Ytre Enebakk skole - 
6 tirsdager 

STRIKKING v/Husflidshaget - Sted: Kirkebygden skole - 
4 torsdager 

PATCHWORK I KLAR v/Bente Void Klausen - Sted: Ytre Ene-
bakk skole - Helgekurs 

U 

6 mandager 

BUNADSØM v/Signe Berg - Sted: Stranden skol - 
start høsten 1998

OAF 

Kontaktperson og opplysninger-: . Eva Mjønli- -41f. 64.2-60-8 
Lise Mjønli - tlf. 9.174 94.41.  

iM6 akk 
r4 	ii 

Bapnas Dag 
Norges Kvinne- og Familie-

forbund, Enebakk inviterer til 
Barneteater iørdag 17. Oktober 
ki. 15.00 pa Flateby Samfunns-
hus. Kom og opplev Bameteater av kiasse! Tea-
tergruppa Arken v/Torgeir Alvestad og Bruna 
Mohin Bruce fra Oslo spiller forestiilingen <<Be-
stemors klesskap>>. En forestilling som byr pa 
overraskeiser om alt det herlige som finnes i et 
gammelt klesskap! For barn i alderen 3-10 âr, 
men ogsa for deg som vii oppleve varm og hu-

moristisk forestihiing om v.r 
glemte og godt gjemte barn-
dom og lek. DØrene apner ki. 
14.30 og teateret begynner pre-
sis U. 15.00. Konkurranser, Ut-
lodning, salg av kaffe, kaker og 
brus. Inngang kr. 50 pr. person. 
Hjertehig velkommen! 

Kvinne og familieforbundet, 
Enebakk inviterer hokahe kunst-
nere til a delta pa salgsrnessen <<Vis hva du 
kan>>. 

Messen biir arrangert lørdag 31. oktober pa 
Stranden Bedehus Flateby fra 10.00 - 16.00. 

12 utstihhere far anhedning til a stille Ut arbei-
dene sine. Det vii koste hver utstiller kr. 200 for 
A delta pa messen. 

Driver du med feks.: lappeteknikk, rosema-
ling, porsehensmaling, keramikk, osv og har lyst 
til a delta sa kontakt: 

Kvinne og Farnilieforbundet, Enebakk 
v/ ieder Anne Skukkestad Aariand 
Tlf: 64 92 91 38 innen 1. 10.98 
og gjerne sa snart som mulig. 

I' 
Norges Kninne- 09 

Famllleforbwid 

Loppemarked med bruktsalgavd. 
Pa Mjer U-skole 

Lørdag 10.10.98 kl. 10.00 - 15.00 
Levering/henting av iopper: Linda E. Bjerkeland tlf.: 6492 53 02, Bent Siegel tlf.: 

6492 73 20, Nina Andersen tlf.: 64 9249 69. Ved bruktsalg, vennhigst kontakt: Tove 
Johansen tlf.: 64 92 43 59. 

Arr. Norges kvinne- og famihieforbund, Ytre Enebakk 

&I 
Norges

I NO hobby- 
kunstnepe 116 

Mandag kh. 17.30-19.00 - Gutter-82 
Onsdag kl. 15.00-16.30 - Jenter-84 
Torsdag kl. 16.00-17.00 - 5-6-7 klasse(foreløpig ikke startet) 

-<<- 	-<<- 17.00-18.30 - Gütter-82 
-<<- 18.30-20.00 - Jenter-81/82 - Damer/herrer 

Fredag kl. 21.00-22.00 - Herrer 
Lørdag kl. 12.00-15.00 - Rekrutteringlseriespilh 
Kontaktpersoner: Evy Gran tlf.: 64925557 og Elisabeth Lie tlf.: 
64924964 



TORE'S 
MATS 

LFEBV scc ALr.J S 
- MER ENN EN SKOBVTJICK - 

LTEA44SJOt1L hEAT 
SVENN GAATNAUG TRYI(I(ERI 

Flatebsenteet - 111./Fax 64 ') 82 56 

F1ATEBYSENTERET - 1911 FLTEBY 

&$ERVIcE 

MILJØTIK is 
utforer alle typer tak- og 

Sfrmth6fq & 4"U?VE?1't dLi. 

EL INSTALLASJON 

1912 ENEBAKK - TLF.: 64 9263 00 

Alt I elektrisk 

C-: "I-fag 

menibranarbeider. 
Torvtak, flate tak, terrasser, takstein, plater, 
kulverter, garasjedekker, sistemer, avfails- 
oppsamlings- og radomnenibraner. 
Nybygg og reparasj oner. 
Rennaveien 4, 1911 FLAEBY 
TIf: 6492 89 14 Fax: 6492 85 01 

Ulsiogis Rommoverksted 
1911 Flateby 

TIf. 64 92 86 10 

webak 

6dee, 	€e — - Postbolks 24 
KrogengveienlO - 1912 Enebakk 
Telefon: 64 92 63 03 
Telefax: 64 92 7166 

KOMPOSTEN 

721EDN TIYlA72"317 2H72R27 

I tillegg finner du: Helsestasjon, post og tannieger 

Her har vi: 
Blomster og gayer 
Dagligvare 
Frisør + microlysis hárfjerning (kropp, ansikt) 
Sparebank 
Restaurant 
Sko - Vesker - Bager 
Trykkeri 

Her møter du: 
Grethe, ørnulf og Marianne 
Masse hyggelig betjening 
Jannicke 
Eva, Mona, Joar og Ase 
Antonio 
Vigdis, Monica, Ingrid (og Hege) 
Svenn 

ENEBAIU( SPAREBANI( 

1?ofeby CW01'VIOCA og gaveh  

Gratis parkering - Hyggelig utemiljø - Topp service 



KOMPOSTEN 

Enebakk Plele og omsorgsavd. bar lolgende stilhiNger ledige: 
INSTITUSJONSBASERT 
OMSORG 
Enebakk syke- og aldershjem bestâr av 30 sykehjemsplasser, 6 aldershybler 
og skjermet enhet for aldersdemente. 

Vi soker etter: 

Fotterapeut 4 timer pr. uke. 
Det gis anledning til leie av lokalene for a utØve privat praksis for a dekke 
opp timer for gjeldende dag. 

Vi legger vekt pa evne og vilje til samarbeid med øvrige fagpersoner i insti- 
tusjonen. 
Fotterapeuten er lØnnet i st.kode 6910 l.r. 3.2 ltr. 10-21 

Støttekontaktbehov 
Brukere er barn , unge , voksne og eldre som 
trenger sosial kontakt , positive fritidsopplevelser 
og ledsager til ulike aktiviteter . Noen har beve-
gelseshenminger, andre har psykiske lidelser el-
ler utviklingshemming og enkelte har 1revansker 

Avlastningsbehov 
Vi trenger avlastningshjem til barn / unge med 
ulike funksjonshemninger 

Du ma like mennesker og utfordringer. Veileding I opplring tilbys. 
Godtgjøring avhenger av bakgrunn / ansiennitet. Fra ltr. 7 - 16 
Interesserte kan enten sende inn sØknad eller kontakte Pleie og omsorgsavd. 
v/ driftsleder Unni BØhler tif 64 92 44 60 
Søknaden sendes til Pleie og omsorgsavd, Kopâsveien 7, 1914 Ytre Enebakk 

Pa sykeavdelingen: 

Off. godkjente hjelpepleiere i følgende stillinger: 
11,3% helgestilling 
2 x vikariat 50% stilling med arbeid hver 3. heig 

GAUPEVEIEN BOKOLLEKTIV - YTRE ENEBAKK 
soker etter: 

Hjelpepleier - 50% stilling - turnus med arbeid 
hver 3. helg. 
Gaupeveien er et bokollektiv for 5 psykisk utvildingshemmede som har stort bi-
standsbehov. 

Pa skjermet avdeling: 

Milj Øarbeider 15% helgestilling 

Vi legger vekt pa interesse for geriatri,evne og vilje til 
nina samt relevant nraksis. 	 . 	kontakt 
Ufag1rte m1Wnt praksis kan søke pa tldsa\ grenset engasjemeflt 	Ia gj&ne Koma.i med LA)U1II L..ILPtLL 	 ..' 	 - 	--- - 

Hjelpepleiere og miljøarbeidere er lØnnet etter.  ltr. 
7076.  
Kontakt gjerne driftsleder eller fagleder for nrmere opplysninger tif. 	

Søknad med attester sendes: 

64924460. 	
Pleie- og omsorgsavd. Kopâsveien 7, 1914 Ytre Enebakk. 

Søknader vedlagt attester og opplysninger om referanser sendes innen 

samarbeid og nytenk- 
	Stillingen lønnes i st.kode . 7076, Ii. 3.2. ltr. 8-21. etter gjeldende avtaleverk. 

Søknadsfrist 14.10.98. 

_ 	 I i4t1, Pi.,nth tif. A.IQtS .I for 	ere 

14.10.98. til: 
Pleie- og omsorgsavd., Kopâsveien 7, 1914 Ytre Enebakk. 

Støttekontakter og avlastere søkes 
Kan du tenke deg a arbeide som støttekontakt 2- 5 timer i uka , eller ha besøk 
av et barn en heig i mâneden ? Vi trenger støttekontakter og aviastere til 
ulike personer i alle aldersgrupper Det er behov for gutter / menn , jenter og 

voksne kvinner 

Kirkebygden skolelritidsordniflg (SF0) 
spker etter vikarer. Vi holder til pa Kirkebygden skole og har to avdelinger. 
Apningstider: 0700-1000 og 1330-1700. Det gr an Ajobbe en økt om dagen. 
Er det noen med godt humØr og er glad i barn som har lyst? Ta kontakt pa tif.: 
64990181 og spør etter Sissel! 

Enebakk skolemusikkorps 
soker instruktører til: FlØyte, kornett og grovmesing. Henvendelse: Bent Ny-
strØm, tif.: 64926486 eller 95072462 

TORE 'S 
MAT 

soker 

2 FERSKVAREMEDARBEIDERE 
I KASSEMEDARBEIDER 

Ferskvareavd. 
1 stilling deitid Ca. 60 t. i mnd. 
1 stilling deltid Ca. 40 t. i mnd. 
Arbeidstiden vii I hovedsak vre 
ettermiddager og lørdager. 

Personene vi soker er: 
* interessert i mat og matlaging 
*viiiig til  astapa 
* Lett for a omgâs kunder og kol-

leger 

KassefunksjOfl: 
Vikariat i kasse Ca. 100 t. I mnd. 
med mulighet for fast ansettelse 
etter vikarperioden. 

personen vi soker er: 
* Villig til a stá pa 	- 
* Lett for a omgas kunder og koi-

leger. 
* Ha ordenssans. 

Vi kan tilby: 
* En spennende og varierende jobb i et triveiig miljø. 

* Konkurransedyktig Ionn. 

Interesserte kan ringe 
Thomas pa ttf. 6492 83 36 

Soknad med attestkopier sendes: Tores Mat, pb. 40, 1911 Flateby 

Tores Mater et supermarked som er en del av Norgesgruppefl 


