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Kulturd- agene 1993 — sterk 
monstring av lokale krefter 

Fra niusikalen FENESTRA, Mari men ighets ,nusikalske storsatsing denne hØsten. Musikalen skal spilles bade i Pre Enebakk og pa 
Flatebv 

Kulturdagene 1993 er I startgropa. Neste fre-
dag gir startskuddet med âpning av Per 
Arne øiestads kunstutstilling i Gamle 
Herredsstyresal. 
Dagene, som varer fram til 28. november 
preges i ãr av en bred mønstring av lokalt 
kulturliv , med bade amatØrer og profesjo-
nelle som aktører. 

Men - du vii ogsã mote trubaduren Lars 
Klevstrand sammen med lokale sang- og 
musikkrefter, og bokvenner kan glede seg til 
mote med Ase Marie Nesse og Finn Jor. 
Les alt om ârets kulturdager pa 
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Tenk trivsel - 
tenk helse! 
Under denne vignetten vii de for-
skjeiligefaggrupper innen korn-
muneheisetjenesten ha nuinediige - 
inniegg. Spalten vii innehoide 
rdd og veiledning om helse. 
Noen inn/egg vii va'i-e av gene-
reli heiseopp!vsning - Andre mer 
direkte inforrnasjon ow heisetil-
budet i Enebakk Er det noe du 
vii vite ,ner orn - tips oss. Skriv 
til: "Tenk trivsei - tenk heise" - 
Komposten, kulturkontoret. 1912 
Enebakk 

Harepest. 
Det er nylig pâvist harepest pa en hare i 
HobØl.Harepest(tularemi) er en bakteriesykdom som 
hos hare fØrer tilsykdom etter et døgn og død etter 4- 

o 5 dager. Denne sykdommen kan ogsâ angripe men-
nesker. Sykdommen er sjelden hos mennesker, men 
ble pâvist i et tilfelle i 1992. Hos mennesker gir syk-
dommen lignende symptomer som ved influensa, 
dvs. høyfeber  som vedvarer forholdsvis lenge. 
Spesielt for tularemi er at den som har vrt syk, er 
slapp i flere mAneder etter at feberen har gitt seg. 
Tularemibakterien kan trenge gjennom hel hud(dvs. 
uten sàr).Nár bakterien kommer gjennom huden, blir 
det et hissig sâr som varer en ukes tid. Dersom det 
oppstâr slike sâr etter at enhar vrt i kontakt med 
hare, er det all grunn til a mistenkeat en infeksjon 
med tularernibakterien har funnet sted. 

Haren fra HobØl er den første det er pávist harepest 
pA i Ar,Dersom en finner døde harer, bør de sendes til 
Veterimerinstituttet til undersøkelse. Bruk hansker og 
tett emballasje. Viltnemd og distriktsveterinr mA 
kontaktes.Jegere som kommer bort i harer som opp-
fører seg unormalt under j akt, eller har stor grAbrun 
milt, mA utvise samme forsiktighet. Selve bakterien 
tAler lite varme og dør ved ca 60 grader. Overføring 
av smitte med tilberedt mat er ikke sannsynlig. Men 
kokken kan bli utsatt for infeksjonen, og skjre fjøler 
og matvarer som ikke varmebehandles, kan fore bak-
terien videre. 

MØTER I HOVEDUTVALGENE 

5. nov. - 10.des 

Formannskapet: 
Mandag 8. november kI. 19.00 - Formannskapssalen 
Mandag 15. november kl.19.00 - Formannskapssalen 
Mandag 6.desember ki. 19.00 - Formannskapssalen 
Kommunestyret 
Mandag 29.november ki. 18.30 - Herredsstyresalen 
Helse og sosialstyre 
Tirsdag 23. november ki. 19.00 - Formannskapssalen 
Styre for teknikk og miljø 
Torsdag 11. november kl.19.00 - Formannskapssalen 
Torsdag 9.desember kl.19.00 - Formannskapssalen 

KULTURDAGENE 1993 
Husk vãre kunstutstillii 	a 
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IthMPOSTEN 

Johnny NyløvoId, 
Enebakk Lirer1ag, 
førskolelrererne 

- NAr det gjelder politisk struk-
tur, gAs vi inn for en videreutvi-
kiet hovedutvalgsmodell, som 
var 	flertalisforsiaget 	fra 
arbeidsgruppe 	 1. 
Styringsgruppas forsiag medfø-
rer for store utvaig, og krever 
utstrakt grad av delegering. Det 
vii ta Ar fØr en slik modell lar 
seg gjennornføre. 
- Nar det gjelder prosessen 
videre har vi en avventende 
hoidning. Vi er opptatt av at 
prosessen har gode retningslin-
je slik at etervurdering er sikret. 
Forøvrig er jeg fomøyd med at 
barnevem er medtatt i tjeneste-
omrAde for oppvekst. 

Hovedtillits'valgte 
Om Ou-prosessen 
Enebakk kommunes OU-prosess er inne i sluttfasen. 22.november behandler 
kommunestyrert styringsgruppas forslag til politisk og administrativ organise-
ring. Prosessen har preget kommunen pfi godt og vondt i inneverende ãr, og 
meningene er mange om bade gjennomføring, og forsig til organisering. 
Vi har stilt folgende spørsmãl til hovedtillitsvalgte i kommunen 

Stein Marsdal, bygningssjef, 
NITO 

- Det har vrt en ulykksaig 
prosess. Urn det foreliggende 
forsiaget til styringsgruppa er A 
si at vi gAs imot, og gar inn for 
en videreutvikiet hovedutvaigs-
modell, som betyr bredere poli-
tisk deltagelse. 
Prosessen har vrt toppstyrt 
under mottoet: -Vi alene vet 
best! Prosessen har ikke foran-
dring i rniljøene det gjelder. 
Ansattes medvirkning har ute-
butt, og prosessen har sA mange 
mangler at den bør stoppes. 

Sofie Solberg, sekretr, per-
sonalkontoret, KFO 

- Jeg, og min organisasjon er 
positive til styringsgruppas for-
slag til organisering av 
Enebakk kommune - politisk 
og administrativt, sier Sofie 
Solberg. 
- Hva gjelder gjennomføring-

en, er vi fornøyd. Vi har vrt 
delaktige i prosessen, medlem-
mene vAre har fAtt anledning til. 
A si hva de mener og informa-
sonen har vrt god. NA er det 
viktig at prosessen gar sin gang 
og ikke stopper opp. 



Den ârlige 

ROCKEKONSERTEN 
UTSETTES 

til mtnedsskiftet j anuar/februar 

Vi venter pa 
CC-Cowboys! 

Du far det hos 

YTRE ENEBAKK 
KONDITORI 

TLF. 64 92 55 77 • YTRE ENEBAKK 
Apningstider: 

Mand.—fred. 9.00-17.00. LØrd. 9.00-14.00 

KJEMPETILBUD PA TE 
I perioden 8. - 20. november: 

20% rabatt pa alle tesorter 
Vi gir ogsâ avslag pA: 
TEFILTER I BOMULL KR.8,-
TESKJESIL MED NETTING KR 16,- 

Vágsenteret 
1914 Ytre Enebakk 
Tif 64 92 56 40 

Vi er flyttet inn i stØrre lokaler I VAgsenteret kan nA tilby et bed-
re utvalg i lappeteknikkstoffer. Vi føreer ogsA en del husfhidar-
tikler og gayer, bAnd, lys og servietter. 
Salg og service av Husqvarna symaskiner, samt innbytte. 
Vi herved ogsA sende en hjertelig takk til alle som husket oss 
med biomsterhiisener i forbindelse med nyApningen. 

Hilsen Marianne og Ase 

ápningsdagen. Og kunde-
strØrnmen var upãklage-
hg. 

Janne synes det er greit a 
slippe pendlingen, og tn-
yes svrt sã godt bak god-
tedisken i Candy shop. 

Tenk 
trivsel 

- tenk 
Enebakk! 

KOMPOSTEN 

Nytt em navn 

Etterlyser tilgjengelighet Unge norgesmestere 

En del av det Enebakk 
Handikaplag arbeider med er 
bedre bevegelseshemmede og 
andre funksjonshemmedes situ-
asjon i lokalsamfunnet. 
Selvstendighet i dagliglivet 
skulle were en selvfølge uansett 
om du er funksjonshemmet 
eller ikke. Slik er det som vi 
alle vet (?) ikke. 

EHL har gjennom mange Ar 
lagt ned mye arbeid i a se pa 
tilgjengliheten ved flere offent-
lige bygg, forretninger 
etc.Noen ganger har vâre hen-
vendelser fØrt frem, andre 
ganger er det vanskeligere. 

Nâr det gjelder Herredshuset i 
Kirkebygda, sto det A lese i 
Øvre 28,9.93. at det nA er søkt 
om A fa bygget inn heis. Det er 
positivt og pA tide. Bygget er et 
mareritt hva trapper angAr, og 
har sA langt i sin historie ikke 

bygdas innbyggere som er dAr-
ligere til bens eller er rullestol-
brukere (sistnevnte er helt ute-
stengt). 

Med sine mange offentlige 
kontorer, burde det vrt en 
selvfølge at det var lagt til rette 
for alle for lenge siden. Det 
skal nA p.g.a en taklekkasje, 
bygges en tredje etasje pA 350 
m2 med nytt valmet tak, til en 
verdi av 1/2 million kroner. Vi 
ser fram til et ja i bygningsrAdet 
ogsA hva gjelder søknad om til-
rettelegging av heis. Vi følger 
med. 

11991 tok vi for oss legesente-
ret og trygdekontoret i 
bygda.Begge stedene var døre-
ne tunge A fA opp. Etter egneer-
faringer og henvendelser fra 
medlemmene, sendte vii mars - 
91 brev til Enebakk legesenter, 
Tygdekontoret i Enebakk og 
Strømsborg & Enersen (som 
eier av lokalene trygdekontoret 
leier), og ytret ønske om at det 
ble montert automatisk/elek-
trisk dorApner. og ba om en 

Ved legeseñterèt blé det mon-
tert en 
nngeklokke.Trygdekontoret og 
Strømsborg & Enersen svarte 

aidri. Heller ikke etter fly hen-
vendelse. Etter at saken ble 
oversendt det kommunale rAdet 
for funksjonshemmede, ble det 
snart montert elektrisk dørAp-
ner ved legesenteret - og takk 
for det. 
En av styrets medlemmer har 
ved et wrend pA trygdekontoret-
tatt opp problemet med at døra 
er tung A fA opp. Svaret var at 
det bare er A banke pA, sA kom 
de for a hjelpe til. Det er mange 
problemer en funksjonshemmet 
mØter pA i løpet av en dag, men 
er dette nødvendig ? Dette er et 
kontor funksjonshemmede mA 
oppsøke for a fA veiledning i 
forskjellige saker og er vel den 
gruppen som har stØrst behov-
for A mote opp personlig. 
Hvorfor er ikke trygdekontoret-
tilgjengelig? Hvem har ansva-
ret - eieren Strømsborg 
&Enersen eller trygdekontoret 

et 
annet eksempel pa et bygg vi 
har ønske om skal bli tilgjenge-
hg. Bo-et inneholder en 
annenetasje hvor b.la. skole-
tanniegen holder til. Etter flere-
henvendelser til Per Erik 
østiie, mangler fortsatt heis i 
bygget. Annet byggetrinn er i 
gang og vi setter vAil lit til at 
noe blir gjort i denne omgang. 
Inntil det skjer mA rullestoibru-
kere fortsatt bares opp trappe- 
ne. 	- 
Handikaplaget vii sette pris pA 
om du vil hjelpe oss med A fØl-
ge med i nrmi1jøet ditt. Gi oss 
tips om ting som kanlbØr utbe-
dres slik at funksjonshemmedes 
hverdag kan bhi mer selvsten-
dig. Del med oss sAvel negative 
som positive erfaringer. 
Enebakk Handikaplag vii gjer-
ne benytte anledningen til A gi 
en blomst i kanapphullet til 
Edith og Erling Rosenvinge, 
forat vi hat fAtt en drosje i byg-
da med rullestolheis. Videretil 
KAres Daghigvare i Ytre, som 
etter ombyggingen er fuhlt til-
retteiagt for funksjonshemmede 
og rullestoibrukereDette er med 
pA at flere etterhvert kan si 
Tenk trivsel - tenk Enebakk 

VAr adresse Cr : Enebakk 
Handikaplag, Postboks 135 
1914 Ytre Enebakk. 

Med hilsen styret i Enebakk 
Handikaplag. 
Elm Furuseth Olsen,Ieder 

Merete Jaucis og Robert 
Grosvohd er nok en gang blitt 
norgesmestere i swing i sin 
khasse. Det skjedde under NM 
i Oslo i helga. Merete og 
Robert sikret seg ogsA NM tit-
teien i bAde rock og Lindi-
hopp. Det var i alt 16 deltagere 
i kiassen hvor de unge enebak- 

Candy-shop i Ytresenteret 
liar fAtt ny innehaver! 
Bak disken finner vi 22-
ãrige Janne Stockseth fra 
Ytre Enebakk som har 
overtatt etter ekteparet 
Elverhøy. 
Med friskt mot har hun 
sagt opp jobben i 
Sannergaten Sko-tøyma-
gasin i Oslo, og etablert 
seg i Candy-shop, hvor 
hun smilende serverte kaf-
fe og deilige vafler pa 

NORGESMESTER 
I OL-TRAPP 

Aril Gundersen ble 
Norgesmester i OL-trapp pA 
Løvenskioldbanen. 
Han satte Norgesrekord med 
146 av 150 duer 

kingene gikk til topps. For kort 
tid siden tok de ogsA l.plass i 
bade vals og cha-cha-cha i en 
annen dnasekonkurranse. 

Komposten, og alle enebak-
kinger gratuherer med fin inn-
sats. 

Friskt mot i Candy-shop 

Janne Stockseth og sainboer Ronny Brunsrrorn er godijornoyd sa 
Iangt. Her pa plAss I butikkén bak et veil av blomstergratulajo 
n er 
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ivli*g bursdag for Hjelp a fd i 
sprek I O-áring 	kommunen? 

Er du en av de mange som har behov for hjeip I 
hverdagen, men som ikke har noen a henvende deg 
til? Her er en giadmeiding til deg: 
Friviiiighetssentralen i Enebakk er i startgropa. 
Sentralen er installed i helse og sosiaisjefens tidli-
gere tilhoIdssted I postkontorets gamle lokaler 
Foreløpig leder for prosjektet er Kai Svarthol som 
er engasjert som assistent for tiltakskonsulenten. 

Flateby Helsestasjon fyi-
ler 10 ar. D.v.s. 
Helsestasjon ph Flateby 
har det vert i rundt 13-
14 ãr, men i oktober var 
det 10 hr siden Flateby 
Helsestasjon âpnet døre-
ne til sittt nhvarende 
tilhoidssted ph 
Fiatebysenteret. 

Onsdag 5.oktober ble jubileet 
marked med kaffe, kaker og 
saft pa helsestasjonen. 	Det 
myidret av glade unger som 
lekte og koste seg, mens mØdre 
ne slo av en prat over kaffekop-
pen. Og bedre kunne dagen 
ikke feires. For nettopp det 
sosiale fellesskapet har vert 
helsestasjonen varemerke i alle 
ar. En gang i mâneden invite-
res det til âpen dag pa helsesta-
sjonen. Da er det bare A stikke 
innom enten man har time eller 
ikke. Hensikten er at mødre og 
unger kan komme sammen og 

Det gAr imot vinter, og en ny 
fyringssesong star for døra. 
Vi minner om at installasjon av 
ildsteder (oljekaminer, peiser, 
vedovner, etc.) eller endinger 
av disse skal godkjennes av 
brannvesenet. Meldingsskjema 
fAs ved henvendelse til brann-
vesenet. Husk og fyr med god 

bli kjent, prate om smá og store 
problemer over en kaffekopp, 
og knytte nye kontakter. Ofte 
er mødre med smAbarn isolert, 
og i et miljø med mye tilflyt-
ting kan dette vre innfall-
sporten til felesskap i bokalmil-
jØet. 

- Vi er den eneste helsestasjo-
nen i Enebakk som bar dette til-
budet, forteller Marit Erfjord pA 
helsestsjonen. Hun har veid o 
malt unger, og holdt greie pa 
timer og vaksinasjoner i 13 ar. 
Snart er de fØrste ungene bun 
tok hAnd om konfirmanter. 
- FØrste tirsdag i hver maned er 
det Apent bus her. Og da er det 
skikkelig fuilt pA venterommet 
liver gang. 12-13 barn og voks-
ne som hygger seg sammen. Vi 
har ikke noe tema for disse 
samlingene. A komme sammen 
og prate uhøytidelig i et par 
timer er det folk vil, mener 
Marit. Hun forteller at mange 
finner seg turvenninner, og 
knytter varioge vennskap net- 

trekk, sA unngAr du unødvendig 
tilsoting av pipa og forebygger 
pipebrann. 
Dessverre er det enA mange 

som ikke har fAtt intallert tak-
stige. 

Vi minner om forkriftenes krav 
om at det skal vre stige pA 

-- 

topp pA disse samlingene. SA 
dette er noe man Ønsker A fort-
sette med pA helsestasjonen pA 
Flateby. 

alle bygninger hvor feiing av 
pipa mA foretas fra taket. 

Er det noe du lurer pA innen 
brannvem, eller Ønsker Ønsker 
A rette andre forespØrsler til 
brannvesenet, ring 64 92 60 60 
mellom k1.8.00 - 16.00 

Enebakk brannvesen 

Det har skjedd en økende 
erkjennelse i samfunnet av at 
ikke alle oppgaver kan loses av 
det offentlige. Nrhet og 
ornsorg i hverdagen, og frivillig 
insats i nrmiljØet vii det alltid 
vere behov for. 	Disse fun 
ksjonene er nA satt i system i 
over nitti sAkalte fnvillighets-
sentraler rundt om i landet. Og 
nA fAr ogsA Enebakk sin frivil-
lighetssentral. 

En frivillighetssentral er rett og 
slett 

- et kommunalt kontor som for-
midler kontakt mellom frivilli-
ge hjelpere og brukere av frivil-
lige tjenster. 

- 	rekrutterer mennesker som 
har tid og overskudd til A hjelpe 
andre 

- 	n.sker hevendelser fra men- 
nesI 	11e 	Thiiàr 
behov for en hAndsrekning 

- kan hjelpe til slik at mennes-
ker med felles interesser, behov 
eller problemer finner hveran-
dre 
_kan gi opplysninger om de 
frivillige organisasjonene i 
kommunen og det arbeidet de 

Søndag 17.oktober var det 
menighetsrAdsvalg. Følgende 
ble valgt inn i 

MAR! MENIGHETSRAD 
1 Jorunn ødegArden 
2 Heidi Nilsen 
3 Kan Heimdal 
4 Randi Elisabeth Tangvik 
5 Margareth Søraa 
6 Jorunn Knutsen 
7 Tore TØrnquist 
6 Sigrid Dale HAkonsen 

driver i lokalmiljøet. 

- kan formidle informasjon om 
frivillige, private, kommunale 
og statlige tjenester. 

Alle med ledig tid, overskudd 
og byst til A hjelpe andre kan 
vre hjelpere i Frivillighets-
sentralen. Utdanning, alder 
o.s.v. spiller ingen rolle, og 
kanskje kan et engasjement i 
Frivillighetssentrale vre posi-
tivt for deg som er i en vaskelig 
jobbsøkingstid. 	Ta kontakt 
med frivillighetssentralen pA 
tif. 64 92 60 60, dersom du tror 
du har ting A tilføre i denne 
ordningen. 

Via frivillighetssentralen kan 
man fA hjelp til mange forskjel-
lige praktiske arbeidsoppgaver 
i hverdagen - enkle "vaktmes-
teroppdrag, snørydding.  barne- 
p 

rend, Irge tir anic,post, 
kino, lege etc. 

Gjennom frivillighetssentralen 
kan du kanskje ogsA finne en 
god kamerat eller venninne - 
eller kanskje 'besteforeldre til 
barna dine.. 

ENEBAKK 
MENIGHETSRAD 
1 Are Seierstad 
2 Tina Tombaas 
3 Halyard Magerøy 
4 Inger Karin Limi 
5 Kjetil Aambø 
6 Oddvar Bjordab 
7 Unni Bøhler 
8 Anne Marie Berger 

Brannvesenet  informerer 

Nye menighetsràd 

PAPIRINNSAMLING - SISTE 11993 

Onsdag 24.11. - innen postnr. 1911 og 1912 
Torsdag 25.11. - innen postnr.1914 og 1404 
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Utstiling i biblioteket 
26. oktober - 12.november 

"FRA VERN TIL VELFERD" 
Utstiilingen bestAr av fortografier som viser psykisk utviklings-
hemmedes hverdag, og hvilken utvikling som er skjedd i 
omsosrgen. 

Utstihhingen er et samarbeid mellom sosialdepartementet, 
Statens informasonstjeneste ogKommunenes Sentralforbund 

IV 

ENEBAKK FOLKEBIBLIOTEK 

Klovnen Knut 
kommer til Enebakk folkebibliotek 

Tirsdag 9.november k1.17.00 

Gratis adgang! 

KOMPOSTEN 

 

Pdrorendegruppe 	Flateby Byggefelt 25 ár 

foI aldersdemente Et eiketre for bursdagsbarnet 
Aidersdemens er et heisepro-
biem som rammer maNge 
familier, og belastningen ph 
pArørende kan vere stor. Det 
er lite kunnskap om probieme-
ne biant folk flest, og det kan 
were vanskelig A søke hjelp 
NA har nasjonaiforeningen i 
Enebakk kommet med et tilbud 
om hjelp nettopp til denne 
gruppen - aldersdementes pArø-
rende. I disse dager startes sam-
talegrupper for pArørende. 

- Vi vet at det a treffe andre i 
samme situasjon og A kunne 
drøfte felles probiemer kan 
were en god stØtte. Derfor 
hAper vi at parørende til alders-
demente i Enebakk vii gjøre 
bruk av tilbudet om samtale-
grupper. 

Nasjonalforeningen for foike-
helsen er paraplyorganisasjon 
for pArørendegrupper over hele 
landet. Prosjektleder er Liv 
Patel. Hun var foredragsholder 
ph kurs om aldersdemente 
arrangert i Enebakk i mars i Ar 
av 	Eldreutvaiget 
Nasjonalforeningens fylkeslag i 
Akershus. 

PA dette kurset kom det fram 
behov for samtalegrupper for 

Heiialte efiebakkbAfffift 
Ar! NA kommer kiovnen Knut 
til Enebakk folkebibliotek! Og 
da blir det VirrVarr! 
VirrVarr er en forestilling der 
Klovnen Knut har surre sam-
men gamle svisker og nye inn-
fail i en herlig blanding av tryl-
ling, sjongIering, enhjulssyk-
iing, ballongmodellering, sang 
og tull og toys. Og ikke a for-
giemme: Knut Gribb - en skik-
kelig uskikkelif ugangskrAke 
som bidrar til a gjØre showet 
variert, fargerikt og engasjeren-
de. 
Den hektiske bergenseren hen-
vender seg i første rekke mot 
barn i alder 4 - 10 Ar, men kjen-
ner vi ham rett, vii det nok van-
ke en del godbiter myntet ph 
den mer voksne del av publi-
kuni ogsA 

pArørende til aldersdemente i 
Enebakk. I et samarbeid mel-
lom frivilige og kommunen ble 
det opprettet et arbeidsutvalg, 
der medlemmene er: Eva 
Rustad, Karin Haug og Ingrid 
Nordlie fra Nasjonal-forening-
ens Helselag i Enebakk, og 
ergoeterapeut Aud Søiiand fra 
Pleie- og Omsorgsavdeiingen i 
Enebakk kommune. 

Det er utarbeidet en brosjyre, 
finansiert 	 av 
Nasjonalforeningen, der ar-
beidsgruppen gAr Ut med tilbud 
til Enebakks befolkning om 
samtalegruppe(r) for pArørende 
til aldersdemente. Brosjyren er 
iagt Ut ph egnede steder i kom-
munen. 

MAisettingen for samtalegrup-
pene er 

- A spre informasjon om sykdo-
men aldersdemens. 
- Mediemmene stØtter hveran-
dre ved utveksling av erfaringer 
og diskuterer felles probiemer. 
- Bidra til økt innsats i forhold 
til de aldersdementes behov 
for undersøkeiser, behandling 
og omsorg. 

Fredag 15.oktober ble 25 firs 
jubileet for 

Flateby byggefelt behø-
rig markert. Barn fra 
Flateby barnehage fikk 

o wren av i plante et tre 
ved bussholdeplassen 
"Flateby byggfelt". 
Heretter skal det were 
Flateby boligfelt. Sãpass 
navneendring fortjener 
man etter 25 ãr med fel-
les innsats for godt 
bomiljø pa Flateby. 

Begivenheten ble bivAnet av 
barna i Flateby barnehage, fla-
tebyungdom fra Enebakk ung-
domsskole, ordfØrer og andre 
kommunale representanter, og 
sist, men ikke minst, Audi 
Thoresen, som sammen med 
sin familie var de første inn-
flytterne ph Flateby byggefelt 
for 25 Ar siden. 

Det var Flateby Vet med 
George Boucher i spissen som f 
sto for arrangementet Det heie 
startet med barnetog fra Flateby 
Barnehage og ned til busshol-
deplassen, hvor treplantingen 

Det ble full klaff! 
Nasjonalforeningen Enebakk 
Helselag arrangerte sin 9. 
hobbyutstilling ph Herredshuset 
i oktober. 

25 utstiilinger og en jevn strøm 
av besøkende viser attiltaket 
har sin rett. Den som ikke sA 
utstillingen kan bareangre. 
Utvalget var sA bredt og kvaii-
teten sA god at jeg mAspører:" 
Hvor gAr grensen mellom hob-
by og kunst"? 

Vi som var der fikk se: 

Malerier, akvareller, tegninger 
og glassmalerier. 
Rosemaling. 
Porselensmaling, dukker og 
smykker. 
Mating ph stoff, kurver og tre. 
Dekorasjoner. 
Møbelsnekkeri hyller, speil og 
skap i gammel stil. 
Treleker og knuter. 

Stor iver under den høytidelige 
treplantingen 

Kunststnkking. 
Lappeteknikk, bunadsøm og 
andre sØmarbeider. 
Steinarbeider. Hagemøbler og 
klokker. 
Bakst. Fettbrød og div. smAsa-
ker. 

Gammeldags basar med gevin-
ster gitt av "kunstnerne" ga 
mangepenger i kassa. 
Overskuddet skal brukes i 
arbeidet for gamteog unge i 
bygda. 

Kafeen var et samlingspunkt. 
Herlig med en hvil, en prat og 
en vaffel 
SA kunne man ta seg en ny run-
de i lokalet. Et par runder var-
faktisk nødvendig for A kunne 
fordøye det som var stilt Ut. 

Takk for en vellykket og kose-
hg heig - utstillere 
ogHetselagsdamer. 

fant sted. Boucher Apnet med a 
overrekke blomster og gavebok 
til Audi Thoresen som repre-
sentant for den første 'innflyt-
terfainilien' 
Siden dengang, i 1968, da den 
store "invasjonen" startet, har 
flatebysamfunnet vokst seg til 
et tensted med eodt ovetr 2000 
tnnbyggere harpai bohgfeitet. 

Det var en ikke 7  §5 11te stlt 
Eirik Emil Fiaten som tok spa-
den fan for A plante liem og 
han fikk rash assistanse av de 
andre barnehagebarna, og av 
ordfører Kjell øvergArd og 
Audi Thoresen. PA rekordtid 
sto det lute eiketreet stØdig ph 
p1 ass 
Stedet hvor treet ble planet var 
ikke tilfeldig valgt. Ved buss-
holdeplassen "Flateby bygge-
felt' har et lite omrAde butt hg-
gende igjen, brakk og ubearbei-
det i atle Ar. - her tar vi nA det 
første skritt i retning av A gjøre 
Flateby til et enda bedre sted a 
bo, sa Boucher. 

Bade ordfØreren og Audi 
Thoresen tok i et tak da treet 
skulle plantes 

Etter treplantingen gikk barna 
tilbake til barnehagen for A nyte 
en kjempestor blØtkake fra 
Flateby Vel i anledning dagen, 
og øvrige frammtte ble invi-
tert hjem til familien Boucher 
ph kaffe og kaker. 

Klovnen Knut 

Klovnen Knut 

Flott hobbyutstilling 



KOMPOSTEN 

G jeddevann rundt Ny spennende 
gavebutikk 

Søndag 3.oktober var sat av til 
GJEDDEVANN RUDNT, og 
arrangørene hâpte selvfølgelig 
pa god oppslutning, og ikke 
minst godt ver! Na viste det 
seg dessverre at vrgudene 
absolutt ikke var pa "v  11  Ar" side 
denne dagen, sA vi vAknet til 
silregn og tAke. 

Ikke desto mindre, arrangørene 
stilte opp med kaffe, pølser og 
saft. Og - det ble fyr ph bAlet. 
Denne runden i marka er veldig 
fin a gA, og fra Narvestadseter 
er det fin utsikt, skjønt - denne 
dagen sA vi ikke mye til den! 
Men kaffe og pølsegrilling ble 
det. Eetter en stund kom tre-
ningsgjengen fra skigruppa del-

.vis joggende opp den siste 

HVA SKAL 
JEG WORE MED 
SPESIALAVFALL' 

Spesialavfall er avfall som 
ikke kan hAndteres sam-
men med vanlig hus-
holdningsavfall, fordi det 
kan fore til skade ph men-
neske og dyr. Spilloije, 
losmidler, lakk, urn, batten-
er og plantevernrnidler er 
eksempler pA dette. 
Slikt avfall samler du i miljo-
esken som er delt Ut lii alle 
husstander. NAr esken er 
full, kan den leveres til en 
av miljostasjonene som er 
utplassert ph 23 bensin-
stasjoner med lang Apnings-
lid. Her fir du ogsA med 
deg fly eske hjem. Har du 
ikke fAtt miljoeske,- ta kon-
takt med oss. 
Hvis du ikke vet hvor nr-
meste miljestasjon er, kan 
du ringe kommunen ellen 
ROAF, 
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kneika. De hadde barmarks-
samling inne ph Streifinn denne 
helga, og avsluttet med denne 
ganske vAte Økta. Velfortjent 
drikke til dem. 

En del andre hadde ogsA trosset 
det dArlige vret og gAtt run-
den, og for dem smakte det sik-
kert godt med ekte skau-kaffe 
og saft. 
HumØret var det i alle fall lite A 
utsette ph! 
Og deltagermerkene - de ble 
det en god del igjen av. Men - 
vi satser igjen neste Ar - og 
regner med at da skal vi vre 
heldigere 

SØndag 26.9. var det 50 Ars 
konfirmantfest i Enebakk, og 
1 7konfirmanter fra 1943 kullet 
var samlet. 
(Det var 29 unge som ble kon-
firmert i Enebakk kirke i 
1943,og 13 i Man). 

Dagefl begynte med gudstje-
neste i bygdas to kirker, hvoret-
teralle mØttes i Enebakk 
Herredshus til middag og fest-
ligsamvr. 
Etter middagen var det omvis-
ning ph Enebakk Bygdetun 
v/OleWeng, sA ble dagen 
avsluttet med kaffe og kaker. 

Bildet viser konfirmantene fra 
43. 

1. rekke fra høyre: 
Else Stubberud Westli 
Walborg Blom Fossum 

Bua Hekseflid og Hobby 
er en fly, spennende 
butikk for alle med sans 
for godt kunsthândverk, 
soliditet og tradisjoner. 

I den hue rode stua i 
Sagstuveien i Ytre Enebakk 
finner du flotte hAndlagede 

Marit Ungersness Lindberg 
Gunhild Jahr 
Ingeborg Holt Snellingen 
Ole Krogstad 

2. rekke fra høyre: 
Astrid Mangen Sikkerbøl 
Kari Solhaug OppegArd 
Fritz August Teig 
Erna Hansen Sandberg 
Ase østvAg Sørlie 

3. rekke fra høyre: 
Agnar Flateby 
Bjorn Marthinsen 
Aage Rustad 
Svein Ness 
Irene Langbraaten Larsen 
Gerd Bergersen Lavik 

4. rekke fra høyre: 
Préstene : Steinar Heigheim 
Gurinar .øvstegArd 

gjenstander for allehAnde 
anledninger og behov - rosema-
ling, porselensmaling, treleker, 
trehyller og toveting, keramikk, 
strikkeplagg - og selvsagt, smA 
og store hekser. 
Damene bak tilbudet er Eva 
Haug, Eva Jannum Hoistad og 
Bent Teig. 	Alle tre driver 
aktivt med forskjellige former 

for husflid/kunsthAndverk. I 
stedet for A etablere hvert sitt 
utsaig, som begge Evaene sys-
let med tanker om. samlet de 
ire lid og ressurseri Heksebua. 
To dager for St.Hans hadde de 
sitt fØrste mote. Siden har det 
vrt en travel tid. Damene har 
selv sØrget for oppussing av 
lokaler i trivelige lyse farger, 
de har skaffet leverandØrer og 
stAtt ph helt fram til Apningen 
den 15. oktober. 

Virksomheten baseres ph for-
midlingssalg. Allerede nA har 
damene 20 faste leveerandØrer, 
men det er plass til tier, forsik-
rer de. Varespekteret er stort. 
Blant annet finner du solide 
gammeldagse treleker. Damene 
bak tiltaket er selv godt repre-
sentert. Heksene som Bua har 
sitt navn fra blir laget av Bent 
Teig. Eva Haugs flotte stnikke-
drakter er ph plass, og Eva 
Jannum Hoistad har laget mas-
se smA koselige gjenstanderi 
tovearbeid. 

SA langt har publikums interes-
se for det nye tiltaket vrt 
god.- Masse kunder i butikken, 
forteller innehaverne. 

Eva Haug med noen av sine 
flotte strikkeplagg 

ENEB AKK 
SPAREBANK 
Ved tegningsfristens utløp 
den 20.9.93 var det tegnet 
grunnfondsbevis for tilsam-
men kr. 3.167.000,-. 
Tegnerne bestir av Enebakks 
befolkning og nrings1iv, 21 
sparebanker, et forsikrings-
selskap og Enebakk kommu-
ne. Da minimumsbeløpet ph 
4,5 mill. kroner dessverre 
ikke ble oppnAdd ved fristens 
utlØp, har bankens forstan-
derskap vedtatt A utsete teg-
ningsfristen til minimums-
tegning er oppnAdd. 
Det har gAtt en ny henven-
delse om tegning til spare-
bankene og Enebakk kom-
mune.. 
Styrets og forstanderskapets 
medlemmer er samtidig i 
gang med A kontakte folk og 
firmaer i Enebakk som enda 
ikke har tegnet seg. Dette 
skal pAgA fram til ca 
15 .november. 
Vi oppfordrer alle enebak-
kinger som enda ikke har 
butt med om A ta kontakt 
innen 15. november, og bhi 
med ph tegning av grunn-
fondsbevis. 
Kontaktpersoner er Bjorn 
Anton 	Opsahl, 	Ytre 
Enebakk, 	Nils 	Erik 
Resaland, Dalefjerdingen, 
Christian 	Oppegaard, 
Kirkebygden og Halyard 
Waade, Flateby. 

Innbetaling av grurinfonds-
bevisene vih ikke skje fØr 
minimumsbeløpet ph 4,5 
mill.kroner er oppnAdd. 

Enebakk Sparebank 
Halvai-d Waade. SO-reform 

Grenseløse 
barn -og 
uinteres serte 
foreidre" 
Et foreldremøte ved Ytre 
Enebakk skole i fjor var opp-
takten til en omfattende 
"Folkeskikk-kampanje " ved 
skolen. 

10. november kl.18.30 invite-
rer FAU (forehdrerAdets 
arbeidsutvalg) igjen til forel-
dremØte. Som et hedd i fohke-
skikkkampanjen har FAU 
hentet inn Jan G.Mossige som 
skal inniede til diskusjon pa 
temaet "Grenseløse barn - og 
uinteresserteforeldre - er det-
te skolens stØrste utfordring I 
90-AreneT' Eir treffende tittel 
som forhApentligvis vil pro-
vosere til fruktban diskusjon. 

Jan G.Mossige ledet frarn til 
juni 	1993 	Pedagogisk 
Psykologisk Tjeneste (PPT) i 
OppegArd. Han harklare 
meninger om skole og opp-
dragelse. 
Mossige har flere ganger 
inspirert til debatt om temaet 
barns vilkAr. Foreldre til cle-
ver ved Ytre Enebakk skole 
har nA anledning til A hØre 
ham selv, og delta i debatten. 
-Korn ph nok et spennende 
mote I "Folkeskikk-kampan-
jen oppfordrer FAU vfYtre 
Enebakk skole 

Det er i Bua du bør lete etterjulegavene. Her er damene bak tilta-
ket: Fra v. Eva Haug, Eva Jannum Hoistad og Bent Teig. 
Foranfra v. Hege , Elin og Runar. 



Fulk fart i fly barnehage. 

Tenk 
trivsel 

- tenk 
Enebakk! 

Hygestund i lesekroken 

kOM?bsT•E 

TV-aksjon 1993 -14.november 1993 

GRENSELØS OMSORG Nylende barnehage 
godt i gang Tradisjonen tro vii du ogsã i 

ár fâ besøk av bØssebrere i 
Enebakk. Aksjonsstart er 
kLl4.1O. 

Midlene som blir samiet inn i 
ârets TV-aksjon gftr til RØde 
Kors. 
De skal brukes til hjelpearbeid i 
Bosnia, Somalia, Mosambik og 
Sri Lanka. 

I tillegg skal en del av pengene 
gA til RØde Korsarbeid i 
Norge, bl.a. Barn og Unges 
kontakttelefon. 

Kommunekomiteen I Enebakk 
bestãr av: 

Kjell øvergrd, leder 
Eva Rustad 
Magda Sandbek 
Ase Bøhler 
Ase Engen 
Ingrid Nordli 
Lise østnes, sekreter 

GRENSELØS OMSORG 
Innsats for krigsofre 

Norges Rode Kors TV-aksjon 
14. november 1993 

Vi hâper pa stor givergiede, og 
takker pA forhAnd for alle som 
bidrar med støtte/hjelp/midler 
for a gjennomføre aksjonen 

Kinoens dag - ârets filmfest 
Lørdag 6. november 
Kinoens Dag er et lands-
omfattende tiltak som er 
kommet i gang for set-
te den lokale kino i fokus 
- som et hyggelig sted 
hvor ting skjer. Flateby 
Kino VarrfOiste gn1g' 
I fjor med pa a markere 
denne dagen, med stor 
suksess. Rundt 600 
mennesker møtte opp. 

Dette inspirerer, og Flateby 
Kino vii ogsA i fir invitere smA 
og store til hyggelige filmopp-
levelser fra tidlig formiddag til 
sene kvelden - og til GRØNNE 
PRISER - 
KR 10 og KR 20 
Rundt 100 smA og store kinoer 
rundt i landet er med pA a mar-
kere denne Arets filmfest. 

àrets filmfest 

Vi vii forøvng henvise til var 
egen mAnedlige kinobuiletin, 
hvor du kan lese mer om hvilke 
filmer som blir vist denne 
dagen. Det viii tiilegg bli 
sendt ut egen iøpeseddel om 
arrangementet. 

Vei møtt til morsomme og 
spennende filmopplevelser - for 
bAde liten og stor! 

Hurra! Na har Enebakk-
17,2% 

nebakk
17,2% barnehagedek- 
ning. Og hvis du synes 
det er skrale greler, skal 
du vite at prosentande-
len har faktisk nettopp 
tatt et formidabelt hopp 
fra fattigslige 13%. 
Den gledelige okningen i 
barnehagedekningen 
skjedde da Nylende 
Barnehage ble offisielt 
ápnet torsdag den 23. 
september. 

Begivenheten bie markert med 
omvisning og pAfølgende snit-
ter og kaffe for en rekke inn-
budte gjester - deriblant ordfø-
rer Kjell øvergArd, rAdmann 
Hans Erik Holm, skolesjef 
Roar Paulsrud, kommunelege 
Torgeir Landvik, bygningsjef 
Stein Marasdal, samt en repre-
sentant for Sanitetsforeningene 
i Enebakk. 

Hilde RØskaft overrekker nøk-
kelen tslyrer Edel Snerling 

Til deket bord 
Det var en serde1es lys qg In-
velig barnehage iterirnSstyret 
med Hilde Rskaft i spisseñ 
kunne vise fram, og styrer Edel 
Snerling forslkret alle on at 
hun gledet seg til A ta fan pA 
den nye arbeidsdagen i et sA 
fint hus. - Det føles som A kom-
me til dekket bord, sa hun da 
hun mottok den symboiske 
nøkkelen fra Hilde Røskaft. 

2000 dugnadstimer 
Nylende barnehage har piass til 
28 barn i alderen 1 - 7 Ar fordeit 
pA 2 avdeiinger. Barnehagen 
har 7 ansatte. 

2000 dugnadstimer er nediagt 
under byggepenoden 

- A bygge denne barnehagen 
hadde ikke vrt muiig uten 
hjelp, stØtte og positiv veivilje 
fra kommunens administrasjon 
og politikere - og ikke minst, 
dugnadsinnsatsen fra de mange 
andeishaverne, og enkeite 
andre entusiaster, sa Hilde 
RØskaft, og hun takket alle 
donatorer for bAde penger, 
gayer og praktisk arbeidsinn-
sats for Nylende barnehage 

Godt 
samarbeidsmønster 
Og gratulantene sto i kø. 
Ordfører Kjell øvergArd ga 
utrykk for giede over at barne-
hagestatistikken nA gikk et par 
hakk oppover. Han var ogsA 
imponert over den korte tiden 
som var gAIt fra prosjektet var 
pA samtalenivA, og til barneha-
gen sto ferdig. 

RAdmann Hans Erik Holm 
understreket betydningen av 
barnehageplasser nAr man vii 
ha en profil som god bokom-
mune. Samarbeidet meliom for-
eldregruppa og kommunen 
underveis i prosjektet har lagt 
grunniag for et samarbeids- 

monster som vi ma videreutvi-
kle,sa dmanw  
Mandag 27. september kunne 
stvrer og ansane ta imot de for- 
ste barna i Nvlende barnehage. 

- Barnehager er noe av det bes-
te man kan bruke penger til i 
dag slo kommunelege Landvik 
fast. 
Og han lot ikke anledningen gA 
fra seg til A berømme den fine 
rØykfrie lufta i barnehagen. 

Komposten stakk innom da de 
fleste etter et par ukers innkjø-
ring var pA plass, og kunne 
konstatere trivsei over hele un-
ja. 

PROGRAM FOR KINOENS DAG 
For barna viser vi Astrid Lindgrens og Anne Cath Vestlys fil-
mer med kjente og kjre skikkelser i roiiene: 
kI. 12.00 Lotta fra BrAkmakergata 
ca 30.min.pause med saig av brus og popcorn, for vi starter 
igjen. 
kl.14.00 Mormor og de 8 ungene i skogen 

For de iitt stØrre har vi satset pA en genre innen film som det 
dessverre satses aitfor iite pA, nemlig komedier: 
kl.16.00 Kjre,jeg forstØrrert barnet 
ki.18.00 En ny dag truer 

Kinoens dag blir avsiuttet med nattkino mlunderholdning fra Fri 
Scene. Britt Gathaug, Jostein øiestad og Therese From 'spel-
ler". Filmen som blir vist er med Robert Redford og Demi 
Moore: 
kl.20.30 Uanstendig forsiag 

VI GJØR OPPMERKSOM PA BILLETFPRISER DENNE 
DAGEN. 
GRØNNE PRISER = KR 10 PA BARNEFORESTILLINGE-
NE, ELLERS KR 20 



HVA SKAL JEG 
GJØRE MED 

GAMLE AVISER 
BLADER' 

Kast i alle fall ikke papiret 
i søpla! La det ga 61 papir-
innsamling slik at det kan 
resirkuleres og bli 61 nytt 
papir. Da sparer vi skog, 
natur og miljø. Til papir-
innsamling kan du legge 
all slags papir, men ikke 
juice- og melkekartonger, 
plast eller foliebelagt 
papir, sølvpapir eller 
bleier. Pappkartonger 
kiemmes flate eller brukes 
som emballasje for det 
andre papiret. Eller du kan 
bunte papiret, pakke det i 
breposer eller plastsek-
ker. Sett det ut for ki. 07.00 
pa hentedagen. Me hus-
stander far en oversikt 
over hentedager. Er du i 
tvil, ring kommunen eller 
ROAF! 
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Stranden 
Indremisjon 
Stranden bedehus har høst-
basar 

Fredag 5.nov. kI. 18 - 21  
sang av Dynamis 

16. - 21.11. mØteuke sam-
men med Grini bedehus i 
R1ingen Rune Enstad taler 
pa alle mØtene 

Tirsdag 16.11. kl.19.30  
pa Grini Bedehus 
Sang av Unni Skarhoim og 
Britt Svenningsen 
Onsdag 17.11. kI.19.30  
Stranden bedehus 
Sang av Tina Toombas og 
Elisabeth Bergskaug 
Torsdag 18,11. kl.19.30  
Grini bedehus - sang av 
Grim-koret 
Fredag 19.11. kl.19.30  
Grini bedehus - Ny Sang 
Lørdag 20.11. kI.17.00  
Stranden bedehus 
sang av Synzygus 
Søndag 21.11. kl.18.00  
Grini Bedehus - Sang av 
Yada-kore 

BØnn 1/2 time fØr mØtene. 

PS. Vi har lagt v.rt mote pa 
lørdag 20.11. kI.17.00 for a 
fâ med oss musikalen 
FENESTRA 	 pa 
Samfunnshuset. 

Etter Musikalen blir det 
Nattcafe pa Stranden 
Bedehus for alle interesserte 

Velkommen 

PROGRAM FOR 
ENEBAKK ELDRESENTER 

Det hyggelige møtestedet 
for eldre i Enebakk! 

Onsdag 10. november 
Vi far besøk av Steinar Heigheim og Hàvarcl 
Oudenstad 
Onsdag 17 .november 
Nils Wiik: Hobbyer i pensjonisttilwcrelsen 
Onsdag 24. november 
Ruth jensen: Opplesning 
Onsdag 1 .desember 
Asny og Bjarne Solberg synger og spiller 

Kaffe og vafler fits kjøpt. 

De som er interessert i midclag ma mote opp, eller 
melde fra fØr klokka 10.00 - tif. 64 9240 38 

TENK TRIVSEL, 
TENK ENEBAKK ELDRESENTER! 

LAG OG FORENINGERS 
MØTEKALENDER 

Ytre Enebakk Misjonshus 
November:  
Fredag 12.nov. k1. 19.30 - Nattverdmøte 
Fredag 19.nov. kl.10.20 - JULEMESSE 
Søndag 28.nov. kl.1 1.00 FORMIDDAGSMØTE. 
•Gunnar Oseng 

Desember:  
Søndag 5. desember kI. 18.00 - Misjonsringens fest 
Liv Marit og Morten Pettersen 

Enebakk pensjonistforening 
Onsdag 10. november  - Medlemsmøte, Heffedshuset kI. 16.30 
Onsdag 8. desember - JULEBORD 
Flateby Samfunnshus kL16.30 
TREKNING AV LOUERIET VART HAR FUNNET STED. 
VINNERNE HAR FATF GEVINSTENE SINE 

Enebakk Bondekvinnelag 
10.november kl. 19.30 hos Kate Lillo. 
Emne for kvelden er "Mat for folket" v/Gunnhild Haug 
2.desember ki. 19.30 hos Ase Bøhler 
Adventsmøte der Helgheim og Oudenstad medvirker 

Stranden Bedehus 
24.november ki. 19.30 - MOTE - Israelkveld 
Norsk Folkehjelp 
12. desember: Førjulsfest for eldre og trygdede. 
Pamelding innen 5. desember til: 
Ingrid Nordli,tlf. 64 92 84 68 eller til 
Greta Berg, tlf. 64 92 88 72 
Se nrmere ann. i KOMPOSTENS desembernummer 

BASAR/JULEMESSE 
Pa Misjonshuset i Ytre Enebakk blir det basar/julemesse fredag 
19.november og lørdag 20.november 

Fredag 19. nov.: Apent fra kI. 16.00. Samling kl.19.00 
Besøk av misjoruer Jon Jøssang 

Lørdag 20.nov. Apent Ira kl.10.00 
kl.12.00: Anciakt 
K1.16.00: Samling med andakt. Trekning 

Juiegavesaig - loddsalg - áresalg - kafeteria 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! 

0 STATOIL 

Statoil Oljeservice Enebakk 

TIf. 6492 55 55 Oft,U 
III 

D XVII Ow.A 

KOMPOSTEN 

Har du fho tt 
boligvannen 
ihus? 
STATOIL HAR ET GODT TILBUD! 

• Vr fyringsolje gir renere 
forbrenning og bedre 
fyringsøkonomi 

• Medlemmer av Premium Club 
far nà 2 poeng/liter (= 10 ore)! 

• Ny OL-pin deles Ut t.o.m. 30/11 
(eller sá Iangt lageret rekker) 

• Rente- 09 gebyrfri ratebetaling 

• AutoGiro 

• Gode tilbud pa service 

Statoil stiller opp hele vinteren, 
men ring oss for du me! 

STØTTEKONTAKTER ØNSKES 

Kan du tenke deg a hjelpe en funksajons-
hemmet: 

trlrIr4 
- til en rikere fritid, økt trivsei, samt hindre isolasjon? 
- til a kunne nyttiggjøre seg noen av de tilbud safunnet 
har? 

Henvendelser ønskes fra menn og kvinner som kan pàta seg 
tidsavgrensede engasjementer, eller som kan nnges ved behov. 
Snarest Ønskes kontakt med en person som kan ha en følgefunk-
sjon pa buss om morgenen. 

Henvendelser rettes til konsulent for funksjonshemmede: 
Grete Venner Dehii - ill. 64 92 44 60 

SØknader sendes til Pleie- og omsorgsavdelingen, Kopâs, 
1914 Ytre Enebakk 

Julebasar i Kirkestua 

Enebakk menighet arrangerer 
basar i Kirkestua pa prestegâr-
den fredag 3. og lørdag 4. 
desember. 
Et veil av vakre og spennende 
handarbeider skal loddes Ut til 
inntekt for huset. I tiilegg til 
lodd kan en kjØpe kaffe og 
kaker i en julepyntet kafe. 
Julegrana ph prestegardstunet 

vii bli tent fre'dag kveld 
kl.19.30 med sang av Enebakk 
Blandakor. - Lørdag kl.13.00 
opptrer 4.klasse ved 
Kirkebygden skole med sin 
ianer Toni Breiteig. 
Ingen tvil om at Kirkestua vii 
vre et sted der en kan oppleve 
god, gammeldags førjuis-stem-
ning 
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Enebakk Kunstforening og As 
Kunstforening 

arrangerer I disse dager 

HØSTUTSTILLING 
I Gamle Herredsstyresal 
Medlemmene stiller Ut egne arbeider 
Kun to dager igjen; 

lørdag 6.nov., âpent 15 -19 
sØndag 7.nov.,àpent 15 - 19 

Fri entré 	 Velkommen 

Enebakk kunstforening 
byr pa' konsertopplevelse. 

Vi Ønsker a knytte musikaiske inntrykk til det billed-i 
kunstneriske og har invitrt 

ENEBAKK KAMMERKOR 
mlsolister 

til MARl KIRKE, onsdag 8.desember ki. 19.00 
GA ikke glipp av denne unike muligheten til bAde A se 

og høre god kunst. 

Billetter v/inngangen; medlemmer 	kr.25,- 
ikke-medlemmer kr.50,- 

Blant de besøkende blir det trukket Ut en vinner av et 
innrammet bilde til en verdi av kr. 1.600 

KOMPQSEN 

 

JULEMES SE 

AVFALLSMOTTAKET 

HAR FØLGENDE APNINGSTIDER: 

TIRSDAG 
	

KL 12.00- 19.00 
TORSDAG 
	

KL.08.30 - 15.00 

Vi mottar: 
	* papp - og papir (ikke vokset) 

* 	Trevirke - (umalt) 
* Bildekklbatterier 
* 	Metaller og hvitevarer 
* Hageavfall 

Usortert avfall koster: 

InntiI 0,25 m3 (2 søppelsekker) - Gratis 
0,25 m3 - 0,50 m3 	kr. 50,- 
0,50 m3 - 1.00 m3 	kr.100,- 
Videre pr m3 	 kr 100,- 

Vi bortviser: 	- Matavfall 
- Rivingsavfall 
- Produksjonsavfall 

sorted avfall fra butikker, mindre nringsdrivende, skoler og 
kontorvirksomhet mottas 

ENEBAKK - PINS 
Du har nA en enestàende sjanse til a skaf-
fe deg en Enebakk-Pin! 
Vis hvor du kommer fra 

"TENK TRIVSEL - TENK ENEBAKK" 

Pins fs kjøpt hos: 
Per's gatekjøkken 
Sparebanken Nor, Ytre Enebakk 
Ytres Konditori 
Ytre Enebakk Bensin & Service 
Vik Minihandel 

Utgiver: Vaglia Vel 

Pris kr. 30 
Kontaktperson 

Per Ivar Nrby 
Haresvingen 6 
1914 Ytre Enebakk 
Tif. 64 92 52 76 

IV
REGNSKAPSKONTROLLØR 
Enebakk komune har ledig stilling som regnskaps-
kontro11Ør/innfordringssekretr ved økonomikonto-
rets skatteavdeling. 

Stillingens arbeidsomráde: 
- regnskapskontroll hos kommunens arbeidsgivere 
- veiledningstjeneste overfor arbeidsgivere, samt innfordring 

med utpanting og andre innfordringstiltak 
Kvalifikasjoner: 
- god regnskapsmessig utdannelse, samt kjennskap til 

regnskapslovgivning, skattebetalingsloven m.v. 

- evne til samarbeid 
I tiilegg: 
- utfordrende og selvstendig stilling 
- avlønning i lønnsramme 6 
- heldøgns forsikringsordning 
- et trivelig arbeidsmiljø 
Den sorn anasettes ma disponere egen bil i tjenesten. 

Nrmere oppplysninger om stillingen gis ved henvendelse til 
Økonomisjef øystein Lauen eller avd.Ieder Karin Lauritzen. 

Søknad sendes Enebakk kommune, økonomikontoret, 
1912 Enebakk, innen 10.november. 

GUDSTJENESTER 
7 .november (Allehelgensd.)  
Mari kirke kl.1 1.00 
v/Helgheim - Nattverd 
Enebakk kirke kl,19.00 
v/øvstegârd - Konsert 
14.november (24.S.E.P)  
Enebakk kirke kl.l 1.00 
vløvstegàrd - Nattverd 
De eldres dag - Kirkekaffe 
Mari kirke kI. 11.00 
v/Helgheim 
21 november (Siste sønd.i kir-
keAret)  
Mari kirke kl.1 1.00 
v/Helgheim - Nattverd 
Enebakk Sykehjem kl.16.00 
v/Helgheim 
Dalefjerdingen kl. 19.00 
v/Helgheim 

28.november (1.søndag i  
advent)  
Stranden bedehus kI.11.00 
v/øvstegárd 
Mari kirke kl.17.00 
konsert vlEnebakk Blandakor 
Enebakk kirke k1. 19.30 
konsert vlEnebakk Blandakor 
5.desember (2.søndag i  
advent)  
Enebakk kirke ki. 11.00 
v/Helgheim 
Mari kirke kl.18.0O 
Lysmesse v/øvstega.rd 

Pa Enebakk Syke og Aldershjem 

torsdag 25.november 1993 k1.10.00 - 17.30 
Vi selger duker, løpere og trevarer. 
Vi har ogsA julebasar. Denne trekkes same dag. 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN 

ARBEIDS STUA 

Lord.ag 6.11. - Kinoensdag 
Fthner hele dagen - og til 
Grnnepriser: B kr.10, 
Vkr. 20. 
B)kl. 1200 
Lotta fra Bràkmakerg4 
B)kl.14.00 Mormor o& de S 
ungene i skogen 
U)kl.16.00 Kjre, jeg for- 
stØrret barnet 	- 
U)kl.18.00 En ny dágtruer 
Vkl.20.30 )Nattkino rn/Fri 
Scene. 
Uanstendig forsiag 

Søndag 7.november 
U)kl.18.30 En ny dag truer 
V) kl.20.30 Falling Down 

Torsdag 11.11 - "Tid for den 
gode filmen" 
kl.20.00 Indokina 
Merk tiden 

Søndag 14.noveniber 
U) kI.18.30 
Det skallete spøkelset 
V) kl.20.30 
Sporløst forsvunnet 

Søndag 21.11 
Enebakks kulturdager 
B) U. 14.30 Bambi 
B) kl.16.30 Bambi 
U) kl.18.30 Kalle og englene 
V) k1.20.30 SecondlØitnanten 

Søndag 28.november 
Annet arrangement pa 
Samfunnshuset 



Gode enebakkinger! 

Det er hØst i Enebakk, 
og med høstenfØlger 
ogsâ ârets kulturdager Várt mal med kuiturda gene 
er a engasjere skapende og utøvende kulturkrefter 
i bygda pa et bredt og kvalitativt grunniag. 
Kulturda gene de siste ârene har langt pa vei butt 
det kulturlØft vi hadde som mâl at de skuile bli. 
Ogst i dr har viforsøkt a legge opp til et program 
som skulle tilfredstiiie et stort spekter av de kultur-
interesser vi vet at befoikningen i Enebakk er opp-
tatt av. Pro grammet har en spennviddefra kunst-
utstillinger - til korpskonserter, fra dukketeater til 
gammeldans, fra film og kino til gia 'gospel, fra 
kammerkonsert til PrØysen og Taube. 
SeivfØlgeiig kunne vi ha tatt med mer i disse dage-
ne, men vi har i ár valgt denne proflieringen. 
Som tidligere àr star det mange spennende men-
nesker bak disse dagene. Intense Øvinger ogfor-
beredelser av mange slag er tilbakelagt nâr du 
som publikum Ønskes velkommen til denne kultur-
festen som vi háper og tror vii sette sitt positive 
preg pa bygda. 
Kulturstyret og kulturadministrasjon vii gjerne 
takke aile som har gitt sitt positive bidrag til a 
gjennomføre disse kulturda gene. 

Kuiturdagene 1992 hadde godt og vel 3000 besØ-
kende. Det er siikt som gjØr det moro a arbeide 
med denne type kulturoppgaver W venter i spen-
ning pa a mote dere aile samen igjen i ár. 

Beste hilsen 
Per Sandvik 
Kultursjef 

P 
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LOKAL FINALE I  
JANUAR 1994  
Kontakt kulturkontoret 
for mer informason og 
pámelding innen 
5.januar 1994  

alvor tatt opp arven fra 
Theodor Kittelsen og Erik 
Werenskiold. Men hva fa-av 
hans tilhengere vet, er at han, 
Kjell har illustrert svre verker 
som "Den norske jembanes his-
tone" og "Skien bys historie." I 
boken som nâ forehigger mØter 
leseren andre, mindre kjente 
sider ved hans produksjon: fol-
kioristiske tegninger fra hans 
andre fedreland - Italia, Den 
norske fohkesjela er markert til-
stede i erindringsbøker som 
"Bror mm", "Lykke1i 	er 
oden..." og "Guttene pa bro-
en", brokker av sett og levd 
gjennom et langt liv . .1 et eget 
kapittel - "Fra penn til pensel" - 
trekker Jor fram fremmede 
sider hos kunstneren: Malerier 
som "Barna i skogen" og 
"Basarfristerinnen" har pAfal- 
lende 	likhetstrekk med 
Enebakks egen Erling Enger - 
ehler den fØ.lbare sprengkulda i 
"FuilmAne over Sjulus-vangen 

Langt mer eksotisk, med syd-
handsk solsjokk er bildene fra 
det toscanske landskap og uten-
for Firenze Akvarellene fra 
Venedig og Roma viser en 
nyanserikdom av sansning og 
opplevelse, med bAde impresjo- 

KOMPOSTEN - 

Forfattere inntar Enebakk 

Kjell Aukrust - Selvportrett 
1940-0/fe 

nistiske og kubistiske srtrekk: 
uttrykksformen varierer av tid 
og stemning. Mindre verdslig, 
mer sakrah er han i avstemte, 
nesten erbødige og ahlegoriske 
bilder til evangehienes mysteri-
urn. Den ehdre Aukrust seiiivet 
fra uvanfr synsvinkler, en blA-
rØd tone her, en blAvarm farge 
der - en uutø.mmelig skaper-
kraft som grep pensel og palett 
etter 40 Ar med tegning og for-
telhing.Det er floe av dette Fin 

,Jor vil fortehle om under besø-
keti Enebakk 18. november... 

Ise Marie Nesse har tre 
hovedoppgaver i livet; gjen-
dikter,litteraturforSker og lyri-
ker. Hun har utgitt to usedvan-
hg sterke gjendiktninger av 
meksikansk poesi der mennes-
ket og 
myten utgjØ.r et slags allrnenn-
gyldig kraftfeht.PA samme mA 

Under kulturdagene vii 
Finn Jor presentere bit-
dekunstneren 
Kjell Aukrust mens Ase 
Marie Nesse vii gi sma-
kebiter fra sin 
lyriske produksjon. En 
kunstner som har nâdd 
ut tit store 
ieserskarer, en poet som 
har et helter 1avm1t 
forhold til 
forfattergjerningefl. 

Ryktebørsen i Oslo - tidlig, tid-
hg tirsdag formiddag i 
september. Slitne kulturjourna-
lister og kritikere som hver 

...host fâ.r bunker av brev med 
innbydelser til forskjellige 
litter-re evenementer, har 
pidd sØvnen ut av Øynene for 
a mote nestoren blant norske 
tegnere og fortellere En grânet, 
nesten snøhvit h.rmanke lyser 
opp der borte i den mØ•rke kro-
ken etsteds liver gang blitzlam- 
pene gjennomtrenger rommet 
og avslØrer omgivel-sene. 
Kjehls stemme, litt skjelvende 
kanskje - men ennâ• inderlig, 
varm av glede over nok et fer- 
dig bokprosjekt. Og han fortel- 
ler, med darlig skjult skamfø 
lelse, om den gang Finn Jor 
ringte pa dØra: 
En fyr fra Deichmans Venner 
sto utenfor og meddelte at 
herrAukrust i 1936 hadde lânt 
to bøker som ennA ikke var 
levert tilbake, to bøker om 
Henrik SØrensen og Per Krohg 
i serien 
"Gyldendals smâ kunstbø- 
ker". Gjelden hadde kommet 
opp i den ikke uanselige sum 
av kroner 23870, men den yule 
bli ettergitt hvis kunstneren 
mØtte opp til dugnad pa 
Deichmanske Bibliotek.. 
.Slik startet samarbeidet mel-
lom Finn Jor og Kjell Aukrust, 
en kunstnerisk happening som 
har resultert i en uvanlig vakker 
trykksak - "Galleri Aukrust".- 

Kjell Aukrust er ikke bare 
moromann, konstaterer Finn 
Jor. 
Hans kunstneriske kreativitet, 
med et utall tegninger, olje 
malerier og akvareller, har fort 
ham inn i de aller helligste 
utstillingslokaler, som Nasjo-
nalgalleriet og Museet for 
Samtidskunst. Den skyldigste 
av dem alle er en norsk kunst-
ner som i 1936 rablet ned fl-
gende beskjed pA et visitt-
kort:"Kjell Aukrust er eller skal 
bli maler - GAr ph malerskole 
.Shipp ham inn!"Signert Henrik 
Sorensen. Og den 16 Ar gamle
guttungen fra Alvdal, som var 
tiltenkt snekker'rket, begynte 
ph Statens Ha•ndverks- og 
KunstindustriSkole. Gjennom 
mer enn 50 Ar har han gledet 
det norske folk med underfun-
die pAhitt og burleske innfall i 
Flaklypa Tidende, solide kari-
katurer av bygdefolk i Alvdal, 
nØyaktige studier av gammel 
byggeskikk, illustrasjoner til 
Asbjørnsen og Moes eventyr 
og egne, selvkomponerte 
situasjoner om urnissen fra 
Alvdah - Nystumoen. -Det var 
ingen troll i Alvdal, bare nisser. 
Det er den enkle forkiaring pa' 
at nissene dominerer i Aukrusts 
eventyrbilder, fortehler 
Jor. 
Med "Risen .i Jutulfjehl" som 
fikk pris for A•rets vakreste 
bok i 1949, hadde Aukrust -for  

te smeltes norsk og fremmed 
tankegods sammen i "Ti! ord 
skal du bli", femti poesi-por-
tretter av verdenshitteraturens 
store navn. "Det er ei bok som 
vitnar om mykje kunnskap og 
stor vi!je til innieving frA for-
fattaren si side. Metoden hen-
narhar yore A venda seg til dei 
einskilde diktarane i deira eige 
formsprAk," hevder Kjartan 
FIØ gstad. At hun gjØr diktet til 
et shags hehlig symbol, ifø!ge 
Fhøgstad, er en feilshutning 
fra hans side: Ingenting ligger 
sA intenst og tett opp til 
forfatterens eget fØhelses!iv 
som nettopp versefonnen, 
poesisprAket. Angst og frykt, 
glede og undring manifisteres 
best i diktet, en enveisdialog 
mot leseren. I samhingen 
"Nomadesongar" fra 1978 be-
finner hun seg trygt forankret 
pA' norsk grunn, med eventyr 
og sagn, askeladder og van-
dringsmenn - ja norsk folke-
diktning forenes til et mer 
moderne folkesprAk. Fortid og 
nAtid veves sammen til en 
flott poetisk vevnad av dikt og 
drø'm. Som i det store diktet 
om de gamle kvinnene, ord 
hogd inn til minne og erkjen-
nelse om mødrenes uvurdehig 
innsats til ahle tider:- Sterkare 
enn ahle er dei gamle kvinnene-
dei kan bera sju vaksne sØner 
ph strakt hjarta løfte opp em 
fallen sjØmann med sine kroka-
te fingrar falda i bon. Sterkare 
enn alt i verden er dei gamle 
kvinnene, dei lever av huft og 
einsemd nv av kalenderen med 
stor ro og greier nesten A vinne 
døden. 
"Vinterhuset"( 1981) 	handier• 
om institusjonshiv. hvordan det 
arter seg for mor og datter ph et 
aldershjem i Stavanger. Hva 
føler mor der hun higger, hva 
slags hjehpeløs hjelper er datte-
ren i overgangen rnehlom levd 
liv og passivt liv? Det har jo 
bare skjedd en gang for at en 
lyriker har gAtt inn og synlig-
gjort !ivet ph aldershjemmet, 
nemlig Paal Brekke i "Aftenen 
er stilhe"( 1973). 
Nesse fortsetter ut over reporta-
sjesjangeren, hun bhir privat - ja 
nrgAende i beskrivelsen av 
egne tanker: Den som er inne, 
vil sjA ut men kan ikkje, den 
som er ute, kan sjA inn men vi! 
ikkje... 
Nesses dikt har en musikalsk 
klangform, dvs. versene bygges 

Opp 
som komposisjoner med 

forskjehlige satser. I flere sam- 
linger sees konturene av en 
poetisk noteskala i et syngende 
formsprAk. Enkelte dikt er ogsA 
sangbare. 	Derfor minner 
mange 	av 	diktene 	i 
"Vinterhuset" om Bert Brechts 
tematiske oppfø!ging av verden 
der ute - ja Nesse spør der ved 
sykesengen: "Kv er det som 
er viktig i ye/den?" Som men-
nesker er det viktig A ta vare 
ph •Øyeblikkene vi stadig opp-
lever, de smA gleder og sorger 
bhir som 	vitaminpil!er i en 
uforstAelig verden. Vi mA aidri 
miste sansen for de mystiske 
understrØrnrnene i menneske-
sinnet, like lite som sansen for 
det poetiske 	Sier Ase Marie 
Nesse: NA er dei borte, dei eg 
elska mest.Den eine sovna frA-
sin vinterfest. Den andre vakar 
i si eiga verd. Men begge lever 
i meg som em song og den skal 
lyse meg i land em gong nAr 
havet mørknar ph mi siste 
ferd. 

Ragnar W. Nord 



KOMPOSTEN 

KI. 19.00 Gla' gospel koret + ungdomsgruppa fra 
Mari menighet framfØrer musicalen 
FENESTRA 

KI. 19.30. "Fra Prestvegen til Sjøsala." 
Musikkspill med Larss Klevstrand, 
Enebakk Blandakor og Musikantene 

Ki.15.00 
K!. 19.00 

Fra Prestvgen til SjOsala 
"Fra Prestvgen til Sjøsala". 

Forfattertreff 
Finn Jor 
Ase-Marie Nesse 

KI. 19.00 

Gamle Henedsstyresal 
Gratis entre 
Bevertning 
An: Kulturadministrasjonen 

Fredag 19.nov. 

Sted: 

Gla' gospel koret + ungdomsgruppe fra 
Mari menighet framfører musicalen 
FENESTRA 

KI. 19.00 

K!. 17.00 Eventyrforestilling med 7. kiasse elever 
pa Mjr Ungdomsskole. 
Gratis entre 
Saig av kaffe, kaker og mineralvann. 

KL. 12.00 Dokketeater. Dârekisten teater viser 
"Angelos hage" for elever i den kom-
munale korttidsbarnehage 
(førskolen) 

K!. 12.00. Dokketeater. Dârekisten teater viser 
"Angelos hage" for førstek!assene. 
Gratis entre. 

Kulturdagene...  1.993 - Program 

Fredag 12 nov. 

kI. 19.30 	Apning av Per Arne øyestads kunstut- 
stilling 

Utstillingen er Apen fram til kI. 21.00 

Sted: 	Gamle Herredsstyresal. 

Apningstider: Hverdager kI. 13.00 - 16.00 
(mandager stengt) 
LØrdager kl. 13.00 - 17.00 
Søndager kI. 13.00 - 17.00 

fram til 28.nov. 

An. Kulturadministrasjonen 

Lørdag 13 nov. 

KI. 17.00 	Jubileumskonsert m/ Ytre Enebakk 
Skolemusikkorps. 

Sted: 	MjrhalIen 

Gratis entre - Loddsalg 
Saig av kaffe, kaker og mineralvann 
An: Ytre Enebakk Skolemusikkorps 

Søndag 14. nov. 

kl. 16.00 	Konsert med HarnmarØ Kammarstrákar. 

.4 	tfl8* 
Sted: 	Enebakk 1irke 

Gratis entre 
An: Kulturadministrasjonen 

Onsdag 17. nov. 

KI. 19.00 	Trekkspillkveld med Enebakk 
Trekkspillklubb, Frisk Luft, m.fl. 

Lørdag 20. nov. 

Sted: 	Flateby Samfunnshus 
Entre. Barn kr. 20,-, voksne kr. 40,-. 
An: Mari menighet 

Billetter ved inngangen fra kl. 18.00 

KI. 16.00 	Apning av kunstutstilling 
Utstillere: 	Ida Indseth 

Eivind Jentoft 
Randi HobØl 
Leikny Derlick 

Sted: Henedsstyresalen 
J,,Jtstillingen er ápne fram til Id. 2000. 

Apningstider: Hverdager kl. 16.00 - 20.00 
(mandag stengt 
Lørdager U. 13.00- 17.00 
Søndager kl. 13.00 - 17.00 

An: Kulturadministrasjonen 

Sondag 21. nov 

Sted: 	Ignarbakke 

K!. 18.30: 	Dokketeater."Angelos hage". Apen 
forestilling. 

Sted: 	Ignarbakke 
Gratis entre. 
An: Kulturadministrasjonen 

Onsdag 24.nov.  
Torsdag 25.nov. 
Fredag 26.nov.  

Sted: 	Mjr Ungdomsskole. C-arealet. 
Entre kr. 100,- 
An: Musikantene 

Lørdag 27. november 

Sted: 	Flateby Samfunnshus 
Entre kr. 125 
Arc Musikantene. 

Forhândssalg av billetter til "Fra Prestvgen til 
Sjösala. ikke 45 - 46 og 47 pa tlf. 030/3 1 925 . tirsdag. 
oncd.g og tocsdag kl.18.00 - 20.00. og hos Kre's, 
Tores mat og Bravo. 

Det tas forbehold om endringer i 
programmet 

Flateby Kino Ki. 14.30 Bambi kr. 25,- 
K1. 16.30 Bambi kr. 25,-
K1. 18.30 Kalle og Englene 
K!. 20.30 	" 	kr. 35,- 

An: Mjer Ungdomsskole 

Mandag 22. nov.  

Sted: Ignarbakke 
Gratis entre 
An: Kulturadministrasjonen 

Onsdag 24. nov. 

Biletter v/inngangen 1 time for hver forestilling. 

Sted: Ignarbakke 
Gratis entre 
An: Enebakk Trekkspillklubb 

Torsdag 18. nov. 

Sted: 	Mjer Ungdomsskole - C-arealet 
Entre. Barn kr. 20,-, voksne kr. 40,-
Bevertning 
An: Mari Menighet 

VELKOMMEN 

r 
OBS - OBS - OBS- OBS- OBS 

"Fra Prestvagen  
til Sjösala"  

spilles ogsã som matine 
lørdag 27.iovember 
U15.00 pãFlateby 
Samfunnshus. 

Denne forestillingen er 
falt ut i piogramfolderen 
som er señdt til alle hus-
stander. 
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F N STRA — fargerik 
musikal med sterkt budskap 
En forestilling fylt av 
fengende musikk, farge-
glade kostymer, sang og 
dans. Slik kan Man 
menighets store musikal-
ske satsing denne høsten 
karakteriseres. 

Aktører er elleve skuespil-
lere fra Mari menighets 
ungdomsgruppe og 
Gla'gospelen . Som solis-
ter har man sikrert seg 
Frank Johannessen (fra 
"Fra Broadway til Mjer") 
og Mona Thoresen som 
solister. 

Fenestra, med undertittel 
"Gjennom gitteret" hand-
ler om menneskets søken 
etter et holdepunkt - en 
forakring - i livet. 
Forestillingen âpner med 
korsfestelsen, hvor det 
konstateres at Jesus er 
død. Fra da av leter 
hovedpersonen etter noe 
som mangler i livet. 

Pa veien støter hun pa 
mange forskjellige men-
nesketyper - maskebrere, 
en kunstner, rapper-n, he!-
sefarmeren, samleren, pro-
fessoren, reklamefolkei, 
barrikadefolket. 

Hva som videre skjer pa 
veien for hovedpersonen, 

det ma du selv komme og 
oppleve. 

Mannen bak denne musi-
kalen er Tom Andersen fra 
Ytre Enebakk. Han har 
laget all musikken, og 
arrangementene. Han har 

skrevet teksten, og er stort 
sett alfa og omega for den-
ne flotte musikalen. 
Selve musikken er spilt 
inn i studio i samarbeid 
med Thor Neby som har 
stilt sitt studio iii disposi-
sjon for anledningen. 

Dramapedagog Ingvil 
Solberg har hatt ansvaret 
for dramatisk tilretteleg-
ging og instruksjon: 
Lysmester for forestilling-
ene er Helge Nilsen, og 
lydmixer, Roger Hollund. 

PrØvene pa musikalen har 
pâgâtt siden i var, og i dis-
se dager er det hektisk 
innspurt. Alt skal stemme 
- kostymer, lys, lyd, 
musikk, koreografi o.s.v. 

Alt gkal sitte perfekt nâr 
teppet gar opp pa premie-
ren pa Mjer ungdomssko-
le fredag 19. november. 

MAskebarerne er noen av de 
inenneskene hovedpersonen 
mØter pa sin vandring og søken 
etter en forankring i tilvivrelsen 

Drakarn mellom kreftene. 
Scene fra 	forestillingen 
FENESTRA 

-----------------'--'- 



PARK/DAGHJEM 
Borgvn 45A - Ytre Enebakk 

Utelek: Huskestativer, akebakke, dokkestue, sand-
kasse 
Innelek: Maling, klipping, liming, eventyr m.m. 

Apningstider: 6.30 - 17.00 
Full plass: kr. 3.000 
Halv plass kr. 1.500 
Parkplass (5 t om dagen) 	kr. 2.000 
Halv parkplass - 2/3 d i uka 	kr 1.500 

Skriftlig henv./søknad til: 
Bente Halden, Borgvn.45 A, 1914 Ytre Enebakk 

Velkommen 
Hilsen Bente Halden 

ENEBAKK SENTERPARTI 

avholder Arsmøte pA Granly torsdag 11. november 

kl.19.30. Gruppesekretr Stein HAland vii orientere 

fra Stortinget. Enkel bevertning. 

Vel mØtt! 

Styret 

UNGDOMSKLUBB PA GRANLY 
Det er barneklubb og ungdomsklubb pA Granly annenhver fre-

dag. Biljard, bordtennis og andre spill. Musikk og clans. 

INSTRUKTØRER SØKES 
Enebakk Skolemusikkorps trenger instruktører 
pA kornett og aithorn/waidhorn omgAende. 

Vi trenger ogsA en instruktør pA klarinett fra 
mars 1994. Vi har gruppeøvelser pA onsdager, og du kan velge 
timer mellom ki. 17.00 og 21.00. 

Er di interessert sA ta kontakt med Thore eller Marion Enger pA 
telefon 64 92 71 32 

GRANLY FORSAMLINGSHUS 
Pent utleielokale rimelig til leie. Dekketøy til 50 
personer. 

Henv.: Jorunn Slette, tif. 64 92 61 948 

Basar 
pa Emaus i Kirkebygda 

Fredag 26. november og lørdag 27. november 

Fredag: àpent fra kI. 13.00 - 18.00 
- andakt ki. 14.30 

Lørdag: Apent fra ki. 10.00 
- andakt kl.12.00 
- ki. 16.00 - andakt og trekning av 
gevinstene 

Hver dag saig av julekaker og Aresaig. 

Ars mote 
Enebakk Idrettsforening avholder 

51 	Arsmøte pA Streifinn 

torsdag 18.november k1.19.00 
Vanlige Arsmøtesaker. 

Styret 

NI' 
HØsttur til Hadeland 

Glassverk 

Enebakk Husmorlag arr. i Ar høsttur til Hadeland 
Glassverk 

Lørdag 20.10. 1993. 

Avreise fra Kirkebygden U. 11.00. Vi plukker opp alle-
pAmeldte langs veien, og vi er vfGjeddevannsveien pA 
Flatebyca. 11.15. 

Det blir omvisning pA Glassverket, vi spiser middag og 
detblir tid til A handle. 

Vi avslutter med Kanefart ki. 17 00 (gløggservering). 
Denkoster kr. 150,- og er valgfri. Si ifra nAr du melder 
deg pA. 
Pris ulKanefart er kr. 180,- for medi. og kr. 200,- for 
ikkemedl. mU. busstur, omvisning og middag. 
Hjemreise blir ca.kl. 18 00. 

PAmelding til Anne Skrukkestad, tif. 64 92 9138 
innenl2.1!.93. 

IV
INNS KRIVING VED 
BARNESKOLENE I ENEBAKK 

Innskriving av barn som skal begynne pA skolen hØsten 1994 blir 
foretatt i alle kretser i uke 45/93. barna mØter ved den skolen de 
sokner til. Innskrivingen gjelder alle barn som er fdt i 1987 og 
bosatt i Enebakk. 

Barna bes mote til fØlgende tider: 

Ytre Enebakk skole 
	

Tirsdag 9 nov. ki  09.15 

Hauglia Skole 
	

Onsdag 10 nov. kI. 10 00 

Kirkebygden Skole 
	

Torsdag 11 nov. kI. 1100 

For barn som har bodd i Enebakk mindre enn 1 Ar, mA claps eller 
fødselsattester tas med. 

ønsker noen a begyñner pA skolen fØr det Aret de fyller 7 hr, ma* 
soknad om dene tas med ved innskrivningen. Søknad ma' ogsA 
leveres dersom barn født i 1987 ønsker A begynne pA skolen 
senere enn høsten 1994. 

Velkommen til skolen! 
Skolesjefen 

• NED I VEKT FOR 
JUL? 

Riktig kosthold er vik-
tig. Du blir hva du 
spiser! 
Ta kontakt med Ella! 
HE 64 92 63 39 
Kurs hver tirsdag 

Søndag 7.november 
kl.10.00 - Søndagsskole 
kl.18.00 - MØte 
Betel Hornorkester deltar 
MØteserie rn/Frank Hansen 
Onsdag 10.november 
k.19.30 - MØte 
Fredag 12.november 
H. 19.00- MØte 
Video fra Ukraina 
Søndag 14.november 
kl.18.00 - Mote, DAp? 
kI.10.00 - Søndagsskole 
Onsdag 17.november 
kL19.00 - Kveldsbibelskole 
pA ødegArden 
Leiv Hoistad underviser 
Fredag 19.november 
kI. 19.00 Ungdomssamling 
Søndag 21.november 
k]. 10.00 - Sondagsskole 
kLl8.00 Arne Rustadhaugen 
Onsdag 24.november 
kl.19.00 - Kveldsbibelskole 
pA ødegArden 
Roald Andersen underviser 
Fredag 26. november 
ki. 19.00 Roald Andersen 
Søndag 28.november 
ki. 10.00 
Frokostsøndagsskole 
Andersen deltar 
kl.16.00 
Andakt pA Sykehjemmet 

Weekend med Jon Ivar 
Tranem 

Fredag 3.desember 
kl.19.00 MØte 
Lørdag 4.desember 
kl.16.00 - Undervisning 
Søndag 5. desember 
kl.18.00 - MØte 
kl.10.00 - Søndagsskole 
Onsdag 8.desember 
kI. 19.30 - Menighetsmøte 
Torsdag 9. desember. 
ki. 11.30 - Formiddagstreff 
'JulemØte' 
Bjarne Solberg 	- 

VELKOMMEN IlL. 
BETEL 

Tenk 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 
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Skal du skifte vinterdekk? 
KjØr innom Enebakk Motorservice pA sen-
trum Flateby. 

Telef. 64 92 94 30 
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Heffeds 
styresal 
12. -28. 
november 
En utstil- 

1 ing du 
0 ma s e 

Per Arne øiestad har, 
med sine 34 ãr, rukket i 
etablere seg som en mar-
kant kulturpersonlighet 
i Enebakk. Du bar mOtt 
han gjennom hans 
malerkunst, gjennom 
teater og musikk. 
Han var en av initiativta-
kerne til Teaterfestivalen 
89 -, han hadde sin natur-
lige plass blant andre ene-
bakkunstnere i utstillingen 
6 kunstnere i Enebakk. 
Han har deltatt i flere 
kollektivutstillinger bade 
i og utenfor bygda. 

Du har mØtt ham som musiker 
under lokale rockekonserter, 
som akkompagnatør under ung-
dommens kulturmønstring. 

I hØst har han vrt elev ved 
skrivekunstakademiet I Bergen 
Det er med andre ord en multi-
kunstner publikum presenteres 
for nAr dørene Apnes til Per 
Arne øiestads separatutstilling 
i gamle herredsstyresal under 
Arets kulturdager. 

Utviklende vekselbruk 
- Mange vii nok mene at jeg 
sprer meg for mye - musikk - 
teater - maleri - ord.. Jeg mener 
at det er bra med vekselbruk. 
A veksle mellom forskjeliige 
utrykksformer gi avstand til 
ting og jeg føler at det fører til 
videreutvikiing av de forskjelli-
ge utrykkssformer man formid-
ler gjennom. 
Med bare et kunstnerisk utrykk 
kan man lett gA torn. 
Per Arne synes at høsten ved 
Skrivekunstakademiet i Bergen 
har vrt en inspirerende og 
spennende tid i sA mAte. - Jeg 
fØler at nettopp alisidigheten 
har vrt god a ha i bAnn som 
referanse i skrivearbeidet. Og 
det har vrt godt A vre i et 
miljø hvor 'bred kompetanse" 

blir verdsatt, og hvor ogsA 
andre jobber spredt 

Billedkunst som hovedutrykk 
Likevel - billedkunsten er - 
foreløpig Per Ames hovedut-
rykksform. I ungdomsskoleti-
den var han sterkt inspirert av 
sin forrningskerer, Anne Lise 
knoff. Da han skulle videre var 
det derfor naturlig for ham A 
velge den nyoprettede linjen for 
estetiske fag ved Ski videregA-
ende skole, med tegning og 
maling som, hovedfag. Derfra 
gikk turen videre til Einar 
Granums tegne og maleskole i 
Oslo. Sin debut som kunstner i 
lokalsammenheng hadde han 
som gjesteutstiller ved 
adventsutstillingen pA Mjr 
ungdomsskole i 1986. 

I flere Ar arbeidet han med 
akvareller og tusj, men mer og 
mer er det maleriet han har 
konsentrert seg om. Olje er 
matenalet han foretrekker A 
arbeide i. 
Stoffligheten - muligheten som 
ligger i materialet for kontroll 
over hele prosessen fra begyn-
nelse til slutt er noe av de for-
delene som ligger i oljen som 
materiale. Det facinerer meg. 
Fargerik ekspresjonist 
Per Arne maler i en ekspresjo-
nistisk stil, bildene hans er 
sterkt personlige, med dristig 
fargebruk. Lasurteknikken han 
benytter seg av er svrt tidkre-
vende. 
Impulser henter han ofte fra 
kristendommen og kristen tra-
disjon. Han er isr opptatt av 
mellommenneskelige relasjoner 
- Etterhvert ham jeg butt trygge-
re pA egen utrykksform, og mye 
mer uredd i forhold til farger. 
Egentlig er mitt sterke maleris-
ke utrykk noe pA tvers av mitt 
temperament... 

- For meg er hvert bilde en lang 
prosess. Det handler mye om 
hAndverk. Men enda mer har 
det A male bilder et fØlelses-
messig aspekt. Hvert bilde har 

sin tid. I maleriet dissikerer 
man sifl følelsesiiv. Det stAr i 
sterk kontrast til min musikal-
ske utfoldelse som er utad-
vendt og sosialt retta, og som 
handler mer enn noe om spil-
leglede. 

Dramapedagog 
Teater er ogsA en utrykksform 
kunstneren ham arbeidet med. 
Han er utdannet drama og tea-
terpedagog og har, sammen 
med sin kone Kristin - ogsA 
dramapedagog, arbeidet fram 
flere eievforestillinger ved 
Mjr ungdomsskole. Blant 
annet ham han vrt konsulent pA 
- og laget musikk til Kristins 
oppsetning om forfatterinnen 
Ranghil Jølsen . Ekteparet har 
ogsA i et par Ar arbeidet med 
Enebakk barneteater, og høstet 
mange lovord for forestillingen 
"Den giftesjuke kongen" under 
barneteaterstevnet I Folio i 
1989. 
- Teater er en utrykksform som 
pA mange mAter tar opp i seg 
aile de andre utrykksformene 
jeg jeg arbeider med - bilder - 
ord - musikk.. 

Priviligert - og disiplinert 
Ved skrivekunstadkademiet 

arbeider Per Arne nA med et 
teaterprosjekt. - Jeg tror det blir 
veldig spennende. Mer ropes 
ikke nA... 
Og hva adjunkten ved Mjr 
ungdomsskole skal bli til 
syvende og sist her i verden? 
Nei , Si det.. 
Beskjeftige meg med kunst vii 
jeg gjøre uansett, og jeg føier 
etterhvert at kunsten blir vikti-
gere og viktigere... Akkurat nA 
er jeg glad for at jeg er i en 
priviligert situasjon hvorjeg 
kan gjØre hva jeg vil ... Jeg har 
et pusterom fra den vanlige 
hverdagen, og bruker tiden 
godt.. Jeg jobber disiplinert. 
Haddejeg ikke hatt den egen-
skapen ville det vrt vanskeiig 
A konse4trere seg om forskjelli-
ge utrykksforniier samtidig og 
ved siden av familie og jobb. 
For tiden skriverjeg om nette-
ne og maler om dagen 
Utstiliingen er en milepel for 
meg, og en begivenhet jeg ser 
fram til... 
Det finnes et liv etter utstilling-
en - og Skrivekunstakademiet. 
Hva blir ditt neste prosjekt.. 
- Noe litterrt, sier kunstneren, 
og er meget bestemt. Og legger 
han samme kvalitetskrietrier til 
grunn pA sin litterre produk- 

sjon som I biliedkunsten - se da 
har bokfolket noe A se fram 
til. 
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Dette âret har lykken smut 
sterkt og varmt til Kjell 
Matheussen, Enebakks eneste 
profesjonelle teater-utøver. I 
konkurranse med andre teater-
kunstnere ble Matheussen inn-
vilget opphold ved verdens 
nordligste senter for dukketea-
ter : "Nordland dukketeater-
verksted". Resultetet er butt en 
flunkende fly forestilling 
"ANGELOS HAGE". 

Forestillingen bringer oss til 
den kloke kong Angelos rike. 
Foruten kongen mØter vi den 
skøyeraktige og ertelystne prins 
Timon, den enfoldige Harepus 
LangØre, og ikke minst den 
selvhØytidlige og oppblAste 
Krâkekorporalen. 140 samfulle 
minutter far vi vre tilstede i en 
verden av frodig fantasi, forvik-
linger og lun humor. Men her er 
ogsâ sapass mye spenning at 
stykket passer best for barn 
over 4 âr. 

Manuskript og fremføring star 
Kjell Matheussen for, men duk-
ker og dekorasjoner er "tryllet" 
frem av Lisbeth Narud. Riktig 
et mesterverk, forteller Kjell 
Matheussen. Lisbeth Narud har 
tidligere hatt ansvar for adskil-
lige teater-oppsetninger, bI a. 
ved Oslo Nye Teater. 

Forestillingen 	"ANGELOS 
HAGE" markerer at teatret er 
ca. 20 àr gammelt. Egentlig har 
jeg spillt dukketeater hele livet, 
sã det er vanskelig a si nar det 
hele begynte for alvor. For rik-
tig a markere jubileet endres 
ogsA teatrets navn, fra 
"Ballongteatret" til "Darekisten 
Teater". 

Enebakk kommunes fØdsels-
dagpresang til jubilanten er et 
beløp pa kroner 10 000- som 
er benyttet til a skifte Ut det 
gamle lysanlegget, noe Kjell 
Matheussen er svrt takknem-
hg for. Et flott handsiag fra 
"kultur- kommunen" Enebakk! 

Ogsã kinoen har ekstra 
godbiter pa menyen i 
forbindelse med kultur-
dagene. 
Sondag 21. november 

varter Flateby kino opp 
med flotte fllmtilbud for 
liten og stor. 

For stammens yngste star 
BAMBI pa plakaten. 
Av alle kiassikere i Disneys 
fantastiske bibiotek er det en 
film som kiart skiller seg Ut. 
Djerve nye metoder og kunst-
netisk erfaring har fanget inn 
dramaet og skjønnheten fra 
livet i skogen i BAMBI, Walt 
Disneys tegnede mesterverk. 
Bambi fØlger en liten dadyrkalv 

For de voksne star norsk kvahi-
tetsfilm pa kjoreplan.en clenne 
søndagen. 
"SECONDLØITNANThW 
bygger pa virkelige hendelser i 
april 1940. 
8.april mØnstrer skipskaptein 
Thor Espedal av for godt og 
kommer hjem til sin hustru 
Anna. Men pensjonist-ti1vrel-
sen varer ikke lenge. 9.april blir 
Norge invadert av den tyske 
hr, og Espedal melder seg til 
landets forsvar. 
Han finner fram sin gamle 
secondløitnantuniform 	fra 
befalsolen i 1902. og drar under 
hAn og spott fra yngre og mer 
korrekt antrukne militre til 
nrmeste mobiliseringssted. 
Der mØter ban unnfallenhet, 
sviktende mot, og pessimisme. 
Ukjente følelser for Espedal, 
som føler et plikt er plikt, og 
ansvar ikke noe man kan unn- 

fra den blir født, til den selv 
blir far. Under oppveksten 
1rer Bambi betydningen av 
ordet "Menneske", og hvorfor 
alle dyr frykter det. 

MØt BAMBI, den ustø, lang-
leggede dAdyrkalven som er 
forutbestemt til A bli skogens 
prins; Falin, en delikat, liten 
dAdyike som blir Bambis 
kjreste, Trampe, en liten nys-
gjerrigper av en hareunge som 
lrer Bambi alt om livet i sko-
gen, og Blomst, en sjenert liten 
skunk som blir Bambis beste 
venn.. 

Første gang BAMBI mØtte sitt 
publikum var i 1942, og siden 
har den lille prinsen sjarmert og 
bedAret generasjoner pa genera 
sjon 

. \_ ,- 
dra seg. 
Nar kommanderende offiser 
kapinilerer. deserterer Espedal 
og tar med seg en samenrasket 
liten hr under sin egen uorto-
dokse kommando. mens andre 
faller fra, fortsetter ban mot-
stariden mot den overlegne tys-
ke vememakt. 
Espedal er ingen nasjonalist, 
men ban kjemper for sitt fedre-
land. Han ikke ikke religiøs, 
men ban snakker med Gud. 
Han er ikke moralist, men ban 
tror pa sine forpliktelser. 

"Secondløitnanten" er ikke en 
krigsfilm i normal forstand, 
men en eviggyldig historie om 
hva det koster a følge sin over-
bevisning.. 
I 	hovedrollen 	som 
SecondlØitnanten firmer vi 
Espen Skjønberg 

Dansekveld pa' 
Ignarbakke 
For alle danseglade 
sambygdinger en 
Ignarbakke stedet ons-
dãg 17. november. Da 
inviterer Enebakk 
Trekspillklubb til danse-
kveld pa' Ignarbakke.. 
Alle som opplevde fjor-
rets Trekkspillkveld i 

regi av Enebakk 
Trekkspillklubb vet at 
man har godt i vente - 
kribling i go'foten og 
feststemning til tusen. 

Hele bygdas trekkspill 
og gammaldansmiljø 
deltar med friske toner. 
I fjor trakk nettopp den-
ne dansetilstelningen 
fulle hus. 
Med til A sette fart pd 
tilvrelsen denne kvel-
den har 
Trekkspillklubben fAtt 
Hardbassen, Frisk Luft, 
og Sliul og Sug. 

Det blir ellers loddsalg, 
og saig av kaffe og 
kaker. 
Vel møtt PA Ignarbakke 

MER EVENTYR 
PA MJIER 
PA sjuende klassetrinn 
pA Mjer ungdomsskole 
arbeides det nA hektisk 
med et eventyrprosjekt. 
Elevene arbeider med 
eventyr som sjanger, og 
fantasien blomstrer i 
frodig 	fortellerkunst 
med bAde nAtid og for-
lld som referanse. 

Resultatet vii hele ene-
bakk kunne fA del i, nAr 
det inviteres til eventyr-
kveld pA Mjer ung-
domsskole søndag 21. 
november. 

Hvilken form det blir pa*
presentasjonen er ikke 
helt kiart, men det anty-
des at man kan glede 
seg ill dramatiske fram-
førelser av eventyr. 

Sprek 20-a
0 
 ring med Flotte forestillinger 

spennende forestilling p aO  Flateby kino 

ENEBAKK TREKKSPILLKLUBB 
arrangerer dansekveld pA Ignarbakke 

onsdag 17.november k1.19.00 - 22.00 

PROGRAM  

- Hardbassen 
- Frisk Luft 
- Pause mlsalg av kaffe, kaker og min.vann 
- Saig av lodder 
- Sliul og Sug fortsetter 
- Trekning av gevinster 
- Enebakk Trekkspillklubb avslutter og takker 

for seg 
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"Fra Prestv. xgen til Si 00w Sala" 

Lars Klevstrand 

En kjempemønstring av 
Alf Prøysen  og Evert 
Taubes visekunst, med 
Lars Klevstrand, 
Wenche Hallan, og store 
deter av Enebakks sang-
og musikkliv som aktø-
rer. Det er forestillingen 
"Fra Prestvegen til 
Sjôsala" i et nØtteskall. 

Det viseglade publikum i 
Enebakk skulle dermed kunne 
se fram til en musikkfest av 
ypperste merke. Vi har prøve-
smakt, og garanterer for kvali-
teten. 

Foruten de ovennevnte, impor-
terte solistene, vii du ogsâ f 
høre en rekke lokale solister, og 
sist, men ikke minst, Enebakk 
Blandakor, som ogsi medvirket 
under fjo.rets store musikkopp-
setning,"Fra Broadway til 
Mjr". Ogsâ denne gangen star 
Johan østby for flere av korar-
rangementene. 

Selve ideen til denne forestil-
lingen ble, ifØlge initiativtaker-
ne Leif Lillejordet og Stig 
Adolfsen, unnfanget i 1991, 
under en tilstelning for 
Samvirkeiaget pa Stange. der 
fØdtes et oppriktig Ønske om 
gjøre noe med Alf Prøysens 
visediktning hjemme i Enebakk 
og tanken om a legge en slik 
forestilling til kulturdagene la 
snublende nr. 

Underveis i arbeidet fØlte de to 
musikerne at det var riktig 
inniemme nok en stor vise-
kunstner i forestillingen, nem-
hg Evert Taube. Dermed had-
de man tittelen pa musikkspil-
let - 'Fra Prestvgen til 
Sjösala" . Publikum inviteres 
med til intet mindre enn en 
musikaisk reise i Alf Prøysens 
og Evert Taubes dikterverden. 

Som arrangører star et nystartet 
orkester - Musikantene. 
Orkesteret er nytt, men musi-
kerne er alle erfarne, og de fles-
te med lang fartstid i Enebakks 
musikkliv. Det best.r av Roar 
Myhre, piano, Vidar Sandem 
Gitar, Stig Adolfsen, bass, 
Jade Lubbe, slagverk, Leif 
Lillejordet, trekkspill, Gry 
Adolfsen, fløyte  og Arne 
Borgen, Tuba. 

Arrangøren henvendte seg pa et 
tidlig tidspunkt til Enebakk 
Blandakor med forespørsel om 
at samarbeid. Koret tok utfor-
dringen , og er nâ inne i forbe-
redelsenes hektiske sluttfase. 
Et par av solistene i forestil- 

lingen er hentet fra koret - 
d.v,s. tatt Ut etter audition. Det 
er Grete Bergersen, som vi hØr-
te under Blandakorets vârkon-
sert, og Olav Yttervold. 

Blant solistene finner vi ogsâ 
14 fir unge Siri Nilssen fra 
Flateby. 
Siri har sunget sá lenge hun kan 
huske, og har ved flere anled-
finger vrt solist med Stranden 
skolemusikkorps. Hun har 
vrt med i Enebakk 
Dramatiske S1skabs oppset-
fling av "Plastroser dør ikke", 
hun har prøvet for NRKs" 
Midt i Smørøyet",  og hun var 
faktisk med til siste runde 

Siri Nilssen  

under uttak til musikalen 
"Annie. 
Noen ekte debutant i sangsam-
menheng er Siri altsã ikke, selv 
om det nok finnes mange i 
Enebakk som fortsatt ikke har 
hørt henne. 

Vi skal ikke rope altfor mye av 
repertoaret i "Fra Prestvgen 
til SjØsala". Musikaisk ansvar-
lige for forestillingen har kun-
net øse nkelig av PrØysen og 
Taubes viseperler. 
- Vi har hatt et sant veil av tek-
ster og melodier i sâ godt, og 
samtidig s. stort utvalg at det 
var vanskelig a velge, forteiler 
Stig Adolfsen og Leif 
Lillejordet. 

- Men vi har gjort en priorite-
ring, og vi hâper at den faller i 
smak hos et bredt publikum, 
sier de. 

Og da gjenstâr det bare a Ønske 
publikum vel mØi - i C-areaiet 

'pA Mjer ungdomsskole - eller 
ph Flateby Samfunnshus, 24., 
25., 26., og 27. november til en 
av Arets musikkopplevelser i 
Enebakk 

har de siste Arene vekslet 
sine opptredener mellom 
store musikaiske opsetninger 
som trubadur og samfunns-
refser, samt som Bame-
hageonkel gjennom sin 
familieforestilling 

DRØMMEN OM KAP-
TEIN SORTE BILL som 
han har spilt sammen med 
sin kollega Steinar Ofsdal. 

Lars har blant annet medvir-
ket i musikaler som Les 
Miserables og Oklahoma. 
Han var ogsA engasjert i 
tolvskillingsoperaen 	ved 
Sogn og Fjordane teater yin-
teren og varen 1992. 

Fra Lars Klevstrands karrie-
re kan vi nevne 

- Evita i Trondheim 
- Ballade med Ase Kleve-
land, Lillebjørn Nilsen og 
Birgitte Grimstad 
- To Spellmannpriser (Bal-
lade og Hartvig Kiran) 
- Duo med Steinar Ofsdal 
gjennom mange Ar. 
-Klassisk gitarist som ga ut 
plate med Erik Stenstavold 
(Pianomusikk for to gitarer) 

- Finn Ludt-produksjon med 
Egil Kapstad og Aril An-
dersen. 

Sommeren 1992 var han 
aktuell med Evert Taube 
kabaret, sammen med Elisa-
beth Andreasson o4 Paul 
Age Johannessen pa Park 
Hotell i Sandefjord. 
I denne forestillingen har 
han hØstet storslAtte kritik-
ker for sin tolking av Taube. 
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KunstsaIg under Enebakk kunstforening inviterer- 
Enebakk.-.k-ammerkor kulturdagene 

Øysrein Moholt, Enebakk kamnierkor og Trond Eriksen, Enebakk kunsiforening i Mari kirke med en 
akvarell malt av Magnus Bratfoss. 

Kjell Matheussen med noen av de mange godhitene du 
hargnldning til a skaffe deg under kulturda gene 

"Stiftelsen PrestegArden Kunst-
senter har mottatt en serie 
vakre kunstreproduksjoner i 
gave fra Dreyer Forlag: Edvard 
Munch, Carl Larson, Erling 
Enger, russiske ikoner, samt 
mye, mye mer. Bilden er men-
tert pA syrefri kartong, gitt av 
Gaileri NygArd. 

Reproduksjonene skal selges 
under kuiturdagene og vii i 
gjennomsnitt koste 20 kroner. 
SA her kan kjØperne gjøre et 
kupp! MAlet med salget er ikke 
bare A skaffe penger til prosjek- 

tet - MAlet med saglet er ikke 
bare a skaffe penger til prosjek-
tet, men ogsa A markere dette 
viktige 	kulturtiltaket. 
Stiftelsens saigsbod vii vre A 
finne pA de fleste store arrange-
menter under Kulturdagene. 
Forbehold mA likevel tas ifail 
bildene rives vekk pA de første 
tilsteiningene. 

For tiden behandles stiftelsens 
reguieringsplan i de kommuna-
ie organer, og styret for stiftel-
sen hAper at overdragelsen kan 
finne sted etter nyttAr. 

Alle har rett til kunst, stAr det 
I menneskerettighetserkhering_ 
en. Alie har likeledes rett til A 
oppleve kunsten pA sin egen 
mite. Kunsten blir først til nAr 
den oppleves av noen, siik at 
den gir mening for hver enkelt 
av oss. Men opplevelsen vAr 
kan bli rikere og dypere med 
større kunnskap om og innsikt i 
de ulike kunstartene. 

Enebakk kunstforening har et 
ønske om A kunne bidra til A 
opprettholde bredde i unrykks-
formen for det som tilbys av 
kunst-aktjvjteter i kommunen. 

VAr oppgave som kommu-
nens kunstfoienjng er A fremme 
interesse og forstAetse for god 
kunst, og god kunst skal oppie-
yes med aBe sansene. 

Det var I første omgang 
musikken som kunstnerisk 
uttrykksform vi ønsket A for-
midle da vi tidligere i Ar tok 
kontakt med Enebakk kam-
merkor. Den første kontakten 
ble en spire til et givende sam-
arbeid, hvor vage tanker har 
butt til konkrete planer. 

Onsdag 8. desember kI. 19, er 
Enebakk kammerkor kunstfore-
ningens gjester i Man kirke. 

I tillegg til det rent musikal-
ske presenteres billedkunst som 
et supiement, nettopp for A 
understreke hvordan to ulike 
uurykksformer forteller det 
samme budskapet. 

Enebakk kammerkor er et 
forhoidsvis nytt skudd pA stam-
men i Enebakks musikkljv. Med 
sine 22 medlemmer, de fleste 
bosatt i Enebakk, har koret satt 
seg som mAl A vre et <<bruks>>-
kor i kommunen. Koret bar opp-
trAdt ved 1. og 17. mai-arrange-
menter, konfirmasjons-gudstje-
nester, j ule-høymesser, basarer 
og under Fiateby-dagene. Koret 
har ogsA medvirket under feiles-
lçonserter med andre kor i Oslo, 
As og Ski. Ved et par anied-
finger har koret opptrAdt pA 
bAde norsk og svensk radio. 

NA I host gjennomførte koret 
et koosertsamarbejd med Ham-
marö KammarkOr i Skoghail 
kirke og Karistad domkirke o 
opplevde der korsamarbeid p 
sitt aller beste, bAde musikaisk, 
sosialt og rent menneskelig. Det 
er derfor alt nA lagt planer for 
videre samarbeid for bAde 1994 
og 1995. 

Korets stemmefordeling er 
god, og repertoaret spenner 
foreløpig over en periode pA Ca. 
500 Ar - med profilen: fra renes-
sanse til reggae - fra Bach til 
Beatles - med andre ord alt fra 
de store kirkekiassikere til lett-
fotede jazztoner. Koret er I stor 
grad selvforsynt med instrunien-
talister, og en av nøkkel-ideene 
er ogsA fordeling av oppgaver 
og engasjement innad i koret. 
Koret har et moderat medlems- 

tall som gjør det len aflvendelig 
og lett A administrere. 

Den første tiden hadde koret 
prover hver 3. lordag ettermid-
dag, men gikk i 1993 over til 
annenhver torsdag fra 19.00 til 
21.30. I <fri-uken>> forutsettes 
det at mediemmene selv over 
med enten tekst eller toner. 
Koret har til nA han øvelser pA 
Emaus i Kirkebygden. En viktig 
del av korets idd er medmennes-
kelig engasjement og omsorg, 
med et annet ord: trivsel. Koret 
har ogsA sin egen <<sosialkomi-
té>> med ansvar for Arsfester, 
sommerkveldenes 	grilikos. 
rebuslop ogresbevisninger> 
pA medlernmenes merkedager. 
Korets navnetillegg: PRO 
MUSICA - <<for musikken>> er 
korets hovedmAlsetting - det 
musikaiske engasjement. 

Konserten i Mari kirke ons- 
dag 8. desember innehoider et 
variert program. Fra tysk renes-
sanse og barokk, fransk roman-
tikk, til norske folketoner. OgsA 
Arets store jubilant Edvard Gri-
eg er med. Det blir ogsA rene 
instrumental innslag. Ettersom vi 
nrmer oss Arets store høytid, er 
en avdeling viet advents- og 
julemusikk - noe kjent, floe 
nyu. OgsA publikum fAr delta 
sammen med koret. 

Enebakk kunstforening 
Trond Eriksen 

formann 

Host ved Holmetj*ernet 
Av Henning Bergersen 

Det hen-er en fiskekrok i tre-
et og dingier. Den henger der og 
blinker i oktobersola og forteller 
om et mislykka kast og banning 
utover vannet. 

NA er det stile og fredelig her 
og sola skinner fra en skyfri 
himmel. Skauen stAr rod og gui 
sA langt øyet kan Se. Det er en 
av disse kalde. klare dagene det 
blir ferre og frre av Jo lengre 
en komrner ut I oktober. Det er 
host pA skauen og livet er godt A 
leva. 

Jeg er ikke aleine, for to karer 
har siAn leir pA den andre sida 
av tjemet. Jeg kan sA vidt se 
døm, der døm sitter under ei 
furu med hvert sitt kaffekrus, og 
bAlet brenner lystig like ved. 

Det er et godt støkke over tel 
den andre sida og Jeg lurer med  

ett pA hvorfor Holmetjernet 
aldri har fAtt <<status>> som vann, 
men har mAtta nøye seg med A 
vera tjern. 

Sjøi sitter jegved den gamie 
tømmerkoia pA vestsida og 
gomler pA et brødstøkke med 
geitost. Ei krAke farer opp fra 
skauen og skriker stygt. Hu 
tlakser felt og forsvinner i ret-
fling Gravtjernet. 

Jeg var der inne pA ski sist 
vinter, og mAtte sjøl trAkke iøy-
pe hele veien inn. 

Jeg tar en slurk kaffe og ten-
ker pA alle skitura famiiien mm 
og jeg gikk inn hit da jeg van 
liten. Det var dengang det var 
mye snø og oppkjørte løyper 
over alt. Det er lenge sia nA. 

HolmetJemet er et pent tjem. 
Her er det Apent og fritt og mas-
sevis av fine plasser en kan slA 
opp tell, tenne bAl, eller bare  

sette seg ned for A nyte skauens 
lyder og lukter. Det er ei: fin tid 
og ferdes pA skauen. A were her 
inne ved Holmetjernet pA en dag 
som denne, er reine medisin for 
sjela. 

Tida gAr og jeg mA tenke pA 
hjemveien. Det en en drøy times 
tur telbake tel VAglia og middan 
som venter. Jeg reiser meg, tar 

P' 
meg rykksekken og gAr bort 

tel den gamle tømmerkoia. Jeg 
legger nesa inntel veggen og 
trekker inn, det lukter svakt av 
tjre og viilmark. Lukta blander 
seg mod røyklukta frA bAlet tel 
kara pA østsida av tJernet. 

Jeg stryker hAnda sakte langs 
døm gamle tømmervegga for 
jeg setter kursen hjemover, over 
HaugsmAsan og Slorene. Om 
noen uker en det v inter. 



Tenk 
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Enebakk! 
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Fire fargerike og 
forskj ellige i 
Heffedsstyresalen 
Lørdag 20. novemberãpner nok en kunstut-
stilling i Enebakk, dene gangen i 
Herredsstyresalen. 
Fire Enebakkunstnere med vidt forskjellig 
utrykk tok imot utfordringen og takket ja til 
kulturadministrasjonens invitasjon om 65  
stille ut under Kulturdagene 1993. 
Den ene, Randi HobØl, er opprinnelig ene-
bakking. De andre tre, Leikny derlick, Ida 
Indseth og Eivind Jentoft er alle innflyttere, 
men med mange firs fartstid i var kommune. 
Vi kan love publikum en variert og spennen-
de utstilling i Heredsstyresalen i tiden 20. - 
28 november. 

Leikny Derlick 
er født i 1934 i Oslo, og er 
ná bosatt pa Fateby hvor 
hun har sitt verksted. 
Leikny er utdannet ved 
Statens kunst og hand-
verksskole i 1951-54 pa 
gulismedlinja, og eter 
endt utdannelse etablerte 
hun sitt eget verksted, og 
fikk en rekke dekorasjons-
oppdrag for kafeer og res-
tauranter rundt om i hele 
landet. Hun bar blant 
annetlaget dekorasjonene. 
pa Colosseum Grill. 

Leikny har ellers arbeidet 
i Georg Jensens Verksted i 
Kobenhavn, og har fore-
tatt studiereiser i Polen, 
Tsjekkoslovakia, England 
Frankrike og Hellas. 

Leikny har hatt en rekke 
separatutstillinger i 
Østlandsomrâdet, hun har 
deltatt pa kollektivutstil-
linger pA Høvikodden, i 
Kunstnernes Hus, pA Aker 
Brygge, og hun bar stilt Ut 
i Berlin ved flere anled-
finger under norske kul-
turdager detr 
Leikny har ogsA vert fest-
spillutstiller i Bodo. 

Selv om hun egentlig er 
utdannet ved gullsmedlin-
ja, forteller kunstneren at 
hun flittig frekventerte de 
andre linjene ved skolen, 
og hennes nysgjemghet 
pA materialer har gjort 
henne til en kunstner som 

arbeider over et bredt 
spekter. Hun jobber med 
materialbilder sAve! som 
malerier, maling pA porse-
len, grafikk, smykker og 
akvareller. PA utstillingen 
har bun denne gangen 
med arbeider i flere av 
disse teknikkene. 

Leikny Derlick  

Ida Indseth 

Ida Indseth 
Er født i Salangen i Troms 
fylke, og bosatt i 
Kirkebygda fra 1950. 
Ida har hatt systue i 
Enebakk og er vant til A 
ha blyant i lomma for a 
tegne modeller og skisser. 
Blant annet maler hun 
akvareller. 
For tiden arbeider hun 
mest med keramikk, og 
har verksted i 
Kirkebygda. Ida er for det 
meste selvlrt, spesielt 
nAr det gjedler keramikk. 
Hun har deltatt pA for-
skjellige utstillinger i 
Enebakk ved flere anled-
finger, blant annet 
adventsssutstillinger pA 
Mjer 
PA utstillingen er Ida 
representert med bAde 
akvareller og keramikk. 

Eivind Jentoft 
Er oppvokst pA Nesna i 
Nordland. Han er lrerut-
dannet med videreutdan-
ning i forming, og har 
malt bilder i ca 10 Ar. 
Eivind er opptatt av vAr 
fortid - av at vi ikke mA 
bli historielØse. Vi mA ta 
vare pA vAr kulturarv. 
- Vi ma lytte til budska-
pet, budbringeren og kon-
kylien og fØle vinden fra 
da, som bør blAse i da 

o ogsA. 

Eivind Ønsker ögsA A Si 
hoe om forholdet mennes-
ker imellom. Om venn-
skap, kjr1ighet. 
- Jeg bruker ofte symboler 
som spyd, nøkler, 
vakter/budbringere, og 
kombinerer dette med 
natur og interior. Naturen 

prover jeg A beskrive 
lyrisk, interiØrene i bilde-
ne brukes ofte for A 
beskrive mitt interior, mm 
indre virkelighet. 
Interiørene sier ogsA noe 
om vAr kultur. vr historie 
og verdien av dette. De 
sier ogsA noe om mm 
kjerlighet til gamle husin-
teriØrer. 

Eivind har deltatt i en rek-
ke kollektivutstillinger 
rundt om i Norge, og ban 
har ogsA hatt separatutstil-
linger. Sammen med 
lrerkollega Viggo 
Karisen pA Mjr ung-
domsskole er han driv-
kraften bak de tradisj one!-
le adventsutstillingene i 
Enebakk. Han har ogsA 
vrt formann i Enebakk 
Kunstforening. 

Randi Hobøl 
f.1957, er født og opp-
vokst i Enebakk, men 
bosatt i Oslo. 
Randi et utdannet ved 
KunsthAndvrksskole 
n i Kolding i Danmark, 
linjen for tegning og gii-
fikk (83-87). 
Randi har en alsidig yrke-
serfaring. HUn har arbei-
det som lrer, bibliotekar, 
kultursekretr, nnadio-
redaktØr, nattevakt, ide-og 
rekiametegner, avistegner 
og yrkesrAdgiver. -. 

Randi bar hatt utstillinger 
i Danmark og Skottland. 
Hun har tidligere hatt 
separatutstilling i Gamle 
Herredsstyresal i 
Enebakk. Hun var videre 
representert ved Nordisk 

Teckningstriennal 92/93. 

- Prosessen ved A lage bil-
der betyr mye for meg. 
Bildene blir til som et 
resultat av en lengre tan-
keprosess, der jeg egentlig 
ikke vet pA forhAnd hva 
jeg kommer lii A lage. 
Bildene er for meg "ferdi-
ge' nAr de bar kommet til 

bety noe helt for seg 
selv - sA og Si butt mer 
enn den tankerekken jeg 
startet med, sier Randi. 

Hun haringen bestemt tek-
nikk som hun holder seg 
til, men hun fremhever 
tegneteknikken som spesi-
elt facsinerende, da dette 
er en direkte og naken 
mate fra kropp via red-
skap og til billedmediet 
ifølge kunstneren. 
- I bildene som vises pA 
utstillingen er ogsA teg-
ningen framtredende, selv 
om den ikke ailtid er sA 
lett synlig. Det erjo ikke 
altid man kan se hva en 
strek er laget av, men At 
det er en strek, vii jeg 
gjeme at alle kán se, sier 
Randi 
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1ENEBAKK 

FOI4KE 

BIB 1.1 OIEK 

.pningstider: 

Mandag: 
16.00 - 19.00 
Tirsdag 
9.30 - 14.30 
Onsdag 
9.30 - 14.30 

Torsdag 

16.00 - 19.00 
Fredag 

9.30 - 14.30 

Kraftig HERRESKO 
En drom pa foten 

Kr 469, 

28-34 

Kr 279,  

Sort eller 
rosa 
Nr.28-35 

PIKE- og DAM TOVLETT 
Gumm -. syntetisk 
mltykt for 	Kim 

36-41 

FLATEBYSENTERET 
—atajama  

APENT 	 1000-1700 
I 

 
fE TORSDAG 	1000-1800 

J I 	LØRDAG  	1000-15.00 TLF. 64 92 83 74 

vIPOSTEN 

 

Din lokale 

ANDRESEN 
rørlegger 

FAG 
Elektrorep. 

Egil H. Jorgensen 
Flatebysenteret, tlf. 64 92 92 81 

& SERVICE 
Ikke la renskapsfØrin- 

gen din bit et sjansespili!. 
ebakk 

ENEBAKK ENEBAKK 
OG VARME 

v/Ole Anton Gystad 
& SONNER 
Vágliveien 
TIC 64 92 43 

Mobil 

25, 

03036 
54 - 

Ytre 
A/S 

Enebakk 
64 92 48 92 

127 

SALG OG REP. AV ELEKTRISKE 
HUSHOLDNINGSMASKINER, 

RADIO - TV - VIDEO 
Parabolantenner - Nokkelfiling 

egfl$kctpskontOr % 
Godkjent regnskapskontor 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 64 92 63 03 

Dtirud Gãrd 
1914 Ytre Enebakk 
- Døgnse'ice - r-t 

TIf. 64 92 4630 
Mobil 03004997-03038565 

Marit EIn Sørli EVOS ENEBAKK VAT UTSIKTS BYGG- OG TOMMERMESTER Naturterapeut OG SERVICE • id Per-Erik østlie a 	0 RAMMEVERKSTED 0 • 	1914 TRE ENEBAKK - TLF. 64924340 ENEBAKK NATURTERAPI TLF. 64 9271 72 

.din lokale byggmester 

-Iagkunr,.kap gir trygghet 

Tlf. 64 92 70 44 
Fot.soneterapi, aromaterap4 kinesiologi, ereakupunktur, 

kraniosakrafterapi, kosthoidsveliedning, magnelfeliterapi. 
Diplom fra Institutt for HelhetsmedisIn - Medlemav NFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

Personsøker 096 97 823 
Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Vakthold - alarmmottak, 
alarmsentral 

1911 Flateby 

Alt innramming 
Rask levering 

TIC64 92 86 10 

I 
GJENSIDIGE 
forsikring 
Kirkegt. 1, 

Rorleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering 

Utleie av ensepumper, vannsuger 
og heytrykksspyling 

Vi holder il i Enebakk Moll e 1914 

' 	Megler'n I Enebakk 	' 
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe 

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

Ta uforpliktende kontakt. 

/1 

Tenk 
trivsel 	'1 

Vektertorget 
2000 Lillestrom 

Ytre Enebakk, tlf. 64924639 Mobil: 03032 665 el .1-411 TRYTI EIENDOMSMEGLING AS -tenk 
Enebakk! Telefon: 83 81 09 11 FjpWoeI.,, 55, jq14 y_Eoebpkk. ;.,.,64   925570 



GRENSELOS OMSORG 
Innsals for krigsofre 

Norges Rode Kors TV-aksjon 
14. november 1993 

Nytt tak pa' Herredshuset 
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H Fra Presi 
	gen til SjOsala" 

Har du sikr t deg billetter? 

Husk matineen pa Flateby 

Samfunnshus,  

Iørdag 27.novkl 1300 

t 	Enebakk kommunestyre 
har enstemmig godkjent 
foreliggende planer for 
ombygging av takkon-
struksjonen pi Herreds-
huset. 
I første omgang skal det legges 
nytt valmet tak. Taket mti 
repareres p.g.a. Iekkasjer, og 
fuktproblemer gjennom mange 
.r. Forvaltningssjefen foreslo i 

den forbindelse at man samti-
dig med utbedringene hever 
taket slik at man far en ekstra 3. 
etasje pa herredshuset. Det 
innebairer et framtidig utnytt-
bail areal pa 346 kvm. 

I prosjektet ligger videre inn-
plassering av rullestoiheis, for-
lengelse av trappen opp til 3. 
etasje nãr denne blir montert, 
og innbygging av terasse over 

kjøkkenet . Her planlegges han-
dikaptoalett. 

Men, i første byggefase er det 
altsâ kun snakk om utbe- 
dring/heving av taket. 	Og 
penger til dette har kornunen 
fâtt gjennom en statlig bevil-
ging fra ordningen "tilskudd til 
kommunalt vedlikehold" 
pa kr 468.000 

KOMPOSTEN 

JOBBGARANTI 
TIL ANSATTE I 
KOMMUNEN 

E nebakk kommunestyre har 
mot fern stemmer vedtatt at 
ansatte som fAr sine arbeids-
oppgaver endret i forbindelse 
med OU-prosessen gis garanti 
for arbeid under forutsetning av 
at lover og avtaleverk følges. 

UTVIDET 
APNINGSTID 
Lillians Retaurant pa 
Flateby har søkt om 
utvidet ápningstid. 
Innehaveren Ønsker A 
holde Apent til kI. 02.00 
pA fredager og lørdager. 
Dette p.g.a. en økende 
tendens til at publikum 
ankommer sent til ber-
vertningsstedene. 

Helse og sosialstyret 
anbefaler ikke søkna-
den. De mener at utvi-
det skjenketid ikke er 
forenlig med en mAlset-
ting om redusert alko-
holkonsum. 

Lensmannen har ingen 
innvendinger mot utvi-
delse av Apningstiden. 

Kommunestyret 
behandlet saken i mote 
25.oktober,og gikk inn 
for A utsette behandling 
av saken inntil edru-
skapsplanen er rullert. 

Ungdommens kultur — 
mønstring 1993 — 1994 

Sa'Ig av Folio 
Energiverk A/S 

0 

forelopig pa is 

Hei, alle enebakkungdommer mellom 10 og 
19 ãr! Na er det pa tide a begynne og tenke 
pa Ungdommens Kulturmønstring 93/94. 
Ogsã denne gangen blir det tema pa Tvers. 
Det betyr at du kan delta uansett hvilken 
utrykksform du velger. 
Den lokale finalen er 30. januar 

Du kan fá mer informa-
sjon om Ungdommens 
kulturmønstring pa kultur-
kontoret. I første omgang 
er det viktig at du noterer 
deg pâmeldingsfristen 
som er: 

5. januar 1994 

Ta kontakt med kultur-
kontoret og fA tilsendt 
pâmeldingsskjema. 

FylkesmØnstringen blir 
antagelig avviklet 
22.mars, men stedet er 
ikke fastlagt enda. 

Landsmønstringen blir 
som vanlig i Trondheim - 
denne gangen noe senere, 
nemlig 10.- 13.juni. 

Juryen som skal vurdere 
innslagene blir oppnevnt 
av Akershus Barne og 
Ungdomsthd, 'som star 
som arrangør fØr mønst-
ringen i Akershus. 

Enebakk hevder seg van-
ligvis bra i disse mØnst-
ringene og tre ganger har 
vi hatt deltakere i landsfi-
nalen i Trondheim. 

Etter at Ski kommune 
vedtok A stoppe arbeidet 
med vurdering av saig av 
Folio Energiverk A/S, har 
Enebakk kommunestyre 
fastslAtt at man ikke fin-
ner grunniag for videre 
forhandlinger om et even-
tuelt saig. 
Dermed blir det foreløpig 
ingen forventede E-verks 
millioner i kommunekas- 

sen. Vedtaket innebrer 
ellers at Enebakk kommu-
ne tiltrer at Fob 
Energiverk A/S dersom 
andre energiverk i Folio 
viser interesse for dette - 
tar opp til drØfting og vur-
dering fusjonering, eller 
forpliktende forretnings-
messig samarbeid med 
disse energiverk. 


