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Internett tilgang pa
biblioteket
Side 7
Musikk fra
livets begynnelse
Side 9

Onsker a advare

Prosjekt Lokal
Agenda 21
Side 3

Sophie Rothkappel(1,5) fikk i
januar forbrent halve kroppen
av en veltet pølsekjele. I to Ar
ma hun bruke kompresjonsdrakt for a hemme kraftig andannelse. Historien er ikke
unik. Ulykken kan ramme alle.
80 prosent av alle brannskader

Mestermøte
Side 12

Kommunep anon ut pa 0

Bjerkly flykiningemottak

Mdnedens
sitat:

Kommuneplanen er administrasjonens viktigste verktøy,
den er demokratisk styrt og den vii heit kiart fã en sentral
piass i vaigkampen fremover. Sammen med arealpian tegner
kommuneplanen et bilde pa hvordan vi vii at kommunen
skal vere om 10 - til 12 ãr. Pa Sørmarka i mai bie det gjort
et stykke arbeid av de foikevaigte som vii gjenspeiles i den
kommunepianen som til sommeren gar ut pa høring.

Side 5

spørsrnAl og tips:
Sonja Nordhagen: 64990107

Kunsten a were i'ert
er dfô gjestene til a
føle seg hjenme selv oni man skulie
onske at de var det!
Orson Welles
Sitatetfinner du pa
biblioteket!

OLLO
FA X, 9

p

64 85 68 68

Taxi i Enebakk
Vakt te lefo

Side 8

Ønsker du eller din forening A bidra med noe til
flykiningemottaket
PA
Bjerkely, kontakt:
teknisk_avdelingKjettiacobsen: 64990112
utstyrs koordinatorTone N. Tonerud: 95247798

92486200

C1 90F - F. Rosenvinge
C209F - A. Antonsen
C1 94F - M. Enersen
C92R - E. Bekkelund
NB - Spesialtransport - rullestol - Maxi Taxi 15 s.

ALARM TIL SOMMERFERIEN?

WARTHOL BRENSEL AS
TLF. 64 92 40 47

PA RA FIN - FYR!NGSO'JE
PILL OPP - BETAL TVL
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MONTERING:
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EL.INSTALLASJON
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Alt I Elektrisk
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Enebakk Vakt og Service
Vi samarbeider for din sikkerhet!

TIf. 6492 79 00
1 D0GNMob. 900 44 144
Pers.soker 966 97823 IVAKT
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KOMPOSTEN

KOMMLJNI3V INFORMEHEII
Ortlførerens
hjorne
Regnskapets time er inne, og innevarende kommunestyrets siste
halvâr star for doren. Det har vrt
en travel tid de siste arene, men
jammen har det vert verd hver time!
Enebakk kommune hoidt sitt ärsmøte den 10. mai, og jeg vii
berømme administrasjonen for det tempoet de har holdt, ikke
bare i 1998, men ogsâ de foregAende âr. Det har vrt mange
store prosjekter ph gang, og de fleste av dem vii bli avsiuttet innen utgangen av dette Aret. Disse prosjektene kommer i tiliegg
til den daglige driften. Men noen prosjekter er under utarbeideise, bo- og omsorgssenter, pianlegging av etterbruk <<gamie
Kirkebygden skole>>, nye skoieutvideiser m.m.
Regnskapet for 1998 viste et <<overskudd>> ph kr. 11.500.000,-.
Dette overskuddet skal disponeres ph neste kommunestyremøte som er 14. juni. Deter mye vi kan tenke oss A bruke pengene til, men personlig ønsker jeg A investere i enkeitmenneskets hverdag. Det viktigste er A ikke benytte overskuddet til
drift, da kommer vi dAriig ut. Overskuddet mA disponeres til investeringer elier nedbetaling av iAn.
Si kan man jo sporre seg hva den enkeites hverdag er? Langfredag i Ar var en sørgelig dag for enkelte som var avhengige av
A kjøre ph vAre kommunale veier, da sr1ig de veiene hvor det
ikke er lagt asfait. Disse veiene var som dAriig pløyde jorder,
og flere kjørte dessverre i stykker sine biler, hvis de i det heie
taft kom fram. De ansatte ph veistasjonen gjorde en fm innsats
for A gjøre veiene framkommelige, til tross for at det ikke var
veivakt i pAsken. Dette fortjener de en stor takk for!
•Teñk om vi kunne avsette iitt av overskuddet for A bedre disse
veiene! Tiden vii vise om det kommer forsiag om dette i kommunestyret.
Vi tiënger ogsa nye, gangveier i Enebakk. Dette gjeider alie
kretsene, bade langs riksveier og langs de kominunale veiene.
Langs riksveiene er vi prisgitt Akershus Vegvesen, men langs
e kmrnunale veiene er det var egen planiegging som er viktig.; Dersom vi har pianene kiare er det mulig A søke om tilskudd til anlegg for gangveier. Det har vist seg at dette ogsA har
gAtt bra, siden vi er tiigodesett med over 1 mill. kroner til slikt
formAi. Vi har faktisk fArt det høyeste tilskuddet i Folio. Dette
er bra! Takk til planieggeme vAre!
Siden siste utgave av Komposten, har det vrt et informasjonsmøte med lag og foreninger vedrørende flyktningemottaket ph
Bjerkeiy. Dette var et positivt mote, og resuitatet er at here er i
gang med arbeidet for a motta de gjestene som skal komme til
oss. Uten samarbeid er det umuiig A fa mottaket i stand. Den
positive hoidning vi har møtt i Enebakk trorjeg er heit unik.
Det fmnes vei ogsA i vAr kommune enkelte som <<rynker ph nesen>> av tiltaket. Jeg haper de er i mindretall, og kanskje etter
hvert ser det positive i a hjeipe. Deter viktig at vi samlet kan gi
vare nye gjester en aktiv hverdag. Enebakk kommune har de
samrne mil som regjeringen, nemlig at vi skal gi flyktningene
et godt sted A bo inntii de kan flytte tiibake tit sift hjemiand!
Det er yel flere som har lurt ph hvordan det gAr med den planlagte dyreparken.. Det har vrt jevnlige samtaler med fylkesmyndigheter om veiadkomst, miijøutfordringer og dyrehoid.
Det er planlagt et informasjonsmøte ph Mjr Ungdomsskoie
den 2.juni, og annonse om dette fmner dere et annet sted i
Komposten.

Ledig stilling biblioteket
Enebakk bibliotek har iedig stilling som kontorassistent 4,5 timer pr. uke fra 1.8.99. I perioden 1. sept. - 30. april er arbeidstiden lagt til iørdager. Stiiiingen er lønnet i stiiiingskode 7196,
iønnsramme 2, lønnstrinn 7 - 16. Det gis lørdagstiiiegg for arbeid ph lørdager og kveldstillegg for arbeid etter ki. 17.
Spørsmdl om stillingen til biblioteksjefJytte Tofi Nielsen,
tif 64 99 02 01. Skrfthig søknad til Enebakk bibliotek,
Postboks 74, 1912 Enebakk
Søknadsfrist: 9.6.99.
EPISIOP for iileverij av sf011 fli Kompostefi 1. h01vi 1999:
Onsdag 9. jurn for utgivelse 30. jum

Enebakk, et godt sted a bo?
Boligpolitikk,
Enebakk Senterparti ønsker
ingen bymessig utvllding av
kommunen. Vi ønsker en begrenset tilvekst slik at Enebakk kan
behoide sift landiige preg og boiigbyggingen bør styres slik at det
tas hensyn til skolekapasitet, vei,
vannforsyning, kioakknett, helsetiibud og annen infrastruktur, og
slik at man fAr en jevnere utvikling kretsene imellom. Erfarmgsmessig gir en sterk økning av innbyggertallet dArlig kommuneøkonomi ph kort sikt, nettopp fordi
befolkningsøkningen gjeme fører
'til-et stort investeringspress ph offentlige tjenester. Samtidig er det
et faktum at mange av Enebakks
innbyggere har kommet hit fordi
de søkte ut av nettopp bymessig
strøk. Enebakk Senterparti trot
derfor at konimunestyrets nylige
vedtak om en befolkningsølming
ph 1.5% pr. hr vii fore til en the!dig iangsiktig utvilding for kommunen.
Miljo,
Senterpartiet ønsker sterkere
satsning for A oppnA kildesortering av husholdningsavfall samt

muligheter for hjemmekompostering under ordnede forhoid og
avfallsminimalisering.
derved
Innbyggemes egeninnsats for A
redusere avfalismengdene bør resuitere i reduserte renovasjonsavgifter. De sterkt økede renovasjonsavgifter den senere tid kan
virke lite motiverende i forhold til
disse mAlsettinger.
Barn og unges oppvekstvllkAr,
Vi ønsker en desentralisert skole
med lokale kareplaner, bedre
vedlikehoid av skolene, samt
oppgradering av det pedagogiske
materiellet. Vi ønsker A prioritere
kvalitet i skoletilbudet. VArt utgangspunkt er at det er viktigere
at elevene fAr et bedre undervisningstiibud enn at konimunen
bygger over evne med den følge
at kapitalkostnader stjeler ressurser fra undervisningen. Enebakk
eiever mA prioriteres ph iinje med
elever fra andre kommuner ved
opptak tit videregAende skoler innen Akershus, slik at eievene bl.a.
fAr akseptabei reisetid og iinjeti!bud. Ungdom mA stimuleres til
engasjement i organisasjoner. Det
er viktig at samfunnet støtter

dette arbeidet, og gir rom og tid
for ungdom til A fa erfaring fra
friviliig/uiønnet innsats. Dette gir
oppkaring, forstAelse og modning
til A bli aktiv samfunnsdeitaker.
Kulturpolitikk,
Vi ønsker utgivelsen av Komposten som informasjonsavis tit
aiie husstander sikret. Dette er
ogsh et svrt viktig medium for
bygdas lag og foreninger. Det er
et mAl A holde reguiariteten i utgiveisene. Kommunens tilskudd
bør gi lii friviliige organisasjoner
og idrettsiag samt andre lag og
foreninger framfor A sette i gang
egne aktiviteter. Kommunens
funksjon i kulturarbeidet kan i
stor grad ses som en koordinerende og utløsende faktor vis a
vis iokale krefter, samt A legge til
rette for tilbud for den uorganiserte ungdommen. Senterpartiet
vii arbeide for at tilrettelegging
av aktiviteter for barn og unge
gjennom frivillige organisasjoner
og offentlige tilbud jnngAr i planleggingen.
Enebakk Senterparti,
Elm Slette.
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Nei til kornrnunesamrn ens làing'
I Kompostens aprilnt er Senterpartiets Hans Guslund bekymret for om Enebakk vii fd beholde nâvrende kommunestatus eller om den skal bli en del
av en større regionkommune.
Det er høyst betimelig at partiet,
som ogsá har komn'mnalministeren, tar opp saken ph ny. Flere
sentrale politikere, ikke minst
rnnen Arbeiderpartiet og Høyre,
partier som forlenst er bitt av
'fusjonsgalskapen', lenge har
ivret for en samordnet kommunestruktur. Fredrikstads ordfører mener at etter 5 kommuner
ble til en, har det fort til innsparinger ikke minst innen innkjøpsrutiner og bedre utnyttelse
av ansatte. Men, sier ban i et intervju medAftenposten 7.11.98,
mA økonomiske besparelser
veies opp mot politisk belast-

ning. "Ved A lage "unaturlige
kommuner" risikerer man at gevinsten renner ut i politisk kiv
og strid."
Jeg vii opplyse at Enebakk SV
har arbeidet med saken en tid.
Pa Akershus SVs Arsmøte fikk
lokallaget vedtatt en enstemmig
uttalelse, som er oversendt 'lkesstyret og stortingsgruppa:
I hovedstadsutredningen og i
Oslo SVs program drøftes
eventueli sammenslAing aV
Oslo og de nrmeste kommunene til en storkommune - eller
Oslo og Akershus til ett fylke.
En slik sammenslAing kan nok
forsvares sett fra hovedstadens
stAsted, bi. a. med hensyn til bohg- og nringsareal. Men fra
omegnskommunenes side vii en
sammenslAing redusere nrde-

La oss beholde Enebakk som kommune

NOW
mokratiet, gi større avstand
mehiom innbyggere og folkevaigte samt gi en kommunestruktur der Oslo vii utgjøre et
politisk og administrativt tyngdepunkt mens tidligere kommuner vii bli bydeler. Oslo trenger
ikke flere bakgitrder.
Akershus SV kan ikke se nødvendigheten av at de nrmeste
omegnskommunene innordnes
Stor-Oslo. Fylkespartiet gAr
ogsA mot en sammenslAing av
de to fylkene.
Sentrale stortingspolitikere og
ledende folk i Konimunenes
Sentralforbund har uttrykt ønske om en total revisjon av
kommunekartet: "KommuneNorge vii tjene pit frre kommuner," sa direktør Per Espehi i
KS i for host: "Det er liten tvii
om at dagens struktur oppfattes

Qdthiuinnen
liar ordet
Det skulle vcertforbudt. -Og
strafJbart. A sende snø og kuldegrader langt ute i mai. Rent
generelt bør det were forbud
mot a sende vintervcer etter at
datoen for skiftefra vinterdekk
til sommerdekk er overskredet.
((Hvis skaren bcerer en voksen
mann etter St. Hans, blir det
en sen sommer), heter det. Vel, vifdr Se. Ndr dette lesesfdr
vi hdpe at veeret er varmt og so/en strd/ende, silk det skal
were i mai - etter min mening den beste av alle mdneder.
Enebakk kommune harfa°tt en utfordring i mottaket avflyktningerpd Bjerkeiy. I'! i administrasjonen setter alle kiuter ill
for d sette stedet best mulig i stand til deførste som kommer.
Det blir ganske spennende, for foreiøpig vet vi ikke noe om
hvem som blir Are gjester. Men jeg tror at alt vii ligge til
rette for at vifdr et svcert akseptabelt mottak
som rigid og lite tihpasningsdyktig.
NAr kominunenes egen organisasjon gAr inn for frre kommuner, kan man undre seg om
man er tjent med medlemskap i
KS. Er den statens forhengede

Ft prosjekt ved Enebakk

mellom tjenestetilbud og brakeme som er viktig. Omsorgsboliger i alle 3 sentrene, iegetjenester'ogsA ph Flateby og Ytre, kort
vei til skole, butikker, idrettsanlegg er det som er viktig uansett
hvor du bor. Enebakk bør i større
grad sette brukeme i fokus for
de mM og strategier vi velger.
Fylkeskommunen som forvaltningsorgan er et unodvendig
mellomledd i hue Norge, ressursene kunne vrt benyttet til A
styrke kommunene, skole, helse
og eldreomsorg spesifikt. Vi tror
kommunestyret og Stortinget er i
stand til A ivareta innbyggemes
interesser ph tilfredsstihlende
mate uten fylkeskommunen,
men sit lenge demie forvaitningsformen opprettholdes, vii Høyre
prioritere sykehus, videregAende
skole og samferdsei ph dette nivAet. Med det rette imtiativ og
den rette innstilhing til nytenking,
forenkling og effektivitet, tror
Høyre at Enebakk kan ivareta
kommunens primane oppgaver
og innbyggernes primre behov
pit en utmerket mite. Sammen
med privat initiativ og tiltro til
enkeltindividers pitgangsmot og
skaperevne i alle deler av kommunen. Høyre vii som alle andre
partier git inn for A beholde Enebakk som selvstendig kommune
og at vi skal opprettholde stynngen av vAr egen framtid, sit det
er vi enige om. ByrAkratisering
og videreforing av vanetenking i
god SenterpartiAnd tror vi
bringer lite .nring til dette.

Vi er ehever og lrere i 8. kiasse
ved Enebakk ungdomsskohe og
har sit smAtt begynt et prosjektarbeid ph "Lokal Agenda 21" (senere forkortet LA-21). Prosjektet
vArt vii vare i 3 hr og sammen
med Idebanken i Oslo skal vi forsoke it opprette internasjonal
kontakt med en skole i Egypt og
en i Zimbabwe i Afrika. Vi har
ennit ikke kiart utformet vAr vision for prosjektet. men et miljnprosjekt knyttet til vann og vassdrag virker naturlig. Det fordi
Enebakk ungdomsskole har hart
tema vann ph timeplanen belt siden NaturvemAret 1970 og derfor bar bAde resultater og utstyr
som kan brakes i vAil prosjekt.
Menneskets rivaiisering om vann
opp gjennom historien har forandiet landegrenser og fort til kriger og sultkatastrofer. Aldri har
det vrt sA lite rent vann ph Moden som i dag. Vi tror at bAde
Egypt og Zimbabwe har probiemer med forekomster av rent
vann, slik at dersom vi oppnAr
kontakt, vil vi kunne gi hverandie kunnskaper som vil komme
godt med i fremtiden. Vi tenker
ogsA ph riktig bruk av riktig
energi.
Den store FN-konferansen i Rio i
1992 for miljø og utvilding
skapte et nyU begrep: "Lokal
Agenda 21". Ideen bak LA-21,
slik vi leser den, var at alle smitsamfunn kioden rundt skulle
finne sine egne virkemidler for it
sikre fremtiden. Vi skulle "tenke

giobalt, handle lokalt" ble det
sagt. Konferansens leder var Gro
Harlem Brundtland.
Planene i LA-21 skulle vre
handlingsrettet og basere seg ph
tanker langt inn i det 21. Arhundie. Menneskene i alle lokalsamfunn simile vekkes til handling,
og kommunepolitikeme skulle
tvinges til A tenke i nyc retninger. -

Nils M. Bolder, gruppeleder
for Hoyre

Avskjedsfest for

" Jente 29 fir,
forsko1e1arer,

1Ledige
barnehageplasser

Ruth Sofie
&
Gunnar øvstegitrd
lordag 5. Juni kh.19.30

18. klasse er vi ca. 13 Argainleog
has derfor ikke all verdens erfaring med hva som has skjedd i
vAr kommune siden 1992.
For oss blir det bide viktig og
spennende A kommunisere niot
utiandet, men vel sit viktig er det
A fortelie innbyggeme i vAr egen
kommune at vi tar miljø ph alvor.
Derfor mA fmne ut hvor Enebakk
kommune befinner seg i "Lokal
Agenda 21" prosessen. Eva has
vAse politikere foretatt seg for A
etterieve forphiktehsene fra Riokonferansen? Vi har lest at de
fleste svenske og svrt mange

Lotteberg barnehage har
noen ledige plasser fra august (oppstart etter avtale).
Vi tiibyr 40-, 50-, 60- og
100%.
Ta kontakt, sit fir dere vite
mer om oss!
TIE: 64 92 62 62

Jeg kan nâes pi tif.:
91605875

I

Enebakk SV
Ragnar W. Nord

LOKAL AGENDA 2I -

Senterpartiets gruppeleder Hans
Guslund har i forrige Komposten
noen utspihl rundt Enebakk som
kommune som etter min mening
har feil fokus og ikke holder mAl.
Det foreligger ingen planer om A
slA Enebakk sammen med andre
kommuner, sA vidt meg bekjent
bar heller ingen politikere tatt til
orde for det. Fokus bør flyttes fra
lettvinte slagord som Senterpartiet sentralt har bestemt seg for a
fokusere ph, til de problemstillinger vi reelt stir overfor i Enebakk. ByrAkrati skaper demokrati og letter heller ikke saksgangen for bnikerne. Vi mener
Enebakk kommune med fordel
kunne hatt en enidere politisk sA
yel som administrativ struktur.
ByrAkrati medfører økende kostnader, lengre behandiingstider
og gAr ph bekostning av god effektiv drift og service for innbyggere i Enebakk. Den politiske
styringen av kommunen vile
fbngert vel sA godt hvis antall Utvalg og medlemmer var fine.
Dette vile gift idarere ansvar,
bedre samordning og større innflytelse for den enkelte folkevalgte. Elitepohitiker blir av Guslund brukt som et begrep og ban
sikter yel til seg selv, for hvorfor
skal vi ha mange utvalg nAr det
er de samme pohitikeme som bekier mange very. Styrking og Utbygging av kommunesenteret
som et ledd i A beholde Enebakk
som kommune virker meningsløst. Styrking og utbygging av
grendene i Enebakk ma gjøres
der det er behov for dette og etter
prinsipper om nrhet. Er det
ikke brukemes behov og nrhet

enslig, ikke røk, ønsker A
ieie leilighet i Enebakk fra
juhi d.A. Heist i Kirkebygda,
eller evt. Ytre/Fiateby.
Gjeme deivis møblert, men
ingen betingelse.

arm inn i kommunene? Foruten
Enebakk SP og Enebakk SV hva mener de andre partiene om
kommunesammenslAing og hovedstLsutredningen?

pAMari Menighetssenter
Aiie er hjertelig velkomne

Arr. Mari Menighet

Rio-konferansen krever endringer i vAr livsstil, i atferden til
smit og store bedrifter, i alle typer
offentlige institusjoner og i mAtene vi vil bygge vArt bygdesamfunn. Vii 8.klasse vil prove it arbeide med vAr visjon for Enebakk.
VAre lokale myndigheters innsats
er da avgjørende. Vi som er grasrota simile kunne bidra med lasninger og fit innflytelse over besiutninger som pitvirker vArt nrmiljo.
Vi has lest at Lokal Agenda mandatet er gift i kapitel 28 i
Agenda 21 og er undertegnet av
mer enn 160 land, inldusiv
Norge. Her heter det blant annet
at" I hopet av 1996 bør de fleste
kommuner i hvert land ha opprettet en dialog med sine innbyggere og ha oppnitdd enighet om
en Lokal Agenda 21 for sitt samflmn".
Slik vi leser det, vii dette innebre at vi som clever tar et initiativ som vise myndigheter ogpolitikere har fpliktet seg til âdiiske velkomnen.

danske kommuner er godt i gang
med "Lokal Agenda 21".
Har Enebakk kommune startet?
Blant alle de papirer og brosjyrer
vi har skaffet oss til prosjekt LA21, finner vi en som tar for seg
noe som heter "Fredrikstader1dringen". Dette synes vi ser ut
scm en handlingsphan for Fred..
rlkstad kommune for et
krafiig loka samfunn. Fumes
noen slik erklring for Enebakk?
De snakker om muljøhensyn,
kretsløpstenkning for energi, gi
over fra bruk av fossilt brensel til
alternative og fomybare energikilder osv. Vi vil ogsA snakke cm
energi og has lyst til A stilie noen
spørsmith til.
Vi tenker ph energiforbruket vArt.
VAr skole er ganimel, bygget i
1965-og.vi skjønner at man ikke
ph det tidspunktet tenkte sit veldig naye over siøsing med
energi.
Vi spor: Foreiigger det i dag planer for hvordan vAr skole skal rehabiliteres og redusere sift energiforbruk?
Vi ser ogsA at det bygges en ny
skole teft ved siden av. Et naturhg spørsmAl for oss blir: Har
komniunen tenkt energiokonomisering ved denne skoien, bar
man tenkt pit bruk av alternative
energikilder og pppvarmingsmAter? Vi som erkommende generasjon hAper dere har gjort det,
eilers er det fy,fy og inn i skammekroken. Men en 'eller annen i
konimunen kan sikker fortelie
oss lift om dette gjennom Kornposten. Vi has ogsA lest at Verdenskommisjonen for miljø og
utvilding kom med en rapport i
1987, der de slits fast at "en havenergistrategi er den beste vegen
met en brekraftig fremtid". Siden den gang er energiforbruket i
Norge okt med 15 %, noe vi alle
mA tenke over!
Vi er takknemhig for svar ph vAse
spørsmAl gjennom avisen og
kanskje ogsA lift om hvorfor dere
har valgt som dere has vaigt.
Hilsen 8.trinns elever
og la?rere
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BEHOVSUNDERSØKELSE
-90 BARN PA VENTELISTE IlL BARNEHAGEPLASS
I forbindelse med hovedopptaket har vi ftt oversikt over hvor mange barn det ønskes plass til.
Av 90 barn er ca 59 barn under 3 Ar og ca 40 barn over 3 Ar - alle til heldagsbarnehagene i Flateby og Ytre Enebakk. I Kirkebygdaer det ledig p.t. ca 10 piasser.
Barn under 3 ir opptar 2 plasser i forhold til barn over 3 Ar, d.v.s. at bhovet er ca 140 piasser.
Det kommer jevnhig inn nye søknader, slik at tallen vii endres en del.
U

Blant mange sentrale saker for var avdeling vii jeg i detfølgende nevne vdreforsiag
omjustering av opphoidsbetalingen i skoiefritidsordningene (SF0) og videre utbygging av skolene vdre.

Skolefritidsord- Skole-utbygging
Reform 97 i grunnskolen med- bakk ungdomsskole bygges Ut,
nmgene
forte at tre skoler i bygda ble og at Stranden skole ombyg-

Redusert statstilskudd fra
1999 var bakgrunn for forsiaget om At oppholdsbetaling
i SF0. Dette medførte et
inntektstap i ordningene samlet dette Ar ph Ca. 300.000
kroner. Kommunestyret har
tidligere fattet pnnsippvedtak
om at utgifter til lønn, mat og
materiell i SF0 skal dekkes
opp ved statstilskudd og betaling fra foresatte. Dette
prinsippet ble fraveketi kommunestyrets vedtak22, mars.
Vedtaket lyder slik:
<<Foreidrebetalingen i SF0
økes ikke. Ved første milering av okonomiplanen innarbeides beløpet i rammen..>
Dette betyr at kommunen
dekker opp inntektstapet i
ordningen, og at oppholdsbetalingen ikke økes i denne
omgang

for smA. Ytre Enebakk skole
og Hauglia skole ble utbygd til
A romme 6-Aringene. Kirkebygden skole ble utstyrt med
midiertidige paviijonger i pAvente av at helt fly skole vii stA
kiar utpA hesten 1999.
I perioden 1993 til 1997 økte
elevtallet i grunnskolen i Enebakk med bare Ca. 4 % til sammen. Fra 1997 til 1998 økte
tallet totait med 2,4 % ph ett Ar.
PA barnetrinnet isolert økte
elevtaliet med nesten 7 %.
(Ungdomstrinnet hadde en betydelig elevtailsnedgang.) Den
sterke veksten i elevtall fører
til at flere skoler i nanmeste
framtid igjen vii vre for smA
til A romme den klassetallsøkfling dette medfører.
I september 1998 behandlet Utvaig for skole/barnehage forslag om tiltak skolesjefen
mente var nødvendige for A
mote denne utfordringen, og
vedtok som innstiiling til formannskapet at Ytre Enebakk
skole, Hauglia skole og Ene-

ges. Formannskapet utsatte saken og bad om mer dokumentasj on ph behovet for utbygging. Saken ble sA behandiet
ph nyU i utvalg for skole/barnehage i mars. Utvalget vedtok
utbygging av de nevnte skoler i
iøpet av perioden 2000-2003.
Fonnannskapet fattet følgende
vedtak:
<<Stranden skolekrets utredes
utbygd til 3 paralleiler ved at
utbyggingsbehovet legges til
en av kretsens skoler. Utredningen skal inneholde kostnadsoversiag. Ytre Enebakk
skole bruker ledig skolekapasitet ved Mjr ungdomsskole
inntii utbygging kan skje.
RAdmannen gis fullmakt til A
innhente nødvendig ekstern bistand.
Fra et fagiig stAsted oppleves
formannskapsvedtaket ovenfor
noe problematisk. RAdmannen
har alierede innhentet bygningsfagiig bistand for videre
gjennomgang av saken.

VIKAR I BARNEHAGEN
Kan du hjelpe oss?
Det er noe behov for vikarhJelp i barnehagene i forbindelse med
kortere sykdoms- og permisjonsfravr. Vi ønsker A komme i
kontakt med deg som har mulighet til A kunne stille opp ph kort
varsel for A delta i arbeide med barn i aideren 1 - 5 Ar. Det er en
fordei at du har erfaring fra arbeid med barn.
Venniigst ta kontakt snarest med styrer i
Flateby barnehage
tlf. 64928588
Kirkebygda barnehage tif. 64927202
Ytre Enebakk barnehage tif. 64924066

Driftsavdelingen i Enebakk kommune søker etter ferievikarer.
Avdelingen har behov for somrnervikarer for renhold, vaktmester og vediikehold.
Ta kontakt med teknisk avdeling, tlf.: 64 99 01 20 eller send
skriftiig søknad til Enebakk kommune, driftsavdeiingen,
1912 Enebakk

Soknadsfrist snarest

Vikar for renholdere
Driftsavdelingen har stadig behov for vikar for renholdere i forbindelse med sykdom og evnt. ferie.
Interesserte som kan tenke seg A std ph iiste for kortere eller
iengre vikariat i driftsavdelingen, bes ta kontakt snarest.
Send inn en skriftlig søknad til
Enebakk kommune, driftsavdelingen, 1912 Enebakk

EnebakJ Sparebank
'QI fo/n,Tha,,k-

Banksj ef

Enebakk Sparebank ble etablert i 1995 som en uavhengig bank.
Vi har ekspedisjonsteder ph Flateby og Kirebygda. Banken forvalter 113 mill. kroner, og har potensiale for ytterligere vekst.
Passende bakgrunn:
Høyere utdanneise
Erfaring fra bank eller anrien finansvirksornhet
Gode lederegenskaper
Resuitat og markedsorientert
Vi kan tilby:
Interessante og utfordrene arbeidsoppgaver
Selvstendighet og korte rapporteringslinjer
Spennende utviklingsoppgaver i lokaibank/miijø
Nrmere opplysninger om stillingen kan fAes ved henvendelse
til Styreformann Tore Karisen, tif. 90 12 90 50 eller
banksjefAsgeir Hansen tlf. 64 92 70 30
Søknad sendes Enebakk Sparebank,v/styref. Tore Karlsen,
p.b. 13, 1912 Enebakk, innen 31. mai 1999.

BOKORMER: Kiasse la har lest 362 bøkerpd dtte uker i anledning Verdens Bokdag.
Kjempejobbforeldre!

Bok i sentrum
Den lengste, mest imponerende og triveligste ormen i Enebakk befinner seg p
Ytre Enebakk skole, nemlig bokormen lii forstekiassene A, B og C. 800 ledd pa
átte uker vitner om en lesebragd av de sjeldne.
Foto/tekst: Helvi Saitnes
YTRE ENEBAKK: Det er i armkroken til mor
og far at de fleste bøkene er butt lest. Komposten besøkte klasse 1A som hadde en svrt sA imponerende bokorm i klasserommet. Hele 362
ledd der boktittel, forfatter og navn ph leser var
pAført. I alt har de 61 elevene i de tre førsteklassene lest nnnere 800 bøker samlet.
- Jeg syns at den boka vi har laget selv er den fineste jeg har lest, sier Line Snellingen. Hun
alene stAr for 43 ledd ph ormen, men mAtte allikevel se seg slAtt av superlesehesten i klassen.
- 70 er det vel, svarer Simen KjelgArd ph spørsmAl om hvor mange bøker det er butt. Han understreker at han har mange igjen som han
gjeme vii lese.
- Det er i forbindelse med norskfaget og Verdens
Bokdag at vi kom ph ideen om A innføre begrepet bokorm i kiassene, forkiarer Kari Nordhagen, kiassestyrer for IA. Hun sier at noe av hen-

MA 1JO
Naturgjodslet og säldet
Transport ordnes - lave priser
HAGETRR til halv pris

sikten med A innføre Bokormen har vrt A gjøre
ungen mer bevisst ph hva de leser. Gjøre de mer
vant med A gjenfortelle for klassen nAr de har
lest en spennende bok.
- Brødrene Løvhjerte er den fineste bokajeg vet,
sier Robin Berget. Og det er kiart ungen har favoritter. Albert Aberg, Pippi, Emil, Postman Pat
og eventyrfigurer fra foikeeventyr og H.C. Andersen har aile f.tt rikeljg med veggpiass.
- HApet er Jo A skape leseglede som vii vare hos
elevene, sier Kari og er svant optimistisk med
gjengen sin.
- Foreldrene har jo gjort en kjempeinnsats. Det
er takket vre dem at dette prosJektet ble sA flott
som det ble. Kjempegøy for oss lrere nAr vi fir
en slik respons ph ideene vAre, smiler Kari og
deler ut en veifortjent diplom til iesehestene i
1A.

TR E, L A - S Ti
Skurlast - plank og panel
Detaljsalg til engrospris
Vi leverer ogsA vilimarkspanei
Ring og be om tilbud

Sundby Dalef) erdingen
t1f.64926368/90770279
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Tid for kommuneplan 1999 2010
Kommuneplanen ut pa høring
Arbeidet med kommuneplanen er det viktigste arbeid de folkevalgte
har i lopet av sin periode i kommunestyre og utvalg. Dette kom Mart
frem pa seminar pa Ostmarka der nettopp kommuneplanen sto pa
agendaen.
Foto/tekst: Helvi Saitnes
S0RMARKA: - Kommuneplanen er adrninistrasj onens
viktigste arbeidsredskap, men
det er ikke de som former den.
Den er demokratisk styrt av de
folkevalgte. En kommuneplanen skal inneholde prosessmAi
og handlingsmAl da gjerne
med biikket festet 10 til 12 Ar
frem i tid. Tenk stort. Ta ikke
med mM som er uaktueiie om
to-tre Ar. Det er viktig A foku-

sere pA hvordan vi vii Enebakk
skal vre om ti Ar, understreket
Lars Systad. Han er kommuneplanieggeren som nA er omreisende i faget og leies inn for A
sette fingeren pA hva som er
viktig A synliggjøre i en kommuneplan. Det er lett A gA seg
viii i detaijer, og kanskje ta
med en rekke ting som ikke er
interessant i en kommuneplan.
- Kommuneplanen skal were

samfunns- og bruker orientert.
Den er til for innbyggerne,
men skal ikke vre sA konkret
at det ikke er roin for kreativitet, den md ikke bli en tvangstrøye, men et verktøy. Og ikke
minst, mAlene mA holdes frern
i den politiske diskusjonen og
gi et grunniag for økonomiplanen, pApekte Systad.

DRAHJELP. -Tenk stort! Tenk hvilke Enebakk dere vil ha om ti
dr oppfordret Lars Systad i sittforedrag om hvordan sy sammen
en kommuneplan.

Hovedmál
Kommuneplanen skal etter redigering ut pa horing. Her er
et utdrag av de hovedmãi som kom frem pa Sormarkaseminaret.

ENIGE: Remi Aasli (FrP) og Lisbeth Gaathaug (SV) ser gjerne at omrdder
som alt er benyttet til boligornráde tas mer i bruk og bygges ut. Spesielt omracier som nd harfdtt vann- og kloakktilknyttning.

HovedmAl - helse og sosial
Sosialavdelingen skal sikre kommunens
innbyggere et godt og variert tiibud ut fra
den enkeltes behov.
HovedmAl - teknisk
Tiirettelegge for variert og tilstrekkelig
boligbygging i kommunen.
Her er et av deimAlene A opprette kommunalt tomteselskap.
HovedmAl - skole/barnehage
Gjore elevene rede til A mote krav til

A opprette to ungdomssentre i Enebakk
rundt de to idrettshaliene Flateby- og
Mjrhalien. Hver med aktivitet som tar
sikte A aktivisere all ungdom, ikke bare
igjennom idrett, men mer ailkulturelt.
Det tas videre sikte pA at Kirkebygda blir
sentrurn for den tradisjonelle kultur, med
bibliotek og kuiturskole i sentrum.
HovedmAl natur og kommuneskoger
En kostnadseffektiv drift av kommuneskogen og vektiegging av friluftsliv, jakt

kvalifisert personell og tidsmessig riktig
materieli nevnt under delmal.
Barnehage hadde ett hovedmAl som enkeit
kan oppsummeres som - tilbud om barnehagetilbud til alle som ønsker det.
HovedmAl kultur
Oppvekstmiijo i Enebakk. Det tas sikte pA

oe.
as
a
Enebakk kommune skal vre en servicebedrift for kommunens rnnbyggere. Kommunens tekniske administrasjon skal ha
tilstrekkelig fagkunnskap, kapasitet og
okonomi til A gjennomføre en forsvarlig
utbygging, drift og vediikehold av kommunens eiendommer og verdier.

Arealpianen
Arealpiandelen er den del av kommuneplanen som nok vii skape de
storste politiske diskusjonene. Og siden den er juridisk bindene, vii
Wallet her ha stor betydning for befolkningen.
SØRMARKA: - Stopp all videre utbygging i Ytre og Flateby og planlegg en ny <<Enebakk -by>> lagt til Holtskogen,
var Kjell Dehlis (SP) klare
kommentar til arealpianen.
- Senterpartiet er vel det partiet
som vii dempe utbygging, og
heist stanse den til utbygging
av skole og heisevesen kan
holde samme tempo uten store
nyc investeringer, kommenterte Dehii. Her var han kiart
pA koilisjonskurs med AP, FrP,
H, KrF og SV som alle ønsker
flere boliger for A mote den befolkningsvekst pA 1,5 prosent
som det er lagt opp til. Disse
partiene er bare uenige om
hvor det skal Apnes for A bygge
de 75 nye boligene i Aret. Om
de skal legges rundt de tre sentraene i kommunen eller føige
de bo-omrAder som nA forgrener seg utover. Spesielt var det
FrP og SV som ønsket disse
omrAdene som sist bar fAtt
vann- og kloakktiiknyttning
utbygd.
- Vi er for mer variert utbygging i Enebakk og at det settes
av plass rundt alle de tre sentrene i Enebakk til omsorgsboliger. Vi ser kiart fordelen ved

A bygge ved alt-eksisterende
bebyggelse og sA tett mot sentraene som muiig. Men, vi gAr
ikke mot en fortetting i RAken
som gAr utover det A gjore hytter om til eneboliger, sa Høyres
Nils Bøhier. Magne Berg (AP),
understreket at Arbeiderpartiets hoidning til utbygning var
at den bor konsentreres om
sentrumsomrAdene i kommunen og at den bør vre variert.
- Folk trenger boliger tilpasset
sin livssituasjon, og det mA vi
ta konsekvensen av, sa Berg.
Miljovennlig industri
Det er Ytre som vii fA de storste prosjektene i følge arealplanen. Dyrehage pA 1500 dekar, campingpiass pA Bakken
og boligutbygging av BrAten Fossnes omrAdet, Det er ogsA
foreslAtt et nringsomrAde
nord for TAje.
- Kommunen bar ikke lenger
inntektsskatt fra bedrifter og
A/S som tidligere. Det er arbeidspiassene som nA er attraktive for Enebakk. Industrien
kan vi godt legge pA andre siden av kommunegrensen,
spøkte Bohier(H). Det var bred
enighet om at dyrepark er den

type naringsvirksomhet Enebakk onsker seg.
Igna omstridt
- Ignaprosjektet vii bli en perle
for Enebakk og en stor attraksjon for Kirkebygda, var Britt
Gaathaugs (SV) kiare mening.
- Deter foreslAtt A anlegge en
tur og gangsti langs Igna med
parkeringsplass lagt lii inngangen av marka og videre naturstien til Bortervann. Dette
vii oke tiigjengeligheten til
marka. Et tilsvarende aniegg
som langs Tangenelva blir flott
i Ekebergdaien, sa Gaathaug
(SV).
- Vi er noe betenkt til Ignaprosjektet, og det A erverve omrAde som kommunen ikke til
nA bar planer om A gjøre noe
med, mente Bøhler (H).
- Nei til erverv langs Igna, kom
det kort fra Dehlis som utdypet
tema noe med A legge til at SP
heller sA det som en løsning at
grunneieme frivillig laget vei i
omrAdet.
- Utbygging langs Igna vii
vre av avgjorende betydning
for videre utvikling av dette
omrAdet som friluftsomrAde, sa
Einar Holstad (KrF).

GRENDESKOLE: -Tjenestene md ut til folket der de gir det
beste resultat. Bygging av grendeskole ved Kvcernstüa i Ytre er et
eksempel pa løsninger som møter brukernes behov, mente Einar
Hoistad (KrF).

"Stopp all videre utbygging i Ytre og pa
Flateby. Tenk heller
langsiktig og sats pa
en fly "Enebakk-by"
pa Holtskogen"
Kjell Dehii (SP)
SER VICEBEDRIFT: Enebakk kommune som bedrfi md
endrefokusfraforvaltning og
tjenesteproduksjon til service
og resultatslyring, sa Nils
Bohier (H)
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Ungdomsklubbene

1-999

Vi holder ãpent:
DAG

DATO

TYPE
ARRANGEMENT

GRUPPE/NAVN

STED

TID

PRIS

MAI
fredag

28.05.

Blues-kveld
kun 40 biletter

rnlKristin Berglund
Kjent norsk blues-sanger.

Galleri
Larsbraaten

kl. 2000

kr,100,-

JUNI
tirsdag

01.06.

Enebakk trekkspill- klubb
.xHest og kjerre nrndt
omkring i Flateby
boligfelt>
<<Historikk og tradisjoner Enebakk husflidslag
om øthøner.> v/Harald
Kolstad
Grafikk mlHanne G.
Kunstutstilling
Grieg Stoltenberg
VAgsenteret i Ytre
Markedsdager

boligfeltet pA
Flateby

Ca. Id. 1900

Enebakk
Bygdetun

kl. 1900

Gallen Loppa

1Ø/sØ 12-16
onsd. 18-20

onsdag

02,06.

lØrd.agsØndag
fredaglørdag
søndag

05.06.20.06.
11.06.12.06.
13.06.

Enebakk kammerkor
rn/Per Husby

Konsert

Kirkebygda:
Miniklubb 6-9 Ar:
torsdag kl. 1800-2000

1800

v=100,fam: 250

20.06.

Aktivitetsdag

Enebakk husflidslag

Husmannspl.
Engerholm i
Kirkebygda

progr.
kommer
senere

AUG.
lordagsøndag

14.08.29.08.

Kunstutstilling

Malen/akvarell:
Kjersti Nss
Bilcier: Inger Ig1ebk
Y.E.Arbeiderlag

Galleri loppa

1Ø/sØ 12-16
onsd. 18-20

Kirkebygden

start 9-12

Søndag
SEPT.
lørdag

22.08

PLANKEMASJEN

04.09.

Enebakk husflidslag

Ignarbakke I
Kirkebygda

kI. 11001600

lørdagsandag

11.09.19.09.

Husflidens dag;
demo av forskjellige
husflidsteknikker, salg
rn
Kunstutstilling

Minneustilling over
Kunstnere sorn har levet i
Enebakk

Galleri loppa

IØ/sØ 12-16
onsd. 18-20

OKT.
onsdag

06.10.

Liv Sundby;
Gylden 1r

Enebakk husflidslag

kl. 1900

lørdagsøndag
søndag

16.10.31.10.
24.10.

Kunstutstilling

Kan Middeithon
bilder
Enebakk Trekks illklubb

Kantina i
RAdhuset i
Kirkebygda
Galleri loppa

NOV.
onsdag

03.11.

lør/søn og
ons/tor
lørdagsandag
søndag

06.1121.11.
20.11.12.12.
21.11.

søndag

28.11.

Østlandske
trekkspillfestival

Enebakk husffidslag
Linberedning - vi lager
linkranser
vlr.RØiseIM.Svinningen
Leikny Derlick
Kunstutstilling

Flatebyhallen

1Ø/s 12-16
onsd. 18-20
viser til
nrne
annonsering

Ignarbakke i
Kirkebygda

kl. 1900

Leiknys galleri

1Ø/sØ 12-16
on/to 18-20
10/so 12-16
onsd. 18-20
viser 61
nrmere
annonsering
1300

Kunstutstilling

Juleutstilling

Galleri loppa

Konsert

Enebakk trekkspill- klubb
og Enebakk blandakor

Mjr U-skole

Julemesse

Stranden Skolemusikkorps Flateby
Samfunnshus

Enebakk kirke:
Kirken er en av de mest interessante kirker fra tidlig kristen tid i
Norge. Interioret stammer fra 1667, mens kalkmaleriene er fra
1500-tallet. En kopi av Enebakk madonnaen stAr i kirken, originalen er i universitetets oldsakssamling. Kirken er Apen for omvisninger sondager fom. juni tom. august kl. 12.00-15.00 hvert
Ar. Forovrig kan ornvisninger for grupper eller enkeltpersoner
avtales direkte med Knut Grinde, tlf. 64 92 60 42.
Kunstsamlinger i det gamle Herredshuset:
2. etg. i Kirkebygda (mellom bygdetunet og Enebakk kirke). Her
finnes faste utstillinger med skulpturer av Ragnhild Butenschon
og malerier av Erling Enger. Apningstider hele Aret: tirsdager og
torsdager 12.00-14.30. I tillegg er det sommerApent i sommersesongen (juni - august) kl. 12.00-15.00. Muligheter for enkel servering i sommersesongen pA sondagene. Forovrig kan omvisninger for grupper og enkeltpersoner avtales direkte med Kjell
Matheussen, tlf. 64 92 62 02.
Enebakk bygdetun:
Bygninger og gjenstander fra gArder og plasser i bygda, bl.a. en
svalgangsbygning fra 1700-tallet og ei smie som ofte tas i bruk
pA publikususdager. Apen for omvisniriger sondager i tidsromrnet
juni - augustlseptember, kl. 12.00-15.00. Enkel servering. Ellers
kan man avtale omvisning for grupper og enkeltpersoner direkte
med Historielaget v/Ase Killerud, tlf. 64 92 62 39.
Fredet husmannsplass - Engerholm:
En av 3 fredede og restaurerte husmannsplasser i sift opprinnelige miljo i Norge. Restaureringen startet i 1995, med ferdigstillelse høsten 1997. Apningstidene ca. juni - aug/sep., sondager ki.
12.00-15.00. Omvisning forovrig kan avtales direkte med Husflidsiaget v/Else Vardeberg, tlf. 64 92 45 04.

Kirkebygda Ungdomsklubb
holder Apent
lørdag 12. juni
Det skal vre klubbkveld for
8. kl. t.o.m. videregAende
kl.19.30 - 24.00

Husflid i ndtl*d
a

Enebakk Husflidslag hadde valgt gi sine aktiviteter et ungt
ansikt med silkemaling, billedvev, blonder og broderi da
<<Spinn videre>> stafetten nãdde Enebakk. Biblioteket skapte
rammen rundt arrangementet.
Tekst/foto: Helvi Saltnes
KIRKEBYGDA: At husflid er
hândverk av kunstnere som
tenker gamle teknikker i ntid,
bar aktivitetene pa Enebakk bibliotek 24. april kiart preg av.
- Oppfordringen var a vise hva
laget driver med pA denne dagen, og det er kiart vi tok utfordringen, sier Eva Mjønli. Hun
har billedvev som sitt uttrykk,
og om garnet er farget og spunnet pa gammelt vis, var motivet, <<Kvinnens tre stadier>>,
like aktuelt i dag som for.
- Det blir mange timer i skog
og mark, en sjeldent koselig bivirkning av denne husflidsvarianten. Mjønli som var en av
fern som demonstrerte busflidsteknikker og arbeider
denne lørdag, understreket at
Enebakk har et stort og levende
Husflidslag.

Flateby:
Jr.-klubb 10-12 Ar:
fredag kl. 1800-2100
U-klubb fra 13 Ar:
torsdag kl. 1830-2200
fredag kI.2000-2400

Kulturkontoret, Ignavn. 16, 1912 ENEBAKK
tlf. 64 99 0190, fax. 6492 65 88
b=50

søndag

Jr.-klubb 10-12 Ar:
onsdag ki. 1800-2030

DAGSTURISME I ENEBAKK KOMMUNE

VAgsenteret
Ignarbakke

Ytre Enebakk:
U-klubb: fra 13 Ar:
tirsdag kl. 1830-2130
fredag kl. 1930-2400
Jr.-klubb 10-12 Ar:
torsdag kl. 1800 - 2000

Kirkebygda Ungdomsklubb
ønsker alle velkommen til en
rusfri kveld med dans og
sosialt samvr.

At husflid er rnye mer enn det
trauste i tykke stoffer, tre og
lr kom kiart frem pA Lone
Aaslies stand.
- Dette sjalet pA 1 m2 veier kun
15 gram. Det er lett og luftig
a
sommerstid, men like varrnt "Spinn videre "stafetten ble en god anledning for husjlidslaget
synliggjøre
sin
bredde
i
laget.
Lone
Aaslie
har
valgt
seg
den
fa
som et ullskjerf sA lenge det er
tort, opplyste silkemaler Aas- litt tandre varianten av. husflid med silkemaling og nuperell.
lie. Spesielt de yngre som besokte biblioteket var interessert
i de blA landskapene og sommermotivene til Lone. FollolaTo gamle portstolper av stein, revet i Ca. 1935, som tilgene var de neste pA stafettrunhørte Mari kirke er Iernet. De har i mange Ar vrt
den som markerer 1000-Ars
lagret
bak den vesle boligen ved Bjerkely i Ytre Eneskiftet. <<Spinn videre>> som
bakk. Stolpene er fjernet mai - juli i 1998.
startet sarntidig i Finmark og
Vest-Agder i januar nAdde
Kan noen gi oss et tips!!
Follo tidlig i rnai. Her hadde
Henvendelse til Kulturkontoret tlf.: 64 99 0190
alle lag takket ja til A markere
med arrangernenter og utstilVennlig hilsen
linger.
Enebakk Historielag

Inng. kr. 10.Medl. kort gjelder ikke
denne kvelden.
Hilsen Styret i U-klubben

GaUeii Loppa

Etterlyst

Bjerke bruk
1914 Ytre Enebakk
tif. 64 92 56 92
Hanne Get Grieg Stoltenberg
grafikk
5. - 20.6
Lør-/sondager kl. 12 - 16
onsd.kl. 18-20
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Mánedens bilde i mai heter
<<Signaler i kjrIighetslandskap>> - teknikken er tusj/akvarell.
Eyvind Jentoft (f. 1952) er Imrerutdannet med spesialutdanning innen
tegning/metall. Eyvind Jentoft var tidligere ansatt ved Mjr ungdomsskole - er
for tiden bosatt i Nord-Norge.
Motivkrets:
Ekspresjonistiske uttrykk og Iandskapsbilder. Opptatt aykulturarv, røtter, forarikring og relàsjoñer mellom mennesker.
Teknikker:
Etsninger (hândkolorerte) - tusj/akvarell blyant - pastell.
Utstillinger:
Eyvind Jentoft bilde heter ((Signaler i kjrlighets- Har siden begynnelsen av 1980-tallet dellandskap. Bildet er til saigs ved Galleri Loppa, taft pa mange utstillinger bide separat og
Bjerke Bruk, 1914 Ytre Enebakk. Tif 64 92 56 92. kollektivt. Deltok bl.a. pd RomeriksutstilFoto: Helvi Saitnes.
lingen 1995.
Tusen Takk fit
Enebakk Arbeiderparti
Kristi Menighet,
Ytre Enebakk Sanitetsforening
Kulturgruppa inviterer:
Salem, Flateby avog VAglia Vel fra
Bli kjent med din kommune - Enebakk,
holder stevne sonstore og smA pd Skolefritidsi gAr og i dag.
dag 27. juni
ordningen(SFO) pd Ytre EneFørste gang:
Mote kl.11.00 og
bakk skole(YES) for penger
tirsdag 15.juni, Flateby
15.00
og gayer til leker av alle slag. Frenimøte Flateby bensinstasj. ki. 19.00 Taler Knut Andresen
Dc kommer godt med.
Frisk Luft-bussen gAr fra Fjell kl.18.l5,
Mulig at vernier fra
Ytre Enebakk bensinstasjon ki. 18.30,
Tryggheim i BAstad
Hilsen en glad gjeng pi
Kirkebygda ki. 18.45. Videre kjører
deltar.
YES - SF0
bussen om Hammeren og stopper pd
Det blir servering
signal.
mellom møtene.
Dersom det er fint vr serveres kaffe,
Hjertelig takk for blomster
brus og grillmat i bAthavna. Flateby.
og gayer ph min 90-Ars dag.
-Ta med campingstol!
..lUL."Gj,drufl Nordli
Kulturgruppa
Leder, Asbjom Gran
Bli med
Enebakk Historielag
En dag pi Engerhoim
pd en "historisk"rusletur
Husflidslaget onsker velkommen til en spesiell dag pd Eagermed Johan Ellingsen og
holm 20. juni. Vi ønsker A lage en hyggelig og kanskje lrerik
Asbjørn Gran i
dag for hele familien. Det blir liv og røre, musikk og <<spell>>.
Flatebydalen, Stranda
Og
det kommer forskjellige dyr som barn og voksne i alle al27. maild.19.00 -21.00
dere kan hilse pd.
Fremmøte smAbAthavna.
Enebakk Historielag
arrangerer tur til
Norsk Landbruksmuseum
og stir folge pA en tur
i parken pA NLH
16.juni kl.18.30
Fremrnøte park.pl."Meieriet"

Enebakk Husflidslag inviterer til
((Livpá husmannsplassen,
en dag for hele familien,
søndag 20. Juni kl. 12.00 - 16.00
pd Engerholm i Kirkebygda
Servering
Alle er hjertelig velkommen

Surfe i biblioteket
Siste tilskudd til bibliotekets ellers sA rike tilbud er muligheten til A surfe pi internett. PA verdens internationale bokdag, 23. april, klippet ordforer Jorunn
Buer I silkebAnd og Apnet nett-tilgang for besokende.

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

Enebakk Bibliotek:
RAdhuset, Kirkebygda
Postadr.: Postboks 74
1912 Enebakk
TIf.: 64 99 02 00
Fax: 64 92 7111
E-mail: enebakk@ah.telia.no

Mánedens forfatter:
Marianne Fredriksson
"Skumringens lys"

Marianne Fredriksson ble
født i Goteborg i 1927, og har
en lang karrière som journalist og redaktør bak seg for
hun debuterte som forfatter
tidlig pd 80-tallet. I dag er
hun forfatter ph heltid, og er
en av svensk bokbransjes sikreste suksesser. Hun har ogsA
butt svrt popuirer i Norge,
hvor gjennombruddet kom
med <<Simon og eikeirrne
(1992) - en bokç r-IndIer
om en ung jødipp'ièkst i
Goteborg under den 2. verdenskrig.
Marianne Fredriksson kommer i disse dager ut med en
fly roman: <<Skumringens
lys>: Midt under høymessen
en adventsøndag i Ostmora
kirke skjer et mirakel. To
barn, Anders og Sofia, begynncr A sveve opp mot kirkehvelvet. HAnd i hind stiger de
ut og opp mot himmelen. Alle
ser barna, men det kan. ikke
stemme, for de ligger begge
hjemme i influensa...
Dette synet i kirken far ettervirkninger - ikke bare i barnas
liv, men ogsA i mange andres.
Anders har det vanskelig og
plages..av vonde tanker. Han
er født blind og forstAr at han
er annerledes, at han ikke

oppfatter omverdenen pd
samme mAten som andre. Sofia er brAmoden, begavet og
veslevoksen. Hun har uvanlige evner og har nettopp begynt A forstA hvordan hun kan
bruke dem.
Marianne Fredriksson fortel1cr en nyansert og varm historic, rik pd hendelser og full av
innsikt. En stor og gripende
roman av en stor forfatter.
Hun er nA oversatt ti
(til sammenhigning
Lagerlöf oversatt til 34 sprAk)
Flere av Marianne FredriksSons bøker handler om bibelske personer. Hun er pit en
mAte blitt kristendoinmens
<<storyteller>>. Selv er hun
ikke kristen, og er mest opptatt av mytene. Hun sier at
hun leser og studerer enormt
mye pd forhAnd, for det gjelder A vre <<godt skodd>>.
Hermes forrige bok <<Maria
Magdalena - den elskede>>
handler om horen som ble en
av Jesu disipler.
Marianne Fredriksson pAtar
seg sir A si A skrive Maria
Magdalenas evangelium - det
som historien aldri fikk - og
kunsten A fortelle en historic,
dét kan Marianne Fredriksson!

Foto/tekst: Helvi Saltnes
KIRKEBYGDA: Det er klart at en dag som
verdens bokdag ikke kan gA upAaktet hen i Enebakk som har det mest levende biblioteket i hele
distriktet. Det fortelles om eventyrlig okning i
utlAn ved biblioteket, og nA utvides tilbudet med
internett. Tilgang pd pc med printer for de som
mAtte trenge A fA gjort en jobb er ogsA pa trappene.
- Vi er glade for at vi bar politikere i Enebakk
som forstAr betydningen av A bringe vArt bibliotek inn i den modeme verden, Apnet biblioteksjef, Jytte Toft Nielsen.
Poesi og politikk
Verdens Bokdag hadde for 70 Ar siden utspring i
Barcelona i Spania og i 1995 besluttet
UNESCO at 23. April skulle bli verdens bok- og
opphavsrettsdag.
- For a markere dagen har jeg oppfordret politikerne i kommunen til A delta pd en poesistafett.

En kan spørre seg hva disse to har til felles. Men
jeg tror at det finnes en forbindelse mellom politikk og poesi. At den ligger i det at det er spesielt viktig for oss i et sA lite sprAkomrAde og ta
vare pd dikt, sprAk, litteratur, kunnskap og kultur, pApekte Jytte og ga stafettpinnen til Jorunn
Buer.
Det ble delt ut roser til flere ph biblioteket denne
dagen. Ragnar Nord (SV) .leste eget dikt, <<Bortenfor>> fra 1987 om Norges først aidsoffer. Kjell
Matheussen (SF) Apnet permene til enebakkforfatteren Ragnhild Jølsen og leste fra <<Ve's
mom. Tove Oien (Ap) tok for seg den norske
folkesjelens sregenheter i form av André Bjerkes <<Kjeninga mot strømmen>>.
- Jeg vet ikke hvem forfatteren er, men diktet
har tittelen <<Tips for hverdagen>>. Et dikt som
har gitt meg mye, sa ordføreren (AP) som fikk
to roser og bok for rnnsatsen.

Hvilke kjenn har
den hersens...?:
PCen er tvekjannet
konkluderte ordfører
Jorunn Buer med da
hun offesielt dpnet
for internettbruk pa
biblioteket.
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Nye vedtekter med samme leder
En pâtagelig misstemning mellom medlemmene er butt mer regel enn unntak nãr Kirkebygden og Y. Enebakk vannverk A/B avholder ãrsmote. Krapp sjo ble det ogsâ 21. april da nye vedtekter var blant de saker
som ble behandlet.
Foto/tekst: Helvi Saitnés
IURKEBYGDA: Styreleder kostnad pa 115.000 kroner, for pA høring høsten -98. En rekke forbruket settes til 240m3,
og vannverkets daglige leder egne og .motpartens saksom- svar kom inn og det er pA opplyste Barbøl.
Carsten Barbøl, ipnet motet kostninger, og i ettertid er det grunniag av abonnentenes for- OgsA pA dette Arsmøtet kom
med en gjennomgang av ârs- tilbakebetalt anleggsbidrag til slag de nye vedtektene er for- bruk av fullmakter ved avstemrapporten og utfallet av rettssa- 11 abonnenter pA til sammen met. Forsiag fra salcn om at fling opp.
ken vannverket nylig tapte.
120.000 kroner. Styret har hver enkelt paragraf mAtte gAs - At vi har brukt 30 minutter av
- Vi ble forespeilet en utgift pa brukt foreldelsesfristen pA tre igjennom og. godkjennes pA Arsmøtets tid pA A diskutere
2 millioner om vannverket Ar, og valgte denne løsningen i Arsmøtet. fikk ikke gjennom- denne saken, belyser bare nødtapte saken mot øyvind Strøm. stedet for A fa 11 rettssaker pA slag.
vendigheten av det vedtak som
I dag som det er et faktum at nakken, understreket Barbol.
- De største forandringene fin- er fattet her i kveld, at hvert
vannverket tapte, hva ble konner vi under. paragraf 5- an- medlem kun har by til A stille
sekvensene for vannverkets Nye vedtekter
leggsbidrag og 8-vannavgift. med to fullmakter, kommenmedlemmer?, spurte Hans I tillegg til at retten anbeFait- Anleggsbidragpremissen mAtte terte Barbøl.
Guslund.
en gjennomgang og endring av endres, de var for dArlige. I dag Anleggs- og Arsavgift er lagt
- Vannverket tapte saken full- vedtektene, var dette ogsA et kan egne barn bo hjemme gra- pa med 4 prosent og det ble
stendig og ble anbefalt av ret- ønske fra Arsmøtet i 1997 og tis. I bolig med bileilighet presentert en investeringsplan
ten en gjennomgang og en en- 1998. En vedtektskomite pA monteres det vannmAler pA som varsier store utgifter for
dring av vedtektene. Rettssa- seks oppnevnte personer abonnentens regning og det be- de neste fire Arene pA hele 7,5
ken páførte vannverket en sendte ut sitt vedtektsforslag tales her etter forbruk. Minste- millioner.

Daglig leder og styreformann
for Kirkebygden og Y Enebakk
Vannverk, Carsten .Barbgl.

Nytt styre:
leder:
Carsten Barbøl
nestleder:
øivmd østvaag
sekretr:
Anders Karistad
styremedlem:
Frank Rustad, Arvid Lund
varamedlem:
Kjell Rignes, øyvind Strom

Gir der det trengs mest

PINT TEAM: En gang i uken samles 25pensjonister, PYM-hjelpen
for a pakke og sende hjelpesendinger til katastrofe og krigsrammede i hele verden. Sosialt samvcer er lønnforjobben.

TIL HELE VERDEN: De sender klcrr sko, mat og utstyr til hele
verden og har givere over hele Norge, bare i Enebakk er defortsatt
ganske sd anonyme - PYM-Hjelpen.

Ikke hort om PYM-hjelpen I Enebakk, -da er du ikke alene. Men i hjerte av
Enebakk foregãr en storstilt distribuering av hjelpesendinger til alle verdenshjorner og frivillige hender star bak gigantarbeidet.
lift, og en dag bruker de her hos oss til A
Tekst /foto: Helvi Saitnes
<<shoppe>> lift. Vi kier dem opp med det de
KIRKEGYDA: 11994 kjøpte Pinsemenighe- mAtte ønske seg og har bevertning. Et trivelig
tens Ytre Misjon (PYM) drifisbygningen pA innslag i all pakkingen, smiler Yngvar. Fremotidligere Barbøl Bygg. To mAl med lagerbyg- ver vii Bjerkely og akuttmottaket der kunne
fling som i dag er butt arbeidsplass for 20-25 nyte godt av PYMs <<shoppingsenter>>.
- Vi hjelper der det trengs. Om det er i Enebakk
pensjonister en gang i uken.
- I dag har vi tømt en container som har kom- eller Guinea spiller ingen rolle. Vi har nok til
met fra Tromso og nA star sortering og pakking alle, sier Yngvar og gir en sightseeing i de
for tur, opplyser leder for arbeidsteamet, Yng- enorme lokalene som er fylt til siste vegg med
var Syversen. De jobber gratis og alt 11999 har kir, hennetikk, leker, brukie symaskiner, sydet gAtt 16 containere som hver rommer 1.000 kehussenger, ortopedisk utstyr, rullestoier, sko,
sykier, alt som overfiodsamfunnet ikke lenger
sekker med klr Ut til mennesker i nod.
- Afrika har til nA vrt vArt hovedmAl og dit er trenger.
det sendt en 40 fots container. Men nA er det - Det er klart vi mA kunne dde med verden. Det
kraftige krigshandlinger i omrAdet sA vi kon- er helt utrolig hvilket overskuddsland vi er
sentrerer videre sendinger i retning Bosnia. Vi butt. Du kan ikke tro hva vi har reddet fra fyihar et tett og godt samarbeid med Kirkens Nød- linga, hva folk kaster. Det er ikke verd vi snakhjelp, som bestir i at vi pakker og sorterer og ker om det, sier Yngvar stille. Men nAr det er
de betaler frakt. Uten dette samarbeidet ville vi snakk om folks giverglede lysner han til.
ikke kiart A hjelpe i den utstrekning vi gjør i - Folk er flinke til A gi, og alt vi fir kommer til
dag. Det samme er vel med KN, de mA betale nytte der det trengs mest. Vi tar imot fra hele
sine pakkere, en jobb vi gjør gratis, forkiarer landet, men enebakkinger er hjertelig velkonme med sine bidrag. Første torsdag i maneYngvar.
den og hver tirsdag etter det holder vi pA hele
Shoppingdag
Yngvar og PYM-hjelperne sender ikke bare dagen. Vi tar i mot alt av klr og sko, sier Ynghjelp utenlands. En gang i Aret rar de besøk av var og lokkes inn til lunsj av arbeidsgjengen.
ungdom fra Tsjernobyl omrAdet.
- Dc er i Norge for A fA lift frisk luft og kose seg

De oppievde alle foreidres mareritt - nâ advarer de andre
Som en sterk advarsel til andreforeidre har Anne-Grethe og Klaus valgt a dele
silt vdkne mareritt med Kompostens lesere.
- Om vi bare kan spare en person for de lidelser Sophie har mitt We er det nok
Men vi hdper a nd mange fiere, sier Klaus Rothkappel.
et vat en helt vanlig mandag 18. dusjer, vekselvis bader Sophie. Etter IA
jarniar 99. Vi hentet Sophie i minutter kommer helikopteret. De er
barnehagen. Begynte A lage rouge, ingen hektikk. Sophie blir pakmiddag da vi kom hjem. Vi skulle ha ket inn i Water-Jel som beholder fukpølser og hjemmelaget potetstappe. tigheten og lindrer smertene. I tillegg
Rett for vi skulle spise, skjedde det. Det fAr hun morfm. Hun er hele tiden besomvel er alle foreldres mareritt. Sop- visst og gâr ikke 1 sjokk. Deretter bhie klatrer opp pA tripp-trapp-stolen sin, rer det til UllevAl sykehus. Sophie har
flir talc i pølsekjelen pA andre siden av da en kroppstemperatur pA Ca. 28 grakjøkkenbordet,. glir, faller i gulvet og der, og det er kritisk. Etter tre dager
fr kjelen med det varme vannet over reiser vi med ambulansefly videre 61
seg. Vi forstAr med en gang alvoret, her Haukeland sykehus i Bergen, til branner det viktig A holde seg rolig og ikke IA skadeavsnittet. Her blir Sophie opepanikk. I løpet av sekunder far vi henne rertlhudtransplantert. Vi var i Bergen i
i badekaret. Av med kkume og pA med nesten 4 ulcer, 4 beinharde ulcer, som
kaldt vann (18-20 grader). Da ser vi at nok kunne ha vrt verre hvis det ikke
huden flasser av og at hun har store var for et fantastisk personale, de kan
blemmer, 20-25% av kroppen er skol- jobben sin. Sophie har nA fAtt en komdet, (1 hAndflate er 1% av kroppen) pressjonsdrakt som hun, skal bruke i
Nesten hele høyre siden! Pappa ringer inntil til 2 fir (se bilde), for at arrene
etter luftambulansen, her er det ingen skal bli sA pene som mulig. Sist men
tid A miste. Han og naboene tilretteleg- ikke minst vii vi takke alle dere som,
ger landingsplass og strør veien. Imens sendte oss blomster, ringte, støttet oss
stir monnor og mamma pA badet og økonomisk, ba og ga Sophie fine gayer

D

underveis og etter vi kom hjem. Det er
godt A vite at man ikke er alene her i
verden nAr det virkelig gjelder.
Takk alle sammen!
Sophie, Anne-Grethe og Klaus Rothkappel.

Visste du at:
Hvert fir skjer det 1000 skader som er
sA alvorlige at de mA innlegges i4 sykehus. Over 10000 mindre skader
som ikke krever innieggelse.
Ca. 60% av ulykkene skjer i hjemmet.
Barn fra 0-5 Ar er en srlig utsatt
gruppe.
Ca. 80% av alle brannskader hos
barn er "unodvendige ulykker"
Typiske skadesituasjoner:
Kaffedrildcende personer med barn pA
fanget
Barn alene pA kjøkken eller bad
Arsaker til brannskader:
Skolding
Flammer
Het gjenstand
Smeltende stoff (metall, plast, asfalt,
tjre)
Elektrisitet / kjemisk (syrer og iøsemid'del).

Har du smd barn i huset skaff deg informasjon
fra Norsk forening f brannskadde pa t07:33 77
55 38. Om uhellet er ute ma du handle raskt og
riktig, understreker Anne Grethe.
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Fjellknatten barnehage Ytre Enebakk
Søker assistent fra høsten -99. 1 ârs vikariat med mulighetfor
fast ansettelse.
Stillingen blir pa ca 59 timer per mnd. Arb. dag tirsdag og torsdag. Stillingen Iønnes etter kom.lønnsreg. Skriftlig søknad sendes til Norges Kvinne og Familiforbund, p.b.101, 1914 Y. Enebakk innen 10. Juni.
Sporsmál kan rettes til Rigmor Skaug 64 92 4120

Enebakk Janitsjar
soker dirigent fra hosten 1999.
Du ma ha følgende personlige egenskaper:
A198SA
- godt humor
ENEBAKK
JANFFSJAR
- engasjert
-positiv.
Vi over hver tirsdag pa Kirkebygden skole kl. 19.00 - 21.30
Interessert?
Ring Magne Nordlie tlf.: 64 92 88 57 eller
Terje Sorelvmo tit: 64 92 83 07
4

Mari menighets barnehage i Ytrê Enebakk
søker assistent i 59% stilling - ett firs vikariat
fra 1. august 1999.
Bamehagen har to grupper i alderen 3 til 6 âr. Apningstiden for
barna er 08.30 - 15.00. Barnehagen folger skolens ferier. Assistentens arbeidstid er tre dager per uke fra 08.00 til 15.30, med
mulighet for endringer. Lønn etter offentlig regulativ. Pensjonsordning i KLP. Barnehagen eies og drives av Mari menighet. Den
ansatte ma arbeide i samsvar med barnehagens vedtekter og instrukser. Vedtektene inneholder vid praktisering av bamehagens
kristne formâlsbestemmelse. Helse- og politiattest ma framlegges
ved ansettelse.
Nrmere opplysninger f?Ls hos styrer Eva Jannum Hoistad, telefon 64 92 42 72 eller kirkevergens kontor 64 92 7141
Skriftlig soknad med attester seudes Kirkevergen, Ignavn 4,
1912 Enebakk innen fredag 4. juni 1999.

Helselagets fotpleie

Ledige plasser
Fjellknatten barnehage
og barnep ark V. Enebakk
Vi har noen ledige plasser fra
høsten -99.
Soknadsskjema er lagt ut pA
posten, eller du kan henvende
deg til oss pA tlf.: 64 92 52 27
Kom gjerne innom for A se
hvordan smA og store har det.
Tur med Diakoniutvalget
mandag 28. juni
Turen gAr i Ar til Modum.
Vi besoker Amot kirke og
B1aafarvevrket.
Bussen gAr fra Gjeddevannsveien kl.08.30 og kjorer om
-Hammeren, Dalefj erdingen,
Enebakk Alders og sykehjem
og videre til Modum.
Turen koster 200 kroner.
PAmelding innen 15. Juni til:
64 92 60 96, 64 92 84 67,
64 92 62 07.

Vi bar forisatt fotpleie, men na
bare pa ødegArdstunet Flateby.
Bussen stopper rett utenfor. Det
er ogsA kjopt inn fly fotpleiemaskin og Rebekka har lange
lister pA lordager, noe hun synPlankemarsjen
tes er bare moro.
en
host marsj!
Time bestilles hos Vera BergSondag
22. august 1999
flodt tif.: 64 92 83 98.
Mange av dere vet jo fra for at
helselaget skyter inn en egenandel for de som er alderspensjonister. Er det ledige timer tar
hun imot kunder utenom at de
er pensjonister, men da til vanhg pris. Ta godt vare pA fottene
deres Husk at de er vi helt avh. eav
Hilsen
FULL FART: Her er Rikke Andersen ifull gang med d avdekke leirgjoken som er gjemt i kassen ru Helselagets arbeidsstvre
Grethe Brustad. En hel time med nerhet, sang, musikk og lek. Det er ikke lets og si hvem som koser
seg inest av smd eller store ndr de treffes en gang i uka pa Vik musikkskole.

Musikk og sang fra livets begynnelse
Det er de alle minste blant oss som er mâlgruppen for det siste kulturtilbudet ph
plakaten I Enebakk. Ved Vik musikkskole treffes hver torsdag fern smãtroll til
ukas hoydepunkt med barer og sangforsterker.
Tekst/foto: Heivi Saitnes
YTRE ENEBAKK: Prøvekurset <<Sang fra livets begynnelse>> har butt en suksess, og
konklusjonen er kiar; musikk,
sang og lek er det umulig A
begynne med for tidlig. Sangog musikkpedagogene Hilde
B. Kjus og Grethe Brustad
hadde ito Ar folt veldig pA det
A kunne gi et musikaisk tilbud
ogsA til de aller minste barna.
Ide ble virkelighet, og like etter jul ble provekurset satt
igang. En gruppe pA fern barn
i alderen tre til ni mAneder
med foreidre, kan etter syv
treff bekrefte at begge parter
har hatt det veldig moro.

Vambeseth (9 mnd) har klart
annenstemmen inne. Eller er
det tredje.
- Dette er butt en time som
bare er vAr, sier Knut Grøholt
og vipper Anders (11 mnd)
som nA er <<fimpen>> pA rokken opp og ned pA foten. De
andre foreldrene nikker samtykkende, dette er en time de
fAr en helt spesiell nerhet til
ungen. Det synges, klappes
og spilles mens foreldrene
hele tiden er i aktivitet ledet
an av Hilde. Folketoner er
godt representert i repertoaret.
- Silje er nummer to og derfor
var det litt spennende og kanHeihetlig
skje lre noen nye sanger
- A, var jeg en sangfugl som som ikke stAr i sangboka
fuglene ph kvist, kvitrer sang- hjemme, sier Ann Kristin
fuglen Hilde og lander med Moen med 6 mnd gamle Silje
en kiar leirgjøktrille fra pA fanget. Hun opplyser at det
Grethe pA de smA <<trxrne>> pA var nysgjerrighet som fikk
gulvet etter tur. Spesielt henne til a melde pA datteren
Rikke Andersen(12mnd), er pA kurset.
begeistret for denne sangen - Jeg hadde lest litt om disse
og vier leirgjøken stor opp- kursene fra for i BAM bladet
merksomhet. <<SmAtrme>>, pA helsestasjonen, og det virklapper ler og smiler, og Nora ket interessant. At det skulle

bli sA moro som dette hadde
jeg nesten ikke forventet.
Det er klart at det sosiale
mellom foreldrene ogsA spilte
en sentral rolle blant deltakerne.
- Det er heiheten og det sosiale samvret som har vrt
fint disse rnAneden, pApeker
Knut. At ungen har hatt glede
av det og nyter timen er klart.
- Dette har gitt veldig mersmak, sA dette blir et tilbud
ved musikkskole fremover.
Vi gAr alt med planer A utvide
til 1, 2 og 3-Aringer, roper
Hilde og trAr til med <<bøy og
toy og tralala>.
- Dette tar pa, jeg var støl i
flere dager etter sist okt, ler
Maria Fjeflstad og hiver seg
utpa med en kiappende Nora.
- Du mA fa med at dette ikke
bare er et tilbud for gullstruper og sanglrde. Hilde
synger sA hoyt at vi bare
trenger A mumle med om vi
ikke kan teksten, roper Sin
Saltnes med Troy (5 mnd).

Helselagets
Sommertreff

pA
Samfunnshuset Flateby
15. juni kL11.00
Vi onsker dere alle velkommen til det Arlige sommertreffet vArt som blir avviklet
pA Flateby.
Som vanlig blir det god mat,
litt underhohdning og
utlodning.
Vel Mott!
Hilsen
Helselagets arbeidsstyre

Start i Kirkebygda mellom
k1.09.00 - 12.00
Busser vil gA hjem fra
Rausjo skole
Arrangor:
Ytre Enebakk Arbeiderlag
Enebakk Husflidslag
inviterer fit mote
onsdag 2. juni kI. 19.00
Bvgdetunet i Kirkebygda
Tema:
"Historikk og tradisjoner
om ølhoner"
ved Harald Kolstad
Kaffeserverinig, utlodning
Alle er hjertehig velkommen
Enebakk Kammerkor
inviterer til konsert pA Ignarbakke sondag 13.juni.
Det blir blandet repertoar med
alt fra <<f'riske>> renessansetoner
til swing og jazz. De ikke
ukjente musikerne, Per Husby
og Stig Adolfsen, pA klaver og
bass.
Dirigent for vAren er Oystein
Moholt.
Velkommen kl. 18.00!

30. mai:
kl. 11.00 i Enebakk kirke: Konfirmasjpnsgudstjeneste v(Norborg
kl. 11.00 i Mari kirke: Konfinnasjoñsgudstjeneste /øvstegArd.
6. juni:
kl. 11.00 i Enebakk kirke: Konfirmasjonsgudstjeneste vlNorborg
kl. 11.00 i Mari kirke: Konfinnasjonsgudstjeneste v/Lund
13. juni:
kl. 11.00 i Enebakk kirke: Hoymesse v/Fjeld
20. juni:
kl. 11.00 i Mari kirke: Høymesse v/Lund
kl. 11.00 pA kirketomta, Flateby: Friluftsgudstjeneste v/Fjeld
27. juni:
kl. 11.00 i Enebakk kirke: Høymesse v/Norborg
Telefonnummer til kirken:
Menighetskontoret:
Sokneprest Eystein Norborg:
Prestekontoret i Man:

649271 41
649261 50
64924901
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Kommimen
Kirkebygden-Ytre Enebakk Vannverk ALL
RESTRIKSJONER PA, HAGEVANNING 1999
Det viii sommerhalváret bli gitt anledning til A vanne 2 timer
2 dager i uken med slange og spreder etter følgende soneinnd.:
VEIER I OMRADER - DAG - TID
VAgiivn, Utsiktsvn, Mâltrostvn, Orrevn,
Tomtervn (langs RV 120)
og Kirkebakken. Man. og tors., 18 - 20
Borgveien, Oterveien, ødegárdsliveien, Gjeversrudvn og
Kjepperudvn. Man. og tors., 20 - 22
Lotterudfeitet, Man. og tors., 20 - 22
Ekebergdaien in/ Klokkerudãsen,
Nylende, Sløssâsen fram til Gran.Tirs. og fre., 18 - 20
Rest-Kirkebygda, Tirs. og fre., 20 - 22

Enebakk skytterlag
Aktiviteter I mai og juni:(all skyting pa Brevigsbanen)
Lørdag 29.05. 1000 Pokalkamp Enebakk - Ski
Søndag 30.05, 1000 Dugleiksmerket (Mjerpoka1en)
Søndag 30.05. 1200 Skytingens dag
Lørdag 05.06. 1000 Bylteruds vandrefat
Onsdag 09.06. 1730 Storviltprove
Torsdag 10.06. 1800 Premieskyting (Mjrpokaien)
Onsdag 16.06. 1730 Storviltprøve
Torsdag 17.06. 1800 Kaiiber .22 pokalen
Onsdag 30.06. 1730 Storviltprøve
Trening for lagets medlemmer liver tirsdag og torsdag fra ki.
1800.
Storviltprover og dokumentasjon av treningsskudd kun pa dager merket med "storviltprøve". Pámelding meilom 1730 og 1900.
-Skytterlaget ønsker a rette en stor takk til alle som hjalp til med avviklingen av banestevnet Kristihimmeifartsdag..

Kirkebygden Vel

Ekornvn, Elgvn, Rádyrvn,Sagstuvn, Solheimsven og
Riksvei 155 Tangen - Gran. Tirs. og fre., 20- 22
Fj ellvn, Haresvingen, Gaupevn,
Mârvn, Grevlingvn og Bevervn.Lor. og ons., 20 - 22
Hammeren / Daiefjerd., og Revefaret,
Lerkeveien, Tiurveien og Bjørnefaret. Lor. og ons., 18 - 20
Vestbyveien, Haraldstadkroken,
Riksvei 120 Tangen, Tømmerbrâten,
Kopâsveien og Svenskerud.Lor. og ons., 18 - 20
Restriksjonen gjelder f.o.m 15. mai t.o.m. 15. september.
1.
Utenom vanningstiden skal slange vre frakoblet kran.
2.
Bilvask med slange eller trykkspyier saint annet bruk av
3.
trykkspyler er tiliatt uavhengig av vanningsrestriksjonene.
4.Ved brudd pa restriksjonene vii vannet bli avstengt.
For at alle abonnenter skal kunne fa vann til ordinrt for5.
bruk og til hagevanning,
er det viktig at de oppsatte vanningstidene overholdes.
Forbud mot hagevanning med slange og spreder kan bli inn
6.
fort med øyeblikkelig virkning dersom dette blir nødvendig.
Eventuelle spørsmãi vedrørende ovenstâende kan rettes til
7.
vannverket i telefon: 9113 18 58.

TA VARE PA LISTA

Styret informerer om tiltak, arrangement og nytt styre.
Veilys RV 120 ved Skøyen - 29.000 kroner
Samlestativ for postkasser Hammeren og Skáka. Stativ blir
montert ved Sandhaugen i Ekebergdaien.
Lysloypetraseen I Kirkebygda ble jevnet med traktorgraver og
lysanlegget reparert. Det vii komme ny trase der den nye grunnskolen bygges.
Skoytebanen I Kirkebygda er vàrt ansvar vedrørende vedlikehold og drift. I for ble det kostet pa grus og vi takker vedlikehoidsavdelingen for tilkjøring og arbeid.
Aksjon skolevei var blant de saker vi engasjerte oss i. Vi foreslo
veilys Vârrygg - Hammeren og ved Tømmerbrâtan. Opparbeideise av gangvei og lys pa návrende tursti fra Prestegârden til
Ekebergveien.
Hyggedag for beboerne pa Alders og sykehjemmet ble arrangert 14. Juni. Mat og drikke og underhoidning med musikk og
sang. Det kunne vre moro og utfordre Vâgiia- og Flateby vel til
a gjøre noe iiknende.
JulegrantenningImarkedsdag ble avholdt ved Joker 12. desember.
Fester og pub-kvelder har vrt veliykket. To medleinsfester, ue
pub-kvelder, julefest og juletrefest.

Enebakk
Naringsfond
Enebakk kommune har opprettet et naringsfond der det
kàn søkes tilskudd eller lan til
etablering av bedrift, aksjetegning, garantistilielse o.l. Støtte
fra fondet skal som hovedregei
ikke overstige 20 prosent av
det totale kapitalbehov. Det gis
normait ikke stotte til sanering
av gjeld eller iøpende drift.
Soknadsskjema og nrmere
opplysninger kan fâs ved henv.
til nringskoordinator pa tif.:
64 92 87 13 eller radmannskontoret, tif.: 64 99 01 07

Skytingens dag:
Sondag 30.05. Id. 12.00
arrangeres Skytingens dag pa
Brevigsbanen. Har du iyst til a
se hva vi driver med og prove
egne ferdigheter pa skytebanen
er du hjertelig veikommen. Det
blir skyting pa ioo meter, premiering, info om skyttersporten og servering av grilimat.
Arrangementet er gratis og er
en fin mulighet til a bli kjent
med en ny hobby for folk i alle
aidre.

Nytt styre Kirkebygden vel:
Leder:
Anne Nordby
Nestieder/sekretr:
Jørgen Henriksen
Kasserer:
Britt Jøransen
Styremedlemmer:
Vidar Nilsen og
Stein Erik Stubberud.
Leder arr. Komiteen:
Tore Arnesen
Leder skoytebanekomit.:
Enebakk skolemusikk ble støttet med 5.000 kroner.
Stein Erik Stubberud
Medlemstaliet er noenlunde stabilt og i for hadde vi 165 beta- Prosjekt Ekebergdalen:
lende medlemmer. Vi ønsker flere medlemmer!
Arvid Lund og
Ta kontakt med Britt Jøransen pa tif.: 64 92 70 59.
Kjell Ringnes
Kontingenten er pa 100 kroner per husstand.

Informasj onsmote om
<< Enebakkskogen Dyria-Fn ark>>
avholdes pa

Mjxr Ungdomsskole
onsdag 2-juni kI, 19000
Representanter fra arkitektkontoret Narud — Stokke — Wig
samt initiativtagere vii vere til stede for a ware pa spørsmái.
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ENEBAKI( SPAREBANI(
TIf.: 64 92 70 65

Tif.: Flateby, 64 92 89 00

FIFEJY S I1€ AJ S
- MER ENN EN SKOB L17IU< Tif.: 64 92 83 74

TORE'S
MAT
Tif.: 64 92 83 38

UR

SVENN GAATHAUG TRYKI(ERI
Flateb',senteret - Tit,/Fax 64 92 82 56

&

RAMMER AS

PiZ/I/dq

4L1'*

TIf.: 64 92 50 09

FLATEBYSENTERET - 1911 FLATEBY

TIf.: 64 92 94 96

fIe/zZIØ4)

-p

LEIL4ASJ(/11L NEAT
JQateby CW'OImfP'A og

TIf.: 64 92 92 40

Tif.: 64 92 85 44

B. NSSVOLD MASKIN
Maskinentrepenor

&

As

S

EL. INSTALLASJON

P* Tomtearbeid/Anleggsarbeid
P Sprenging
1+ Tipptransport
* Kabel- og grøftegraving
P4 Planering og drenering
P4 Vann- og avløpsarbeid
P4 Snøbrøyting, Flateby
14 Sand, stein, grus og vekstjord

1912 ENEBAKK - TLF.: 64 92 63 00

Faks/TIf. 63 83 85 85 Mob. 920 82 192

Alt 1 elektrisk

Sofiedal, 2009 NORDBY

MILJOTI1U( ns
utfører alle ter tak- og
membranarbeider.
Torvtak, Rate tak, terrasser, tak-stein, plater,
kulverter, garasjedekker, sisterner, avfallsoppsamlings- og radonmembraner.
Nybygg og reparasjoner.
Rennaveien 4, 1911 FLATEBY
T1f 6492 89 14 Fax: 64928501

SENTRAL GODKJENNING
FOR ANSVARSRETT

CW
(Of

'
3.

Tif 90 90 20 91

Gjerde
matriell
Flettverk-hundegârd-sau-vilt
hønsenetting
Plastbelagt gjerde-stakitt
Elband-isolatorer rnye annet

+

Din lokale taxi

Stein Sariberget

Trykkirn. stolper alle lengder/dirn
bygningsstengsel
Ring for tilbud vi skaffer det meste

Tif/fax: 64 92 74 19
Mob: 906 01 268

Utsigis Rammeverksted
1911 Flateby
TIf. 6492 86 10

—
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Stort overskudd

Dette skal vi Mare

Enebakk kommune har et
drifisresuitat pa 8,8 mill. Etter
finansiering av utgifter i kapitalregnskapet og bruk av fonds,
ender det regnskapsmessige
vre det trygge hjørnet disse overskuddet pa 11,6 mill.
menneskene kan søke tiiflukt. .Sak Om disponering av overskuddet vii fremmes i mai Er vi Mare?
jum.
Om ungene i bygda er et speii
pa oss voksne, er det ingen
grunn til bekymring. PA Ytre
Enebakk skole har elevene jobbet hjemme en uke, tjent Enebakk kommune har beslutpenger og gift lønna til barn i tet a søke am a fa* opprette en
Kosovo. 20.611 kroner ble fly iegestiiiing. Om denne innsluttsummen. Og dette er bare vilges av Departementet, vii
ett eksempel pa barns engasje- stillingen bli besatt sà raskt
ment. Na er det de voksnes tur, som mulig. Enebakk har i dag
og at vi har et godt gnmnlag i fern legestiilinger.
vare 111 lag og foreninger, er
heit kiart.

Fra slutten av mai vii Bjerkeiy i Ytre bli hjem
for 80 flyktninger
Tekst.Helvi Saitnes

"Vár"Enger er 100 ár!
Prosjekt Erling Enger ble avsluttetpâ Kirkebygden skole med en
helt spesiell hedersgjest, nemlig modellen fra de fleste Enger bildene nemlig sønnen Per Enger.

Tekst: Helvi Saitnes
Kirkebygda: Gymsalen var
gjort om til galleri og utstilleme for anledningen var ikke
Erling Enger, selv om det absolutt sâ slik Ut. Veggene var
dekket med kiart Enger inspirerte kunstverk i alt fra linottykk, friser, underlagstrykk,
leire og malerier.
- Alle kiassene har arbeidet
med Erling Enger og anledningen er selvfølgelig hans
100 ârs dag 17. mai, forkiarer
formingslrer Grete Kittilsen.
At selveste Per Enger takket ja
til en invitasjon om a komme
og fortelle om sin far for alle
elevene, ble satt stor pris pa.
Modell
Per Enger hadde taft med seg
en god del av farens malerier i
form av lysbilder.
- Dette bildet er kaldt "Fire karer alene hjemme" og forestiller fire unggutter som venter
pa at mor skal komme hjem og
lage middag til dem. For hadde

ikke karfolk noe a bestille pa
kjøkkenet. Det er heldigvis anderledes i dag, smiler Per
Enger som husker svrt godt
at bildet ble malt.
- Det er jeg som er modell pa
de fleste av fars bilder, og det
var ikke alitid en like morsom
oppgave! Det tar pa bare a stâ
stille i ti minutter ikke sant, og
her pa dette bilde skuile jeg stâ
fire ganger. Det kiødde bra i
beina, ler sønnen.
Det var et muntert mote elevene ved Kirkebygden Skole
fikk med Engers bilder og
kunstnerens liv sett med sønnens øyne. Spesielt "Jegeren
og hans hund", der likheten
mellom de to var slâende,
vakte stor munterhet.- Far jobbet lift som tegneirer, enjobb
han trivdes dârlig med. Bare se
pa dette bildet hvor han har
tegnet seg og klassen. Nei, jobben i skogen passet nok langt
bedre for far, mente Per Enger.

Da regjeringen besluttet at
Norge skal ta imot flyktninger
fra Kosovo, vâknet virkelig
Enebakk sjela i bygda var. Pa
fa dager ble ikke spørsmälet
om vi skal ta imot flyktninger
stilt, bare nár og hvor mange.
At vaiget falt pa Bjerkeiy som
mottak var hverken tilfeldig eller uoverveid. Bade tidligere
bruk og etterbruk av eiendommen talte kiart for at dette var
stedet. NAr Enebakk kommune
na har pAtatt seg a stã som driftansvarlig for et flyktninge•mottak, er vi faktisk ganske
ünike i denne sammenhengen.
De fleste statelige mottak drives nemlig ikke av vertskommunen.
Forpliktelser
Som vertskommune har Enebakk pâtatt seg en rekke forpiikteiser. I to- hoyden tre ar,
vii kommunen ha 80 nyc innbyggere med behov vi enda
ikke kjenner. økonomisk har
kommunen ftt betingelser av
UDI sam Jigger over vanlige
rammer.
- Fiyktningemottaket skjer
ikke pa bekostning av andre
innbyggere i kommunen, forsikrer râdmann Nils Schaug.
Og det er heller ikke pa det
økonomiske plan det største
iøftet vii ligge. Det er vi som
innbyggere og medmennesker
som nâ skal vise at vi har noe a
gi mennesker som har opplevd
livets absoiutt verste Sider. For
noen mãneder skal Enebakk

Ny legestilling

Hvor henvender vi oss?
Tone Tonerud er koordinator
av flyktningemottaket og etterlyser alt av barneutstyr og leker, ute som inne. Det vii bli
laget et "mor-barn" rom som
skal vre base for denne gruppen, og her trengs alt. Nâr det
gjelder annet utstyr eiier bidrag
ta kontakt med Tone.
Den sosiaie biten vii bli veldig
viktig. Det handler om integrering og hjelp til selvhjelp. Mottaket vii vre basert pa at familiene klarer seg mye seiv, men
uten et sosiait nettverk i bygda
blir dette vanskeiig. Mannsdominerte og helse og famiiieorienterte lag og foreninger bør se
en utfordririg her. Eiiers ønsker
kommunen a knytte til seg et
nett av ressurspersoner som pa
kort varsel kan stille opp.
Meld interesesse nâ!

Barnevernet
styrkes

Pa bakgrunn av betydeiig 0kning i omsorgssaker og dramatisk okning i meldesaker,er det
besiuttet a styrke bameverntjensten med en ny stilling fra
i.juni.

Fast og utvidet drift
av poiikiinikk for
spiseforstyrreiser
Heiseoppiysnmgskonsulent
Ann-Marèn Rave kommer med
en kiar giadmelding nâr hun
meddeier at Ski sykehus frr et
permanent tiibud til personer
med spiseforstyrreise. To kvelder i uken vii poiiklinkikken
were bemannet av iege i haiv
stilling, og emringsfysioiog.
Polild. for spisefor. har til nâ
kun vrt en prøvedrift.

Stort besøk
Skigruppa i Enebakk I.F. satte punktum for en glimrende sesong med en markering som det luktet gull av. Nemlig premieutdeling av selveste skikongen Thomas
Alsgaard pi Streifinn.
Tekst/foto: Helvi Saitnes
FLATEBY: Det var med stor
giede at Skigruppa i fir kunne
konstatere at skisporten i
bygda ikke er dod, den har kun
iigget i dvaie. Det eneste som
har mangiet har vrt snø.
- I ar har vi kunnet arrangerer
fire Karuseilrenn, klubbmesterskap, merkerenn og Hoimenkoiidag. alle med gledelig
god deitakelse. 92 stykker har
deltatt pa Kamseilrenn, og hele
37 i kiassen 0-6 fir. Dette er vi
svrt fornoyd med, smiler leder for skigruppa, Tar Bøe. Det
er Mart at en premieutdeiing

med godt over 100 premier pa Kristian Stubberud (11). Sam
bordet fortjente en minnever- bade kiubbmester og med tre
dig overrekkelse til skiheitene. førstepiasser i arts Karusell i
- Da har jeg den giede a onske kiasse Gutter ii Sr flick han
Thomas Alsgaard velkommen, hiise pa heiten flere ganger.
og gratuierer sam verdensmes- Alsgaard hadde presset inn
ter, vi er mektig stoit av deg, premieutdelingen i et eilers tett
annonserte Juul Sverre Stener. program, og begrunnet dette
Aidri tidiigere har det vrt med at rekruttering til skisporbukket og neiet sa dypt pa ten er viktig.
Streiflnn. Aiie, seiv smâtas- - Jeg hadde ikke noen forbiider
sene pa 2 âr, visste godt hvem selv, sa jeg vet ikke hvor mye
det var sam overrakte dem pre- det betyr at jeg kommer. Men
det er i hvert fail en veidig
mien.
- Han er forbilde mitt, ogsa er hyggeiig a oppgave a ta pa seg,
han jo fra Enebakk, opplyste sa en beskjeden verdensmester.

MESTERMOTE: Skigruppa til Enebakk I.E haddefdtt selveste
Thomas Alsgaard til d std for den store premieutdelingen pa
Streflnn, noe klubb,nester i kiassen Gutter-li; Kristian Stubberud, satte stor pris pa.

Tusen takk!!
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3 farger: Kr. 1.65 pr. spaltemm.
Helvi Satnes
Grafisk produksjon:
ReproTek as, Oppegãrd

Litgis an gang i mnd.
Ingan utgivelse i lull og august.

Lag 09 forefinger herunder politiske
partier annonserer gratis arrangementer, kurs W. innenfor grensen
av 250 spaltemm.

Jeg hdper at alie som
gjorde mm 50-drs dag
sd hyggelig og minnerik leser dette for jeg
vii sd gjerne Si
Tusen Takk.

Korte meldinger om fødselsdager
og andre begivenheter er gratis.
Rãdmannen har fulimakt til a inngá
spesielle avtaler med storre annonsører.

Hilsen Karin G.

