Nr.7—Nov. 1998

Informal

for BOB hommune
ON

Ny sokneprest
i Enebakk
side 2
Enebakk
B rannvesen
informerer
side 4
Aktivitetskalender
(kulturkalender)
Side 5
Pâmelding til
Ungdommens
kulturmønstring
side 9

Mdrwdens

sitat:
<<Vi ma' i/c/ce were
redd for d ta et stort
skritt av og til.
Man kommer ikke
over avgrunnen i to
korte hoppx
David Lloyd George
Sitatetfinner du pa
biblioteket!

Foto: Mariann J. Lillefuhr

RØd avdeling i Kirkebygden barnehage fotografert under en helt vanlig samlingsstund en
kiar høstdag 1 november. I barnehagen er det godt a vre for alle, og slike stuncler er det
mange av kan styrer Gyrild Vâge fortelle. I dag er det høytlesning som star pi planen og at
det er popu1art er sikkert, men det er ogsâ skogsturene, en tur 1 skolens gymsal, akebakken
og ikke minst maten som kokka True tryller frem. Kirkebygden barnehage ønsker a fremstâ
Side 10.
med minst mulig institusjonspreg og dette har de virkelig kiart.
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Or6førerens
hjorne
Igjen er det gjennomført en
vellykket Tv-innsamling i Enebakk. Arets totalbeløp ble for
Enebakk sin del totalt
kr. 241.236,52, hvilket tilsier
kr.28,74 pr. innbygger. Dette
gir oss ferrite plass i Akershus,
noe vi bør vre stolt av.
OgsA i Ar ble det gjennomført prosjekter pA skolene vAre i
forbindelse med aksjonen. Skolene satte selv pengene inn
pA konto, men Enebakk Ungdomsskole og Mjr Ungdomsskole har oppgitt sine beiøp. Enebakk Ungdomsskole
samlet inn kr. 12.602,- og Mjer Ungdomsskole samlet inn
kr. 18.000,-. I tillegg ble det gitt gave fra Norsk Folkehjelp,
avd. Flateby pA kr. 2.000,- og Enebakk formannskap bevilget kr.12.552,-.
Gjennomføringen av innsamlingsaksjonen gikk greit, men
vi er idar over at det er noen som ikke fikk besØk. De frivillige som stilte opp gjorde en kjempeinnsats, og jeg vii fA
takke alle lag, foreninger og privatpersoner som hjalp til
denne dagen! Jeg ser fram til et samarbeid ogsA neste Ar.
HØsten er over oss for alvor. Selv om det i skrivende stund
har kommet litt snØ, er det enkelte tider pA døgnet sA mørkt
at det er farlig A bevege seg ute uten refleks. Dessverre oppdager vi at det er mange som ikke bruker refleks. Dette gjelder ikke minst voksne, som skal vre et godt eksempel for
barn.
PA ettersommeren fikk jeg en henvendelse fra Reflexprodukter Norge A/S om kjØp av refleksbando1rer. Enebakk
kommune kjØpte inn utstyr til alle 6 Aringer, hvilket vi ogsA
gjorde i 1997. Som i fjor hadde vi ogsA i fir et godt samarbeid med Enebakk lensmannskontor, som sto for utdeling pA
skolene. Tilbakemeldingene fra lensmannskontoret er positive, og de hadde inntrykk av at laererne allerede ved skolestart hadde tatt for seg temaet. Elevene var impulsive og
viste at de hadde god forstAelse for at de mAtte vre syniige
i trafikken, men selve trafikkbildet vii de nok ikke forstA for
11-12 Ars alderen.
I forrige nummer av Komposten skrev jeg litt om demokrati og hva folkestyre betyr for iandet. SOm et innspill i debatten har jeg tatt opp spørsmAlet om fierre representanter i
kommunestyret og utvalgene i Enebakk. Dette er et temajeg
mener poljtikerne bØr diskutere en gang hvert fjerde Ar, slik
at vi til enhver tid har en politisk struktur som er diskutert en
gang i perioden. Uten A forskuttere vedtaket, vii jeg bli forbauset dersom antall medleinmer ikke ogsA i framtiden vii
vre 331 kommunestyret. Sriig de mindre partiene er interessert i A beholde sin representasjon, noe jeg har forstâelse for.
En dagsavis bragte et leserinnlegg fra SV om temaet.
Dette har jeg lyst til A kommentere. I inniegget virker det
som om Arbeiderpartiet er pA yule veier fordi ordfØreren har
tatt opp spørsmAlet. om antall representanter til diskusjon.
Det antydes at det skulle vre vanskeligheter med listekandidater hos Arbeiderpartiet, men sAvidt jeg vet er dette ikke
tilfelle. Jeg har undersøkt litt omnominasjonsprOseSSefle, og
det virker pA meg sorn om de fleste partier ikke ennA har
kommet skikkelig i gang med denne. Derfor var det riktig
tidspunkt nA A ta opp dette spørsmAlet.

Moter i floveduwalg 1-31 desember:
Kommunestyret: Mandag 14. desember, ki. 18.30
Skole/barnehage: Tirsdag 1. desember, ki. 19.00
Naturforvaitning: Torsdag 3.desember, U. 19.00
Kultur: Torsdag 3 .desember, U. 19.00

MOP fopinnievering av stoff til Komposten
2.
balvar 1998:
Onsdag 2. desember for utgivelse 23. desember
Frister for innievering av stoff UI Komposten 1. halvAr 1999:
Onsdag 6. januar for utgivelse 27. januar
Onsdag 3. februar for utgivelse 24. februar
Onsdag 10. mars for utgivelse 31. mars
Onsdag 7. april for utgivelse 28. april
Onsdag 5. mai for utgivelse 26. mai
Onsdag 9. jum for utgivelse 30. juni

Vi ønsker bygdas nye sokneprest Eystein Norborg
velkommeN
11088
Soknepresten tiltrAdte stillingen oppfordring til menigheten om A ta
1. september i fir. Han flyttet samtidig til Enebakk, for som ban selv attrykte det: <<Nrhet til menigheten
og A bli en del av den og bygda er
viktig>>. Foreløpig bor ban i forpakterboligen, men nAr preiteboligen
etter hvert blir ferdig oppusset, vii
ban flytte inn der.
Han har flyttet lenger enn det tidligere, for ban ble fØdt i Stockholm i
-44. Derfra gikk ferden til Nord østerdal, nnnere bestemt Tynset.
Norborg er selv prestesønn og har
rt innom bAde Man'glerud menighet i Oslo og Holmen menighet I
Asker som prest, for ferden gikk til
KrAkstad i Ski. Her har ban hatt sitt
virke som prest de siste 20 Arene. PA
mitt spørsmAi om hvordan ban ser
pA sokneprestembete, svarer ban
raskt at dette er en spennende og
hyggelig utfordring. Som sokneprest har han det geistelige ansvaret
for prestene i kommunen, videre er
ban ansvarlig for de kirkelige handlinger og gudstjenestene. Han er
opptatt av nrhet og kontakt og Ønsker nettopp dette til bygdas befolkfling. Her kommer ban med en kiar

kontakt ogsA om aiminnelige menneskelige ting som opptar de fleste
av oss. Videre Ønsker ban at kirken
skal vre til for alle, og at kirkerommet ogsA kan benyttes til andre
formAl enn rent kirkelige, men at
slik bruk ogsA bør ha det kristne
budskapet i fokus. Soknepresten er
opptatt av anrhet til skolen og hAper
pA at ban fir til et positivt samarbeide med alle skolene i kommunen. Etterhvert vii ban besøke skolene og legge til rette for et slikt
samarbeide. Han har et mil om A
vre tilgjengelig for innbyggerne
og vii prove A innføre fast kontortid
som et av virkemidlene for A nA
dette. Men manglende kontortid mA
ikke hindre at innbyggerne tar kontakt, er hans avsiutningsreplikk.
Komposten vii ønske ban til lykke
med sokneprestembete og tror at
fellesskapet ban søker er iett A
oppnA her i Enebakk. Det vitner alle
aktivitetene rundt om i bygda meg
om liver gang jeg skal utarbeide en
fly utgave av Komposten. Men at vi
har et rikt fellesskap gjØr det ikke
mindre viktig A ta vare pA hverandre

Sokneprest Eystein Norborg
tok seg tid til en prat innimellom dagens mange gjørenidl.
Foto: Mariann J. Lillefuhr
i hverdagen og gi rom for ettertanke
og utdypning. Og her km kirken
med sin ro, vre et viktige suppie
ment til hektiske hverdager.
Mariann J. Lillefuhr,
informasjonskonsuleflt
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&ebergd1en - utviklmg og Iandskaosle
.- .
Replikk til Râdmannens
svar pa Stiftelsen Prestegardens Kunstsenters innlegg i
Kompostens oktober-nummer
Av Kjell Matheussen
Aller fØrst en honnør til
RAdmannen for et svar preget
av handlingsvilje i forhold til
et spørsmâl som Offentlig
myndighet frem til nA i alt for
star grad har overiatt til naturog miljø-bevegeisen.
Arbeidet med a <<ruste opp>>
Ekebergdalen er bare sâ vidt
pAbegynt i det man her bade
skal anlegge gang- og sykkelvei langs elva, samt bygge boliger. Dette representerer inngrep i kulturlandskapet av
start omfang, og som krever
mye omtaiike om ikke resultatet skal ende opp som en gedi-

gen miljøødeleggelse! - Râdmannens utsagn om at <<vi i
kommunen far passe bedre pa
neste gang>>, lover iniidlertid
godt i forhold til videre planarbeid og gjennomfØring.
Dermed vii vi kunne slippe
den kiassiske stillingskrig
mellom antikvariske myndigheter og .miljøbevegelsen pa
en side og den kommunale
forvaitning pa den andre.
Ekebergdalen er av den
kommunale komite for markering av totusenarsjubiieet
piukket Ut som spesielt markeringsomrâde, det er derfor
naturlig at RAdmannens svrt
sà aktuelle forslag om et
<<minnesmerke>> over den tidiigere fyrstikkfabrikken integreres i komiteens pianarbeid.
Nãr det gjelder fly og gammei
forstØtningsmur i betong

gjennom Ekebergdalen ber vi
om at disse enten kies i naturstein eller erstattes av nye natursteinmurer nar arbeidet
med gang- og sykkelvei tas
opp. Natursteinmurer er i utgangspunktet rimeligere a anlegge enn tilsvarende i betong!
Gang- og sykkeiyeien ma
pa sin side anlegges pa <mykeste>> mate, samtidig dom elveieiet gis en forsiktig frisering. PA denne mAten ivaretas
bade praktiske og etiske hen.ynTii sist ma det legge kiare
føringer for piassering og Utseende pa de nye boligomrAdene, slik at disse kan smelte
sammen med det øvrige kulturlandskapet.
Siik er utfordringen, og
dette kan vii fellesskap greie!

lii kommune og polilikere vedr. Iivslapsbolig
I stedet for a ringe rundt til
forskjellige instanser, hAper
jeg pa denne mAten a fA svar
pa en del spørsmAl som betyr
veidig mye for meg A fA skikkelig svar pa. Jeg er i midten
av trettiArene og har en honisk sykdom. Tii nA har jeg
kiart meg bra. men svkdommen er av den karakter at jeg i
penoder har problemer med
de daglige gjøremAl og siAr
den til for fuilt kan jeg bli avhengig av rullestol. Jeg bar i
en koselig enebolig pa to plan
og har en forholdsvis star og
vakker tomt som (dessverre?)
ligger i uregulert omrAde av
bygda. Hvilket alternativ finnes for meg om jeg blir avhengig av a ha alt ph ett plan?
Ma boligen bygges om, slik at
soverommet kommer i første
etasje aller er det mulig A fA
tillatelse til a bygge nytt ph
tomten tilpasset mine behov?
Er det rilctig at kommunen
ikke gir tillatelse til fradeling
av tomter og bygging i uregu-

lert omrAde pA bakgrunn av
kloakken? Der er jo en selvfølge at husbygger legger ned
godkjent septikanlegg og betaler avgift for tømming som
alle oss andre. Tomten er stor
og deling av tomten yule lette
byrden ved stall av denne. Jeg
vet de gjr det i regulerte omrAder. hvorfor kan ikke jeg?
Dersom marerittet skulie bli
fuiLkomment og jeg virkelig
blir dArlig, hvilket alternativ
bar da kornmunen A tilby? Jeg
har lest i avisen at det nye tilbudet som skal ligge i Kirkebygda inneholder leiligheter
som er forbehoidt folk over
seksti og trygdede. Finnes det
omsorgsboliger eiiers i kommunen evt. andre altemativer?
I debatten om det skal bygges
<<blokker>> ph det nye feltet
bak Fossnes kan Jo min situasjon vre noe A tenke ph for
dere. Det er ikke alle fonint A
ha god helse. Jeg er helt sikker ph at det er mange som
gjerne vii ha et lettstelt sted A

bo. gamle som unge. svk eller
frisk. KAST ordtaket om
<<Eneboligbakk>>. Bygg 2-3
etasjes terasseblokker. Dette
er aiternativet vi trenger!! Det
kan bli flott og vakkert i ett
med naturen, nAr det en dag
stir ferdig og bepiantningen
erpa plas Kommunen i1
foitsan kunne reklamere med
a vre bAde grønn og miljØ-

bud i kommunen vii delta, og
har forespurt de private barnehageeierne om de vil vre
med ph dette.
Spørreundersøkelsen vii bli
gjennomfØrt i mAnedsskifte
november/desember d.A. Besvarelsene skal vre uten
navn/anonyme. Skjemaene
skal leveres i lukket konvolutt

redd for? Jea vaIte ikke A bli
syk og uføretrygdet. En ting
er sikkert: Jeg skal kjempe
med nebb og klØr for a legge
forholdene til rette for at jeg
fortsatt kan bo her, i vakre
omgivelser og i nrmiljøet
jeg er sA glad i. Men har jeg til
slutt ikke noe valg ville det
gjort det litt mindre sorgfullt
dersom det fantes et VERDIG
alternativ!
Hilsen en som hAper at svarune pa dette inniegget ikke
gjør byrdene større.

via barnehagen til kommunen
som vii forestA bearbeidelsen
og gi tilbakemelding til den
enkelte barnehageeier.
Vi hAper at alle som benytter barnehageplass i Enebakk
svarer ph skjemaene - og pa
den mAten gir oss en tilbakemelding ph tjenestetilbudet.

FysiotepapMenesten
erni tilbiw I tItere kikier under Joker - ápningstlden er 8-15
Telefonliste:
Fysioterapeuter med avtalepraksis:
Ole Geir Krogh, tlf.: 64990207
Hilde Johnsen, (mand./torscL),
tlf.: 64990208
Line R. Riktor, (tirsd./onsd./fred.),
tif. 64990208

<<Tid>> er et lunefuilt begrep.
Hvor mange ganger har vi
ikke opplevet at tiden flyr fra
oss? Det skjer srlig nAr vi.
har det travelt, eller nAr vi gjør
noe morsomt - noe vi liker. I
festlig lag gAr tiden minst
dobbelt sA fort som vanlig!
Og andre ganger stAr tiden
nesten stille! Det er heist nAr vi venter ph noe, f. eks. ferien,
eller nAr vi star i kø. NAr vi riktig kjedeross - da gAr tiden
sakte, da.
Det rare er at tiden ikke gAr like fort for alle mennesker.
For mor og far, som har det travelt fØr jul, kommer julen susende lenge for de hadde tenkt - <<som julekvelden ph kjerringa>>. Men vi husker vel alle da vi selv var barn - og julen
brukte evigheter ph a nrme seg!
November er for Øvng en ualminneiig kjedelig mAned.
Hva i all verden skuile vi bruke november til, hvis det ikke
var for at den ledet frem til desember? November er etter
min oppfatning den mAneden jeg heist yule veige bort, dersom det var mulig A veige bort en mAned. Oktober gAr Jo an,
det kan til og med vre ganske fint i oktober. Og desember
er OK, med jul i sikte og mye hygge og lys og varme. Men
november? Hva i all verden skal vi med november? La oss
bytte den i en ekstra juni mined. Det hadde vrt deilig ph
denne tiden, sA kunne gAtt direkte fra juni inn i juiemAneden!
Ailikevel er det 6n god ting med november, nemlig at du
kan begynne A fyre ph peisen med god samvittighet. Det er
kaldt og gufsete, og peisilden varmer iangt inn i sjelen.
Har du forresten noen gang kjøpt peisved fra Enebakk
Kommuneskoger? Da vii du fort oppdage hva for en positiv
bedrift Kommuneskogene er. Og skogsbestyrer Harald
Brekken er ailtid blid. Han gir deg en ny dimensjon ph begrepet <<kommunal service>>. Kommunal service ph Kommuneskogenes vis er at du er i mye bedre humøretterat du
har vrt i kontakt med dem enn for. Jeg vet det, av erfaring!
God november - med peisbAl og hjeekos

venrilig! Hva er det man er

Brukerundersokelse I barnebagene
Kommunen vil foreta en
med
brukerundersøkelse
spørreskjema til alle som benytter barnehager i Enebakk.
Dette er en del av kvalitetssikringsarbeidet som vi vil
gjennomføre for A bedre tjenestetilbudet til vAre innbyggere. Vi Ønsker at ogsA de som
benytter private barnehagetil-

Rdodmnnen
liar ortlet

Kommunalt ansatte:
Ellen Berg Ellingsen, sjefsfysioterapeut,
tlf.: 64990205
Anne Marit Ralger, rehabiliteringskonsUieflt,
tlf.: 64990209
Kristin Wik, tif.: 64990206
Bjørg Lund, tlf.: 64990206

Der reiser vi med bussen,
takk!
Høstens nye ruteopplegg for
busstraflkken i Enebakk og
Rlingen er basert ph innspiil
fra lokale reisevaneundersøkelser og brukerintervjuer. Det
er Stor-Oslo lokaltrafikk (SL)
som i samarbeid med Norgesbuss er ansvarlig for busstrafikken i dette omrAdet.
Endringene er omfattende,
og det er lagt vekt ph A fA til et
totaltilbud som er mer oversiktlig og alt i alt vesenthg
bedre enn tidligere. Rutetidene
er lagt om, enkelte trasèer er
endret, nye forbindeiser er
kommet til og det er butt flere
avganger.
Bussene til og fra Oslo
De nyhetene som berØrer
flest, gjelder forbindelsene til
og fra Oslo.
Rute 501 LiilestrØm - Ene
bakk - Oslo bar fAtt ny hov64
trasè via Ryi. NA er det bare
enkelte rushtidsavganger som
gAr via Hauketo og Mosseveien. Avgangstidene er iagt
opp med tanke ph korrespondanse med andre busser Og tog
i Lillestrøm.
Avgangene til og fra Oslo.yia.
StrØmsveien merkes nA med
eget rutenummer: 491
Bedre lokale forbindelser
OgsA de lokale bussforbindelsene har nA fAtt et kvalitetslØft. Rute 901 mellom Enebakk Og Ski har fatt betydelig
flere avganger. Her gis nA ogsA
et tilbud i helgene og ph skole-

frie dager. Mandag - fredag er
det nA start sett timesruter mellom Enebakk og Ski, med et
lite unntak ph formiddagen
mellom ca U 0900 og ca U
1200, da det er 90 minutter
mellom et par avganger. LØrdager og søndager kjører
denne bussen hver annen time.
Denne sterkt forbedrede lokalforbindelsen har allerede vist
seg A slA godt an. Bussen har
imidlertid plass til enda mange
here. srlig i helgene. Forelopig er det nok mange som ikke
er Mar over at denne fine forbindelsen finnes.
OgsA lokalforbindelsen mellom Strømmen, Blystadlia og
Liiiestrøm er styrket (871 og
872).
Fiere avganger
Det er butt flere avganger pA
de fleste strekiilgeue i vArt
omrAde, bI.a. timesrüter helse
søndag mellom Oslo Og Tangen bru og halvtimsrute LullestrØm - Enebakk - Oslo i ettermiddagsrushet. øvre Rlingsvei har fatt spesielt merkbare
forbedringer. Alie avganger pa
rute 491 fra Oslo kjØrer denne
veien, og det er nA kvartersrute
over øvre Rlingsvei mot
Oslo i morgenrushet.
Den nye rutetabellen viii 10pet av fA dager komme i din
postkasse.

Si

Star-Oslo
Lokaltrafikk
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Brannovelse ved Enebakk Alders-. og Sykebjem
Enebakk brannvesen i samarbeide med pleie- og omsorgsavdelingen gjennomførte mandag
den 1 2.oktober en brannvelse
ved sykehjemmet.
Formâlet for Enebakk brannvesen var a teste ut hvor lang tid
A bruker for a komme pa plass
med mannskaper og utstyr som
vi skal bruke i w et eventuelt
branntillØp pa denne institusjonen.
Meldingen som ble mottatt
ved Enebakk brannstasjon fra
1 10-sentralen
ki. 18 .00.Meldingen gikk ut pa at det var stor
røykutvikling pa kjØkken og
oppholdsrom i 2.etasje, og 5
personer befant seg inne i dette
omrAde. Første mannskapsbil
var pa plass kl.18.07 ,og de to
første røykdykkeme gikk inn i
bygningen otter 5 minutter for a
sØke opp de personer sOm var

meldt savnet rnne i bygget. Et- tumerte mannskapene tilbake
ter 13 minutter var alle de 5 per- til sykehjemmet for en gjensonene brakt ut av bygget og nomgang av øvelsen for den del
plassert pa oppsanilingsplass som vedkom Øvelsen med ansom var etablert av vare mann- satte ved sykehjemmet.
skaper. Denne del av øvelsen
Ved den korte gjennomgang
ble avsluttet otter en halv time, av øvelsen ved sykehjemmet
og dette resultatet skal V1 Si OSS kom det fram en del synspunkter
veldig godt fornøyd med.
We fra ansatte ved sykehjemI detmannskapene var i ferd met og fra brannmannskapene
med a fA det benyttede utstyret ph gjennomføring av øvelsen.
ph plass kom det fly melding
Dette gikk bl.a.ut ph at de ankL1845 til brannvesenet fra •satte fra sykehjemmet synes det
1 10-sentralen. Donne gikk ut PA tok lang tid for brannvesenet
at en bil med 2 personer satt fast var klar til innsats, og kunne
i bil som hadde kjørt ut av véien starte søk otter savnede persopa Meieriskaugveien mellom ner. Det er mulig at vi kan bli
TmmerbrAten og Burstad.
enda bedre ph dette, men med
Mannskaper kom fram til den innsatstid stim ble bmkt ph
ulykkestedet ca.3 minutter otter denne Øvelsen er meget aksepmottatt melding, og de forulyk- tabel.
kede var brakt i sikkerhet otter
Fra brannmannskapene ble
ca. 13 minutter. Etter avsluttet det taft opp et tema som jeg syinnsats ph denne oppgaven re- nes vi skal prove ut ved neste

Øvelse som avholdes ved sykehjemmet. Dette gikk i korthet it
ph at ansatte ved sykehjemmet
deltar mer aktivt sarnmen med
brannvesenet enn det som var
tilfelle nA.

Evaluenngen ble avslutning
ffièd kaffe og husets bakst, som
ble satt pris ph av alle som ph en
eller annen mAte deltok ph Øvelsen.

senga. Vekta ph denne <<dokka>>
vii vi anslA til ca.80 kg og det
var siett ingen enkel sak A
bringe denne fra senga og bort
til utgangsdøren.
Foruten selve redningsøvelsen var det ogsA lagt opp til at

alle deltakere skulle gjennomfØre en slokkeøvelse med pulverapperat.Til dette var det rigget
til et kar med brannfarlig vske
som ble satt fyr ph og hver enkeit fildc anledning til a prove ut
hvordan man anvender pg sluk-

ker en brann med pulverapperat.
Tilsammen 13 ansatte ved sykehjemmet gjennomførte Øvelsen og de tilbakemeldinger vi
liar fAtt har vert svrt gode til at
slike Øvelser avholdes med ansatte ved sykehjem.

ser vi na at sannsynligheten for
A omkomme i brann har Økt for
denne gruppen.
Enebakk brann - og feiervesen har gjennomført tiltak i
denne sammenheng. Vi har i
samarbeid med pleie- og omsorgsetaten avholdt et mindre
kurs for de som arbeider innenfor omrAdet - hjemmeboende
pleie - og omsorgstrengende.
Kurset ble gjennomfØrt ph
Enebakk syke-og aldershjem
den 20.oktober med 18 ansatte

innefor hjemmetjenesLen. Opplegg for kurset er utarbeidet av
Norsk brannvern forening.
Hensikten med kurset er A
gjøre dette personellet i stand
til A drive et effektivt og kontinuerlig sikkerhetsarbeid hjemme hos eldre.
Tilbakemeldinger til oss ph

de emner
kurset i iøp
ettertid har vrt svrt posetive. Hovedhensikten med
disse kurs er gjØre ansatte som
arbeider innefor hjemmetjenesten mer bevist ph brannsikkerhet hos de hjemmeboende
pleie-og omsorgstrengende.

Rednings- og slukkeavelse
Fredag den 2.oktober ble det i
samarbeid med avdelingsleder
ved Enebakk syke- og aldershjem gjennomført en redningog slokkeØvelse for ansatte ved
sykehjemmet.
øvelsen foregikk pa parke-

ringsplass ovenfor sykehjemmet med utlAnt Øvelsesvogn
innredet som et vanlig rom, Utstyrt med en seng . Etter at dette
rommet var fy11 med opp med
røyk, var oppgaven A hente ut en
stor .xdokke>> som là opp j

Høstens 4rannveriiuke
<<Brannvernuken -98>> foku- kan forebygge brann.>>Brannserer ph brannsikkerhet for vernukene>> skal vre starten
hjemmeboende pleie - og om- pa en prosess for A hjelpe mensorgstrengende, og mAlet er A nesker som ikke Uten videre
sette i verk tiltak av forebyg- kiarer seg i en brannsituasjon.
Høstens tema <<Sjekk branngende karakter. Gjennom
Norsk brannvern forening og sikkerhet hos hjemmeboende
Direktoratet for brann - og ek- pleie - og omsorgstrengende>>splosjonsvern er de lokale et tema som er meget viktig og
brannvesen oppfordret til A tidsaktuelt. Boformen for
søke kontakt med pleie - og denne gruppen har endret seg i
omsorgsetaten, slik at om- de senere Arene - frre bor ph
sorgspersonellet i kommunen institusjon, mens flere bor i
kan utfØre enkle rutiner som ..eget hjem. I statistikk om dette

Ideduiaden pi lgnarhakke den 14. okt.
Idedugnaden samlet 24 møtedeltagere.
Daglig leder Kai Arne Armann fra Stiftelsen
Idebanken holdt en meget interessant innledning vedrørende berekraftig utvikling og
Agenda 21.
Etter inniedningsforedraget ble forsamlingen
deli i 4 grupper til gruppearbeid.
Johan Ellingsen og Jostein Erikson ledet deretter fremleggelsen av gruppe-arbeidene med pAfØlgende debatt.
Gruppearbeidene skulle belyse Enebakks situasjon med hensyn til følgende 4 tema. : Styrke,
Svakheter, Muligheter, Trusler
Gruppearbeidene konkluderte slik i stikkords
form:
Styrker
Landlig beliggenhet - Livskvalitet - Naturressurser - Kildesortering - Natur/kultur- Frivillighet Nr Oslo - Ungdom positiv til friluftsutfoldelse
Masse muligheter - Jordbruket
Svakheter
Transport - Struktur - Identitet - Kildesortering
mangler i en del av bygda - Kommunikasjon Splittet identitet (delt bygd) - Enebakkmyten
(media)
Mangel ph kommunalt initiativ for A skape
arbeidsplasser
Lokomotiv (mangler) - Evne - Visjonsbrer Janteloven

Muligheter
Styringsmuligheter - Engasjement/enkeltindivid
(ungdom)
Styrke kommuneidentitet - Alliansé nringsliv/kultur/naturliv
Hovedflyplass - Valgfrihet (industrikommune)
Nisjeproduksjon av skog- og jordbruksartikler VannbAren varme
Trusler
Utbyggingspress - Politisk svak - Oppløsning av
lokalsamfunnet
Sentraldirigert jordbrukspolitikk - Forurensning
Enebakkbyen (sovekommune) - Styres utenfra

DU har prosjektet,
VI har pengene!
AN
til bolig, hytte, bil eller annet?

[IUR
vurderer du

REFINANSIERING?
KONTAKT OSS NA!
Det kan lonne seg.

Debatten som fulgte var alisidig og tankevekkende. Det ble det fremmet forslag om A inkludere videre LA-21 arbeide i kommuneplanen.
Det ble ogsA fremmet forsiag om innslag i Komposten for at folk flst kan komme med ideer og
innspill. Slike ideer og innspill kan sendes nringskoordinator Halyard Waade, Granv. 30,
1911 Flateby - men enda bedre er det A mote
opp ph frokostmøte i Kantina, RAdhuset den
2.12. ki. 08.30 (Se annonse annet sted i avisen)
Av Halyard Waade
nringskoordinator

For avtale:

Ring 64 92 70 30, og spor etter
Jo, Ase, Mona, Eva el/er Asgeir

Vi er ogsá tilgjengelig pa kveldstid

ioicamani
Enebakk Sparebañk - din

-

Banken har gunstige vilkár pi Iønnskonto og drifts kred itter.
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DAG

DATO TYPE
ARRANGEMENT

GRUPPE/NAVN

Iørdag

28.11

Tenning av julegran

lørdag søndag

28.11
06.12.

Medlcmsutstilling

Ytre Enebakk
VAgsenteret
skolemusikkorps
Enebakk kunstforening VAgsenteret

søndag

29.11

Dynarnis

Man kirke

søndag

29.11

Familiegudstjeneste.
Koret synger
Adventskonsert

Enebakk blandakor

kI. 1700
kI. 1900

søndag

29.11

Kaffcbàl ved
Vikstjern

Skiforeningen

Mari Kirke
Enebakk kirke
Vikstjcrn

DES.
tirsdag

01.12

HELSELAGET

Julemesse

Herredshuset

kI. 1100

onsdag

02.12

Husflidslaget

02.12

torsdag

03.12

rn/musikk av Daltonbrødrene
GALLERI LOPPA

Man
Mcnighetssenter i Ytre
Enebakk
Galicri
Larsbraatcn
Bibliotckct

Id. 1900

onsdag

Utstilling fra kurs i
bunadssøm.
Underhoidning av
lokale krefter
Pub-kveld

Iør/søn

5-6
-6-12-13

Mjr1rcrnc

Mjr U-skolc

lan/søn
kI. 11001600

søndag

06.12 Lussi- syngespill
Korets 20-ãrs

Flateby
Samfunnshus

kI. 1600

Lysms

Flateby Barne- og
ungdomskor og
Enkk kn
Enebokk

Gammcldags jule-

Encbakk

butikksentcrct kI. 1000Io

STED

TID

PRIS

NOV.

06A2
12.12

MANDEDENS
BILDE
Kunstutstilling

r12rkeL Luciaoppog sko1emusikkops

søndag
sandag

13.12
13.12

søndag

20.12

Onsdag
1999
Januar
torsdag

23.12

lordag

09.01

søndag

og mssekor.
Kulturkafe
Syngerjulen inn p6
Emaus
Juickonsert

Butt Gaathaug
Dynamis

Ytre Encbakk
skolcmusikkorps
Lilic julaftenskonscrt Encbakk Kamunerkor

HOLTOP
Emaus

lør/søn
1200-1600
ons
1800-2000
1100

kI. 1900
ca. Id. 1600

kLlSOO1800

Mari kirke
Enabakk kirkc

2200-2300

MANEDENS
BILDE
Kretsrenn Langrenn
Akershus

GALLERI LOPPA

Bibliotcket

ca. kI. 1600

IL. Driv

fra kI. 1200

17.01

Kulturkafe

øyvind Thorsen og
Frikk Hougen

Golfbanen fra
Bjerkly og
Ytre Enebakk
skole
HOLTOP

kLI500

Februar
torsdag

04.02

Bibtiotckct

ca. kI. 1600

søndag
søndag

14.02
14.02

GALLERI LOPPA
MANEDENS
BILDE
Liv Dommersncs
Kulturkafè
Vinterdilten fra Mjer Skiforeningen
til Strcifinn
m/kaffebâl underveis

HOLTOP
Start p6 Mjr

Id. 1500

Mars
torsdag

04.03

07.01

lørdag sondag

MANEDENS
BILDE
06.03- Várutstilling
21.03

søndag

07.03

søndag

07.03

søndag

21.03

UKM (for 12. gang)
(Ungdommens
kulturmønstring)
Barnas (3-126r)
holmenkolidag
Kulturkafè

GALLERI LOPPA

Samfunnshus
Biblioteket

Encbakk kunsrcning

Kulturkontoret og
Akcrshus musikkrâd

Flateby
Samfunnshus

Skiforeningen

Streifinn i
Flatcby
HOLTOP

Jan Olof Andersson

ca. kI. 1600
løn/son
kI. 1200I 600/ons
1800-2000
kI. 1700

gratis

kI. 500

100,-
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5;! 9&awooledm
Enebakk kultupskole ppesentepep seg
Lawerstab:
Vigdis M. Uvizjev- rektor 100% stilling
Bor pa Flateby. Har utdannelse i musikk (piano/sang og kordireksjon) og russisk fra Universitetet i Oslo, og studier i
Moskva. Var under studietiden med iDet-Norske Solistkor
(Knut Nystedt) og Filharmannonisk Seiskapsorkesters Kor
(Terje Kvam).
Hun var i de siste 7 ãr fØr flytting til østlandet, musikkskolerektor i henholdsvis Nordland og Sør-Trøndelag. Disse
.rene har hun vrt aktiv som kordirigent og vrt prosjektleder for bla. større kulturarrangement under <<Ski-VM>> og
Trondheim by's 1000-firs jubiluem.

Tori Skrede - (piano) 90 % stilling
kommer fra Hemsedal, og har i de siste ãrene bodd og arbeidet i Trondheim. Hun er lektor med hovedfag i musikk og
grunnfag i allinenn litteraturkunnskap og drama/teater. Hun
har tidligere jobbet ved ulike musikkskoler og ved musikklinjen pA videregAende skole, samt arbeidet frilans som musikk-og kulturjournalist.
Mid: Det er viktig A tilpasse undervisningen til den enkelte
elevs utgangspunkt, smak, stil og nivA - dette ser jeg som
viktig for at undervisningssituasjonen skal b
gunstig for We lrer og elev.

Arvid Lien - (gitar) 15 % stilling
er utdannet ved Musikkhøgskolen i Hamburg, undervist ved
musikkskolene i Schleswig og Husum, diplomeksamen og
pedagogisk eksamen, kammermusikalsk virksomhet, solokonserter, medvirkning ved plate-, kassett- og CD- innspillinger. Han er forfatter av lreverket <<Den nye gitarskolen>>.
I tillegg til deltidsstillingen ved Kuiturskolen, underviser
Arvid ved de kommunale musikkskolene i Ski og OppegArd,
ved musikklinjen pA Ski videregAende skole og ved Høgskolen i Oslo.

Anette Takla - (fiolin) 14 % stilling
er musikerutdannet i Danmark med bratsj som hovedinstrument. Hun har spilt i mange ñordiske orkestre og har i lengre
tid jobbet som frilansmusiker i Oslo. Hun har vikariert som
fiolinirer ved flere musikkskoler, og er ogsA ansatt ved Rlingen musikk- og kulturskole. Hun er en aktiv kammennusiker og er bl.a medlem i Wolfgramm trio.

Viggo Karlsen - (tegning) 16 % stilling
er utdannet som faglrer i forming med hovedvekt pA tre,
videreutdanning i tegning, form og farge. Oppvokst pA
Senja i Troms, og har bodd i Enebakk siden 1983. Arbeider
pA Mjr ungdomsskole. Debuterte pA Nordkappfestivalen
i 1981, og har vrt representert pA østlandsutstiilingen
flere ganer. Deltatt pA stØrre og mindre kollektivutstillinger de siste 15 Arene. Viggo har et realistisk og figurativt
formsprAk og bruker bade grafikk og oljemaling som uttrykksform.

Vibeke Sether - (ballettldans) 12 % stilling
Jeg begynte A danse da jeg var 4 fir hos Mona Løberg, deretter har jeg danset hos Prigel pA Ski og hos Liv Steen pA
Kolbotn. For jeg begynte pA høyskolen gikk jeg 2 fir pA
Spin Off-dagskolen. Na* erjeg 2.Ars student pA Den Norske
Balietthøyskole. Jeg har solid bakgrunn i klassisk- og jazzballett og i moderne dans.
Mid: Gjennom lek, koordinasjon, rytme og dansekombinasjoner og selvføigelig danseglede vii elevene fA størr'
kroppsbevissthet og bevegelseserfaring i henholdsvis Has-

Jane Enersen - kontorfullmektig 25% stilling
Jobber i deistilling mot Kulturskoien og en stØrre stilling i
kulturadministrasjonen. Hun har sitt hovedarbeidsomrAde
innenfor Økonomi og regnskap.

Møyfrid Guttormsen Stre - (sang) 16 % stuffing
er bosatt i Lørenskog. Jobber som frilans-sanger og med
spesiell vekt pA oratoriesang (kirkemusikk). Hun har Utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og operaskole i London. Hun har tidligere sunget opera i Tyskiand. Ved siden
av egen sangervirksomhet, har hun mye erfaring innenfor
stemmebruk/ sangundervisning fra manse kor og skoler.
MAl for sangelevene er forskjellig, men 1er vii de fa* mulighet til A bli bedre kjent med sin instrument - stemmen.
Noen vii bli bedrekèister, solister, instruere barn eller rett
og lieu trene stemmen for A øke gleden ved sangutøving.
Mitt ønske er ogsA at de skal fA oppdage og A kunne synge
sanger fra ulike stilepoker og mestre forskjeffige sangstiler.

Espen Dahl -(drama) 16% stilling
er lrer pA Mjr ungdomsskoie. Han har i flere Ar vrt drivkraften og initiativtaker til herernes revy pA Mjr. Han har
ailsidig bakgrunn med mange Ars erfaring fra teatervirksomhet. Han har aimennirerutdanning med musikk og mediakunnskap, samt videreutdanning i drama.
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Enebakk kommunale kultupskole
Oppstarten av den kommunale kulturskolen i Enebakk er
historisk, ikke bare i var kommune. I âr feirer NMoK (
Norsk Musikk- og Kulturskolerad - som er en paraplyorganisasjon for alle musikk- og
kulturskoler i Norge) 25 ãr.
Norge er det eneste landet i
verden der det er lovbestemt at
barn og unge skal fft et tilbud i
en kommunal musikk-og kulturskole. Dette gjør skoleàret
1998/99 veldig spesielt.
Enebakk kommunale kulturskole har vrt i drift i knappe 4

màneder,og vi har nâ en lrerstab pa 7 personer og i overkant av 100 elever. Elevene Undervises i grunnskolens lokaler
i alle 3 skolekretser innenfor
SFO-tiden
(skolefritidsordningen) eller pa ettermidddagstid.
Aktivitetene i Kulturskolen
spenner fra individuell undervisning pa ulike instrumenter
og gruppeaktiviteter innenfor
flere fagomrAder. I et utviklingsperspektiv er det mange
aktivitetsomrider a arbeide vi-

dere med i samarbeid med lokale krefter i kommunen. Det
viktigste mâlfor alle aktivitetene er imidlertid:
Elevene skal trives og fØle at
de utvikler sine ferdigheter og
evner. Var virksomhet skal
ogsâ bidra til a skape en faglig
og sosial xilhørighet.
I dette fØrste skolearet har vi
startet et samarbeidsprosjekt
med Kirkebygden skole kalt
<<Positivt skolemiljø>>. Nrmere omtale om dette tiltaket

vii følge i en senere utgave. Vi
har ogsâ en dialog med skolefritidsordningene om var rolle
som bidragsyter i kulturaktiviteter.
Konserter/utstillinger/
forestillinger m.m:
Et viktig mâl for undervisningen i Kulturskolen, er at
elevene skal fA delta i utØvende
virksonthet. Dette aller fØrste
høstsemesteret har vi allikevel
valgt a markere dette i en mmdre mâlestokk, og noen stor offentlig presentasjon av eleve-

nes ferdigheter lar derfor vente
pa seg til vâren. Vi vii allikevel
ha de fleste sang-elever med
som solister i samarbeidsprosjektet <<Lussi>> med Flateby
barne- og ungdomskors jubileumsforestilling 6.desember.
(se <<Kulturkalenderen>>)
Spørsmâllsynspunkter?
Ta gjerne kontakt med rektor
som arbeider ved Kulturkontoret (tif. 64 99 01 95)

Rullebpett og rulleskøytebane om sommeren og
is-(skoytebane om vinteren I Fielveien I YtPe Enebakk
Na er den der banen mange barn og
unge har ventet pa.
Det hele startet allerede i 1996/97. Men
da 10. Masse fra
Mjar U-skole sendte
brev med 49 underskrifter til rádmannen den 27.08.97,
ble ballen kastet til
kulturkontoret.
Vi kontaktet flere etater for a
fâ til "et spleiselag. Teknisk
etat v/veistasjonen, sosialkontoret, og kulturkontoret ble
enige om a sette i gang. Intensjonen ble etter hvert at vi
skulle forsØke a ra til noe mer
enn 'bare" rullebrett/rulleskøy-

tebane. Etter noe frem og tilbake, diskusjon om hvor det
kunne legges en bane osv. kom
vi langt om lenge fram til at
banen inne i skogen i Fjellveien var et egnet sted. Etter
ruerrnere undersokelser fant
man at det allerede var iagt
frem vann til banen. Dette Apnet for flerbruk' ved at denne
banen kan bli isiagt vinterstid.
sa var det a fa noen til a sta
ansvarlig for isleggingen. Her
kommer Vaglia Vel inn i bildet. Det eneste som ma til na er
at Vaglia Vel ordner med personer, slanger og annet for a fa
sprøytet banen vinterstid. Det
ma ogsa ordnes med brøyting.
Ungdommene i Ytre har nâ
startet egen 'rullebrett-klubb",
med en voksen som hjelper til
med det administrative og Økonomiske. SA iangt ser det Ut til

at det vii melde seg pa Ca. 20
ungdommer. De betaler medlemsavgift og via dette har de
muligheter til A melde seg inn i
Norsk Organisasjon for Rullebrett (NORB) for a søke rid til
A utarbeide ulike ramper" som
de bruker til A balansere,
hoppe, trickse med osv.
Ildsjelen for denne rullebrett-klubben er Audun R.
AasbØ.
Ungdommene fikk by til A
vre foran mølla (v/rørleggerfirma Erik KjelgArd) i sommer.
Han har ogsa vert behjelpelig I
'spleiselaget'. Han har utført
noe av planeringsarbeidet
rundt banen ph dugnad. En stor
takk til Erik KjelgArd for dette.
Nfir komet skulle inn i host
ble det for farlig for barn og
ungdom A vre der. Vi fikk pa*
kort varsel ordnet det slik at
ungdommene kunne fA vre pa

asfaltplassen foran og iangs
med E-verket inntil banen i
Fjellveien skulle stA ferdig. En
stor takk til E-verket for dette.
Vi ønsker ungdommen lykke
til med den nye 'bairn" i
Fjellvn. og hâper at alle er med
ph A holde orden der oppe slik
at alles som besøker anlegget
kan trives. Ungdommene skal
ha ros for at de kiarte A holde
orden bade hos Erik KjelgArd
og ph banen foran E-verket.

Fortsett med dette i Fjellveien.
NA har det i ettertid vist seg
at ungdommen i Kirkebygda
ogsA ønsker seg et sted hvor de
kan std pa rul1ebrett/ru11eskyter Ordføreren fikk en henvendeLse I sommer og det ser ut til
atvi skal kiareafaenbaneklar
ogsA i Kirkéb9gda. Dette
kommer vi mermere tilbake til
etter at banen er blitt realisert.
K. Branna
kultursekretter

Gudsijenesteliste for
ENebakk og Marl kirker
fra 29. november til 23. desember 1998
29. november
ki. 11.00 pa* Stranden bedehus: Gudstjeneste v/øvstegard.
Nattverd
ki. 11.00 i Mari menighetssenter. Storfamiliesamiing
v/Andersen
kI. 17.00 i Mari kirke: Adventskonsert m/Enebakk blandakor
kI. 19.00 i Enebakk kirke: Adventskonsert mlEnebakk
blandakor

3. desember:
kI. 18.00 i Mari kirke: Familiègudstjeneste v/Ole Jørgen
Andersen. Sreptas Krukke deltar.

6. desember:
kI. 11.00 i Mari kirke: Gudstjeneste v/øvstegArd. Nattverd.
U. 18.00 i Enebakk kirke. Lysmesse. Andakt v/øvstegard.

13. desember:
kI. 11.00 i Enebakk kirke. Gudstjeneste v/Norborg.
kI. 18.00 1 Mari kirke. Lysmesse. Andakt v/Norborg.

Telefonnummer til kirken:
Menighetskontoret:
Sokneprest Eystein Norborg:
Kaliskapellan Gunnar øvstegArd:
Allefoto: K Brcnna

64 92 71 41
64 92 61 50
64 92 49 01

--
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CMANEDDVS BILBb I Enebakk:
<<Mãnedens bilde>> i Enebakk bibliotek i november
heter <<Fugletemmeren>>
og er malt av var lokale
kunstner Ingvild Solberg.

Enebakk bibliotek
RAdhuset, Kirkebygda
Postadr.: Postboks 74
1912 Enebakk
Tlf.: 64 99 02 00
Fax: 6492 71 11
E-mail: enebakk.bibliotek@ah.telia.no

Bibliotekets àpningstider
1. september - 30. april

Ingvild Solberg er født i Arendal, nâ
bosatt i Ytre Enebakk. Ti! daglig er
hun herer ved Mjr ungdomsskole.
Ingvild Solberg er med i gruppen <<6
kunstnere i Enebakk>> og har vrt representert pA bl.a. Romerikesutstillingen og østlandsutstillingen.
Hun har deltatt pA flere kollektivutstillinger og har hatt flere separatutstillinger.

Mandag: 15 - 20
Tirsdag: 10- 15
Onsdag: Stengt

Torsdag: 15 - 20
Freda: 10 - 15
Lørdag: 10- 14

Bdihotekets apNrngstider
ijulognyttàr:

<<MAnedens bilde>> er til salgs ved
Galleri Loppa, Bjerke Bruk, 1914
Ytre Enebakk. TIf. 64 92 56 92.

Normal Apningstid frem til jul!
Juleaften: Stengt
Mandag den 28. desember: ki. 10 - .15
Tirsdag den 29. desember: ki. 10..L
Onsdag den 30. desember: Steno
NyttArsaften: Stengt
Lørdag den 2. januar: Stengt.

Ingvild Solberg c bilde heter: <Fugletemmeren.. Bildet er tilsaigs ved Gallen
Loppa, Bjerke Bruk, Ytre Enebakk. TIf 64 92 56 92.
Foto: Mariana J. Lillefuhr

Biblioteket har <<oppdateit>> samhngen av iulebøker for
barn og voksne! UdAnstid: 14 dager.

atepy.kino for alle
Under dette motto samlet kinosjef Ragnar Karisen bygdas
eldre garde til filmfremvisning
med tilbehØr. OgsA denne gang
var Frisk Luft med pA arrangementet, som samlet rundt 150
gjester pA Flateby kino første
lørdag i november. Og at dette
tiltaket er popuhert er sikkert,
gjestene kommer igjen og
igjen og noen nye kommer det
ailtids til. Og alle skal føle seg
velkommen! Det sørger <<sjefen sjØl>> for der han star i døfa
og ønsker hver og en velkommen.
Men han er langt fra alene
om A fA i stand dette arrangementet. Kinokomitèen som bestAr av 7 medlemmer, i tillegg
er 12 stØttemedlemmer med pA
A dra lasset. Og det er innholdsrikt, for i tillegg til filmfremvisning er det servering av
varm mat, kaffe og kaker. Det
hele avsluttes med clans til
kjente og kjere toner fra Frisk
Luft. PA menyen denne gang
stod ertesuppe og rundstykker.

Og om det var Arsaken til sA
mange spretne pensjonister
skal vre usagt, men her er liv
og moro. Gamle venner motes
til hyggelig samvr og at nye
kontakter ogsA knyttes er helt
sikkert. Invitasjonen gikk for
andre gang i fir til Enebakk
pensjonistforening, Eldretreffen Fjerdingby, ReIingen pensjonistforening og Tyskiandsbrigadens
veteranforening,
avd. Romerike. Og ingen betaler for disse innholdsrike timene. Totalprisen pA arrangementet er rundt regnet pA
10.000 kroner, og da er ikke
alle dugnadstimene medregnet.
Det hele dekkes av sponsorinntekter og loddsalg.
Og sA er det bare A hApe at
det gAr rundt denne gangen
ogsA, sier en ivrig kinosjef. Det
er imponerende A se hvilken
entusiasme han legger for dagen nAr disse arrangementene
er pA dagsorden. For i tillegg til
dette arrangementet, arrangerer ogsA Flateby kino nattkino

hvor det er servering av varm
mat. <<Vi var faktisk blant de
kinoene som var fØrst ute med
slike nattarrangement>, forteller Karisen. NA Ønsker han A
utvide tilbudet pA kinoen med
temakvelder med film i fokus
og ber om at interesserte lag og
foreninger tar kontakt, slik at
dette kan bli en realitet fra
neste hr. Videre er kinostyret i
dialog med ungdomsklubbene
for eventuelt A arrangere noe
sammen med dem. SA her er
det liv laga for garnmel og ung.
En slik dugnadsAnd star det
respekt av. for det er et imponerende arbeide som legges ned
fra hele kinostyret med hjelp
fra ivrige støttemedlemmer.
Kinosjefen vil til slutt benytte
anledningen til A takke alle
medhjelpere til nok et vellykket arrangement.
Mariann J. Lillefuhr,
informasjonskonsulent.
KinosjefRagnar Karisen i. kjent positur
Foto: Mariann J. Lillefuhr

Logomkonkuppanse
Enebakk kommunes
arbeidskomite for
tusenhirsskiftet inviterer herved Enebakk's
lefolkning til følgende:
A utarbeide en logo for
denne markeringen

Det settes følgende kriterier:
Den skal inneholde Enebakk
kommune, eller fremkomme
at den tilhører Enebakk
• Designprogrammet for <<TusenArsskiftet - Norge 2000
AS>> er mønsterbeskyttet, og
det kan ikke benyttes deler
av denne grafiske profilen.

• Den skal dekke hele Øvre
siden av et A-4 ark
Vi kan tilfØye at tusenArsskiftets vision er: Glede, fellesskap, solidaritet og hAp.
D.v.s. <<Vi skal bruke tusenArsskiftet til A gjøre Norge best
mulig rustet for A mote forandring - ved at vi denne gangen

skal vre mer opptatt av hva vi
kan here av andre, enn hva andre kan here av oss>>. Verdier;
Optimisme, fellesskap, ansvarlighet og Apenhet.
Innsendelsesfrist: 31.12.1998

Forsiag merket <.LOGO,>
sendes til:
Kulturkontoret, Enebakk
kommune, 1912 Enebakk
Skulle det vre behov for
ytterligere spørsmAl, vennligst
ta kontakt med kulturkontoret
pA tlf.: 64 99 0190
For komiteen,
Grete Juel Sverre
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Flafeby Somfunnshus
sindag 7. mars 1999 k1. 1600
PMELDlNOSFRIST: 12. FEBRUAR 1999
Iii alle barn 09 unge i Enebakk mellom 10 og 19 a0 r.
Enebakk hat haft ungdommer med fii bide fylkesfinaler
09 Iandsmonstring i Trondheim i flere Ar.
PmeIdingsblankett kan hentes pal skolene eller kulturkontoret!
Legg dere I trening allerede n. Hver 09 en eller slao dere sammen 09 lag sketsjerD,
sma featerstykker, sanggrupper, videofilming mm.
U-klubbene, idrettslag, sang- eller musikkgrupper.
Har du spørsmI — kontakt kulturkonthret, Ignaveien 16, 1912 Enebakk,

f If.: 64 99 0190 / fax: 64 92 6588
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A vape sammen'.
Dette er Kirkebygden barnehages hovedtema og har sitt Utspring i rammeplanen for barnehager som er gjeldende fra
1.1.96, hvor sosialt samspill og
sosial kompetanse er hovedelementer. Barnehagen utarbeider
sin egen firsplan som er retningsgivende ovenfor bade ansatte og foreidrene. Arspianen
som ogsâ blir lagt frem for politikerne er utdypende og fungerer mer som en handlingsplan og veileder. Og det er viktig med gode rutiner i en barnehage som favner aldersgruppen
fra 1-6 at Bakgrunnen for det
valgte hovedtema:>>A were
sammen>>, er at alle Ønsker at
barnehagen skal were: <<En god
plass A were>> for barna. Men
det er leken som fremheves,
faktisk anser barnehagen leken
som sA viktig i et barns liv at
barnehagen prioriterer leken ph
topp. Og begrunnelsen finner
A i arspianen: <<Leken er vikfig, fordi den først og fremst gir
glede. Samtidig gir den barna
orden, spenning og forberedelse til voksen alder. Leken
fremmer barnas utvikling ph
alle omrAder; intellektuelt,
sprAklig, fysisk, sosialt og
emosjonelt. Gjennom lek utvikier barna sin identitet og
selvfølelse>>. Eller sagt med anthe ord lek er goy og ltererikt.
Men dette krevèr engasjerte
ansatte, for som styrer Gyrild
VAge fremhever, sA begynner
prosessen hos de voksne som

hele tiden er barnas rollemodeller. Dette er en kontinuerlig
prosess og følges opp med A.
tilby ansatte kompetanseheving bAde internt i kommunen
og eksternt. Her samarbeider
barnehagene bl.a. med PVT
(pedagogisk
veiledningstjeneste), som tilbyr barnehagens
ansatte kompetanseutvikling
pAflere plan.

skrifter ph <vanlig, god norsk
mat>>, at hun samlet noen av de
mest popultere rettene i et lite
hefte som foreidrene fikk med
seg hjem. Her finner du bi. a.
denne popu1re fiskegryta sorn
kan were god A servere nA i
hØstmørket:

Fiskegryte
6-8 poteter
2-3 gulerotter
Barnehagens sammensetning
1/2 sellerirot
Kirkebygden barnehage er
2ss. SmOr
inndelt i to avdelinger, rod og
2 dl. vann
blA. Aldersgruppen som sper- - 110k
ner fra 1 - 6 Ar er fordelt pa
1/2 kAirot
disse to avdelingene, med 4
Litt sitronsaft
barn under 3 Ar og 10 barn over
500 gr. fiskefilèt
3 fir ph hver avdeling. BarnehaSalt og pepper.
gen var tidlig ute med A aldersPoteter og gr.saker kuttes i
inndele avdelingene, allerede i
skiver og legges lagvis i en
-93/94. Dette er mer vanhig nA
romslig gryte. Kokes i 5
etter at 6-Aringene begynte ph
mm. Fisken legges ph topskolen. Videre er barnehagen
pen sammen med sitronsaft
den eneste kommunale som tar
og krydder og skal trekke i
i mot barn under 3 Sr. BarnehaCa. 15 minuuer.
gen har tre ansatte per avdeGodt máltid!
ling. I tillegg til styrer, kokke
og en 1rling i Barne- og ungTil frokost og ettermiddag
domsarbeiderfaget med prak- spiser alle barna medbragt matsisplass i barnehagen. Dette er pakke, men midt ph dagen fir
et godt tilbud som bade 1r- de servert et varmt mAltid 4 dg.
lingen, barna og ikke minst de i uken. Den 5 dagen stAr brØdansatte setter pris pa.
mat ph menyen, men denne mA
barna smØre selv. Menyen beDagen I barnehagen
stemmes helt og holdent av
I barnehagen stir ogsA mAlti- kokka, men ved anledninger
dene i fokus. Og er det ingen som bursdag, kan barna selv
tyil em at kokka True' mat:ex komme med ønsker. Det gør
pöpu1r. Ja, det var sA stor
de
i,aiiityrer fbrterspørsel etter hennes opp- telle! I tillegg til mAltidene som

Fine akemuligheter rett utenfor dØren, gjØr at Hedda Greni 5 dr,
Torgeir Gran Fjereide 5 ár og Mikkei Skaar 5 1r fra rod avdeling, storkoser seg ute. Foto Mariann J. Lillefuhr
er til faste tider, bestAr dagen i som er i fokus og at vi andre
barnehagen ogsA av andre faste pent mA finne oss i'A were starutiner, som samlingsstund Ca. tister. Men at vi alle har mye A
kI. 10.30.
1re av en barnehages hverdag
er sikkert. Min oppfordring mA
Samarbeide med foreldre
bli: Les Arspianen dersom du
Utover den daglige kontakten har tilgang til denne, her var
de ansatte fAr nAr barna leveres det mye for noen hver. Med en
om morgenen og hentes om et- silk innsatsvilje de ansatte legtermiddagen, har barnehagen ger for dagen, er jeg sikker ph
lagt opp til 2 foreldremøter i at de nAr mAiet om at barnehaAret. I tillegg er det foreidre- gen skal were: En god plass A
samtaler Ca. 2 gr. per Ar, noe were>>!
som oppfattes som swert positivt bide av foreidre og ansane

Det er left 5 se at i Kirkebygden barnehage er det barna

FN-dagen 24. ektobep
<<Det finnes ikke dãrhg vr, bare dârhige
kher! Ut pa tur aidri
sur!>>, silk hød barnestenunene pa Kirkebygden Skole, fredag
23. Oktober.
Hele skolen hadde utrustet
seg med regntØy, paraplyer og
innsamlingsbøsser. For anledningen, finne og hjemmelagde
av melkekartonger og syltetØyglass. Vi valgte A samle inn
penger til REDD BARNA, som
igjen skal sende pengene videre, til hjelp til barna i SUDAN.
Elever og lierere taicker alle
som hjalp oss, og tok i mot oss,
i Øsende, pøsende regnwer, slik
at vi kan sende 6.203 kr. til
REDD BARNA.

Mariann J. Lillefuhr,

KOMPOSThN

,

NO

Enebakk kirke
Kirken er en av de mest interessante kirker fra tidlig kristen tid i
Norge. InteriØret stammer fra 1667, mens kalkmaleriene er fra
1500 tallet. En kopi av Enebakkmadonnaen star i kirken, originalen er i Universitets Oldsakssamling.
Omvisning etter avtale pa tif.: 6492 6042 v/Knut Grinde.

Erhng Enger og Hagnhild
Butenschøns samhnger
Det gamle herredshus mellom Bygdetunet og Enebakk kirke i
Iirkebygden.
Apningstider:
tirsd. - torsd. K1.1200-1430 hele aret. For øvrig etter avtale pa
tif.: 64 92 62 02 v/Kjell Matheussen, Enebakk kunstforening.

Ungdomsklubbene

Kuimgjøring om offenthg
ettersyn

Utkast til kommunedeiplan for anlegg og omrã- Fylkesmannen har i dag âpnet for jaktifangst etdet for friluftsliv i Enebakk er vedtatt lagt ut til ter bever i Enebakk kommune med hjemmel i
offentlig ettersyn. Planforsiaget kan ses i kom- by om viltet og etter forskrift av 1. sept. 1997,
§
munehuset i Enebakk, resepsjonen.
3 og 7. SØknad og godkjenning av vald sendes
Merknader til høringsutkastet sendes Enebakk Enebakk kommune, avd. for naturforvaltning.
kommune, avd. for naturforvaitning, 1912 Ene- Søknadsfrist for jaktsesongen 1998/99 settes til
bakk.
1. desember 1998.
SpØrsmdl vedrØrende planen kan rettes til skog- Ncermere opplysninger fds ved Enebakk kombrukssjef Asmund Jahr, tf: 64 92 02 23. Ene- mune, avd. for natuiforvaitning, posth. 44, 1912
bakk kommune, avd. for natuiforvaitning.
Enebakk.

Nairingskoorihnator:
Halyard Waade
Granveien 30, 1911 Flateby
Tlf.: 64 92 87 1 3/mobiltlf.: 91195 985

Tidene er som følger:
Pre Enebakk:
U-klubb fra 13 Ar, tirsd. ki. 1830-2130
Jr. klubb 10-12 Ar, torsd. ki. 1800-2000
U-klubb fra 13 Ar, fred. U. 1930-2400
Kirkebygden:
Miniklubb 6-10 Ar, tirsd. ki. 1800-2000
Jr. klubb 10-12 Ar, onsd. U. 1800-2030
Flateby
U-klubb fra 13 Ar, torsd. U. 1830-2200
Jr. klubb 10-12 Ar, onsd, U. 1800-2100
U-klubb fra 13 Ar, fred. U. 2000-2400

Vi takker hjerteligst for all oppmerksomhet ved Karsten Borgens
bortgang og begravelse. Takk ogsa til Enebakk sykehjem og
hjemmesykepleien for all god pleie, omsorg og gode og vennlige
ord til oss. Vi ønsker ogsA a takke for gaven til Enebakk sykehjem
og hjemmesykepleien.
Mary, Arne, Torill, Ingvild, Anette og Audun.

ApNing for jakietter hover
I Enebakk kommune

TAKK!
Beboere og betjening ved skjermet enhet <<Roligheta>>, Enebakk syke- og aldershjem, vii
gjerne takke Enebakk Heiselag for det flotte
bidraget, kr. 1000,-. Pengene har vi brukt til
innkjøp av video, et hjelpemiddei som er til stor
nytte og glede for oss.

NO ArneseN 40 i 3. desember
Flytog du kjØrer nau og dag
men hdper dufa'rfri ndr du skaifeire lag.
Vi Ønsker deg ill lykke med de 40 áì;
og vi prover a ikke skape flere grci hdr.

M
OlseN fyke
7àr23.imvember!
Mamma, pappa og Heidi
gratulerer med dagen
som var

Hilsen Jorunn, Vegar og Eriand
<<Jakthunden>> Raisa gratuierer ogs.

Bollgbehov!"
U.".
I Enebakk kommune som resten av kommunene i landet har vi bolignød,
men hva kan vi gjøre med dette? Og hva kan vi bidra med?
Kommunens egne tilbud strekker dessverre ikke til for a mette det
behovet, som den senere tid har oppstAtt her i kommunen.
I samarbeide med Enebakk kommune skal OFO sette i gang et prøveprosjekt, <<PROSJEKT BOLIG>>, hvor personer kan henvende seg for A fA informasjon om ledige boliger i kommunen. Etter nyttAr vii det bli sendt Ut brosjyrer til alle husstander i Enebakk med mer utfyllende
informasjon om dette.
Engasjer deg i <<PROSJEKT BOLIG>> du ogsA!

Kvinnelig førskolelrer med fast jobb vil gjerne ha et sted a bo i
Flateby-omrAdet. Jeg er rolig, røyker ikke og er en sikker betaler.
Ring Marie pa tlf.: 6492 8785/mobil: 9186 24 57

Lffighet:DIIeIe
Nyoppusset sokkelleilighet i Ytre Enebakk til leie orngAende.
Egen inngang og biloppstillingsplass. ønsker voksen og ryddig
person(er), ikke røyker, uten barn og husdyr. Leie kr. 4.500 eks.
strøm. 3 mnd. dep. Henv.: 22 28 6132.

Diverse saig
Ju1etrar selgeshos SIEBY,
Skaugv. 29 a, fra lørdag 12. desember.

Gml. Grønn parafinovnIhjrne
mldagtank gis boil mot avhenting.
Tif: 64926306

Jorunn Buer, kommunens repr.

Trine Roths,oppfølgingsleder i OFO

Hva er OFO?
1 1992 ble det opprettet et prosjekt for enestAende foreidre i Enebakk.
I dag er det butt permanent over hele landet, og navnet er OFO. OFO jobber
med a informere, gi rAd og veiledning til personer I de enkelte kommuner.
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JulegraflteMultlen pa vàgseiiteret

Vägsenteret - ãpningstider Men 1998
0900-1700
ord. âpn.tid
0900-1700
ord. Apn.tid
0900-1700
0900-1900
0900-1700
14001800*
0900-2000
0900- 1300

LØrdag 28.11 - julegrantenfling
Mandag 30.11 tom. Fredag 4.12
LØrdag 5.12
Mandag 7.12 tom. Fredag 11.12
Lørdag 12.12
Mandag 14.12 tom. Fredag 18.12
LØrdag 19.12
Søndag 20.12
Mandag 21.12 tom. Onsdag 23.12
Julaften

•

Velkommen til ossp Vtgsenteret lørdag 28.11,
for a biváne tenningefl av julegrafla!
Nissen kommer med overraskelSe til barna og det
blir juleeventYr og julemusikk.

JulenisSen har satt opp postkassa si pA VAg konditori.
Der kan alle barn levere tegninger til nissen!
Sondag 20.12, ki. 1600 vii julenissen vre pA senteret for A
dele Ut noen premier til de heldige som blir trukket Ut!

NyttArsaften
* ForbehOld om innvilgelse fra kommunen

• -. a - -

N

•

•

tpygdede I Enebakk

Ln1 akk

_. .

hj[1tis faQ
MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG
inviterer til mote

Onsdag 2. Desember ki. 19.00 i
Vi innbyr til førjulsfest pa Flateby samfunnshus
søndag 13. Desember, ki. 1400.

Man Menighetssenter, Ytre Enebakk
Underhoidning av Toni Breiteig og Hâvard Oudenstad

Vi serverer middag, kaffe og kaker. Utlodning blir
det ogsâ. Cato kommer!
Ring Ingrid Nordlie tif.: 64 92 84 68 eller Greta
Berg tif.: 64 92 88 72 og meld deg pa, innen
6. desember.

Utstilling fra hØstens kurs og fra kurs i bunadsøm
Servering av nisengrynsgrøt og b1tkake!!!

Alle hjertelig velkommen!

Hjertelig velkommen!
Norsk Folkehjelp Flateby

Julekonsept
NA som julen nrmer seg
med raske skritt, har Enebakk
kammerkor lyst A ininne om at
vi ogsA i Ar gjerne vii bidra til A
gi flest mulig en sternningsfull
start pA julehøytiden. Det er for
oss butt en tradisjon A Ønske
dere alle velkommen til denne
stunden, hvor vi synger for
dere, og vi alle synger sammen. Mange enebakkinger
kjenner oss kanskje mest gjennorn disse juiekonsertene. Det

har vrt mindre A høre fra oss
den siste tiden, men vi fortsetter arbeidet - nA med fly dingent fra egen kommune,. Vigdis Uvizjeva vii dirigere koret
hue julaften, og videre over i
det nye Aret.
Alle korets sangere gleder
seg enda en gang til A starte juiehøytiden med sang og musikk i Enebakk kirke og hAper
selvfølgelig at sA mange som
mulig vii dele gleden med oss.

Innsamling av bpukt e'
kimp og sko
Lørdag 5. desember kl.1100-1400,
utenfor Joker i Kirkebygda.
Frelsesarmeen videresencler til folk i St. Petersburg, Russland.
Ansvarlig: Akershus Senterparti og Akershus Senterungdom
Nwrrnere opplysninger: Enebakk Senterparti
W Thorvald Ungersness, tif.: 64924009

KOMPOSTEN

Enebakk lions Club - blomstepsaig
Tradisjonen tro, vii Enebakk Lions
Club ogsA i hr selge juleblornster.
Denne aktiviteten er en av vãre viktigste <dnntektskilder>>. Pengene blir benyttet i stor grad innenfor bygda var.
Vi kan tilby Julegleder, Julestjerner,
Asalea og kranser.

Kunstutstillng

Vi vil ringe pa hjernrne hos dere i
tiden mellom 10.12 og 20.12. Dersom
dere da er hjernme, hâper vi at dere
støtter opp om vârt arbeide ved a kjøpe
blomster fra oss.

Pa Mjr ungdomsskole - We Enebakk

Vennlig hilsen Enebakk
Lions Club

Viggo Karisen
Anita Sveurn
Ingvild Solberg

Arets bedpift 1998 - Opflummisten
Følgende forsiag er kommet inn:
Galleri Loppa v/Margrethe Koren-Batt
Flateby frisør v/Britt-Karin Sørum
Vitg Fisk & Vilt
Osloveien Auto AS
Hvitsten Gärd v/Bent Aaslie
Østmarka Golfklubb
Holtop v/Astrid og Arild Holtop

Apningstider:
Lørdag 5. des. kl.1200 - 1600
Søndag 6. des. ki. 1200 - 1600
Lørdag 12. des. kI. 12.00 - 1600
Søndag 13. des. kI. 1200- 1600
Velkommen!

Gammeldags Julemapked

Julemesse 27-28/1 1-98
pa Man MenighetsseNter

i KTirkebygda
Lørdag 12. Desember, kI. 1000-1800 utenfor <<Joker>>.

Fredag 27- ki. 1800-2030
Lrdag 28- ki. 1000-1500

Saig fra torvboder av lokal husflid, smâbilde-kunst,
snurrepiperier, julebakst, hjemmelaget julepynt, kornnek.
juletner m.m., samt servering av grillmat, kaffe og vafler,
gløgg og pepperkaker.

UndeThoidning, <Clear voice>> vii delta pa fredag.
Mari menighets barnehage og Enebakk blandede kor
kommer ph lørdag.

Julegran
Luciaprosesjon og nissekor
Hesteskyss for barna

Gjesteutstillere:
Grete Kittilsen
Eivind Jentoft

Saig av hAndarbeid, utlodning, Aresaig,
kafeteria og ph lørdag er det saig av god gammeldags julegrøt.

Julernusikk

Trekning vii skje fra kl.1500 den 28.11-98.

6492 6202
64926376

Alle er hjertelige velkomne!
Mari Menighet

An:: Enebakk skolemusikkorps

?Nasionalfopenmingens
helselag Enebakk

--

4, Cow

Var tradisjonelle <<julemesse>> aVholdes i Herredshuset,
Kirkebygda tirsdag 1. Desember
Merk tiden - kL 1100.

Enebakk Produkter AS
Vi leverer
ved i sekk 60 liter/30 cm. lengde:
Gran: kr. 32.50 + mva.
Bjørk: kr. 53.00 + mva.
Leveres fritt i Enebakk ved bestilling av ,ninst 10 sekker, sd
langt lageret rekker!
Vi bar ogsA andre produkter/tjenester a tilby:
Kantineutleie
Snekkerverksted
Strøkasser/-lagringskasser for leker o.l.
Hage/utebordm/faste krakker (bestilling)
Flis/tliskutting
Fargekopiering
Laminering
Ergo-terapeutiske hjelpemidler for databrukere
Pakking/rnontering
Skogsarbeide
Oppdrag otter avtale, flyttingoJ..
Ta kontakt med Leif, Pal eller Michael

ENEBAKK PRODUKTER AS
GJØLSTAD, 1912 ENEBAKK
TIf.: 64927460 Faks: 64927331

Vi Ønsker ye! møtt!
Sty ret

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

KOMPOSTEN
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Her inøter du:
Gre.the, Ørnuif og Marianne
Masse hyggelig betjening
Jannicke
Eva, Mona, Joar og Ase
Antonio
Vigdis, Monica. ingrid (og Hege)
Svenn

Her bar vi-.
Biomster og gayer
Dagiigvare
FrisØr + microlysis hârfjerning kropp, ansikt)
Sparebank
Restaurant
Sko Vesker Bager -.
Trykke.ri

I tiliegg finner du: Heisestasjon post og tannieger

1.

ENEBAKI( SPAREBANI(

c2itcbj Volmteh og gaveft

Gratis parkering - 1-1 gellg uteiniljø - Topp service

TORE'S
MAT

&

s

;1 41 ,

'
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FIrEJW SJ€ JJ S
- MER ENN EN SKOBUTIKK -

FLATEBYSENTERET - 1911 FLATEBY

Ii TE1142ISJU41L HEAT

ie1z-1,s
SVENN GMTHI4UG TRYICRERI
FtatbsnterIt W/Fax 63 92 82 56

.....

FAG &SMI

Sfrmthoit 0& &eeicei't AS
EL. INSTALLASJON
1912 ENEBAKK - TLF.: 64 92 63 00
Alt I elektrisk

C--a

elfig

.bakk
egflskapskontor a/s

V

Posthoks 24
Krogeng,veien 10 - 1912 Enebakk
Telefon: 64 92 63 03
Telefax: 64 92 71 66

MILJUTIK AS
utfører alle typer tak- og
mernbranarbeider.
Torvtak, flate tak terrasser, taksteir, plater,
kulverter, garasjedekker, sisterner, avfallsoppsamlings- og radomriembraner.
Nybygg og reparasjoner.
Rennaveien 4, 1911 PLATEBY
TU 64 92 89 14 Fax: 64 92 85 01

utsogts Rommeverksted
1911 Flateby
TIf. 64 92 86 10

6ode'ree, €e
ette uU
—

25 ãr i bransjen

NA-RP I

KOMPOSTEN

1(flM1VllI1

Enebakk Plele- og omsorgsavdeling bar tolgende stdhinger ledige:
INSTITUSJONSBASERT
OMSORG

HJEMMEBASERTE
TJENESTER

Enebakk syke- og aldershjem bestâr av 30 sykehjernsplasser, 6 aldershybler
og skjermet enhet for aldersdemente. Vi søker etter:

Hj emmesykepleien

Fotterapeut 4 timer pr. uke
Det gis anledning til leie av lokalene for
opp timer for gjeldende dag.

a utØve privat praksis for a dekke

Vi legger vekt pa evne og vilje til samarbeid med Øvrige fagpersoner i institusjonen.
Fotterapeuten er lønnet i st.kode 6910 In 3.2 ltr. 10-21

Pleie- og omsorgsavdelingen vii ved hjelp av øremerkede tilskudd fra staten
styrke bemanningen pa natt med 2 stillinger ( 4 x 50%). Stillingene vii vre
en kombinasjon mellom inne/ute tjenesten (institusjon og ambuierende
hjemmesykepleie). Den som blir tilsatt vil samarbeide med nattevakter pa
sykehjemmet men hovedsakelig ha ansvar for skjermet avdeling med 6 plasser, samt assistere ambulerende nattavdelingssykepleier ved behov.
Vi sØker derfor etter Hjelpepleiere eller Omsorgsarbeidere til 3 ledige 50%
stillinger.
Stillingene inngâr i turnus pa natt med arbeid hver 4 helg.

Pa sykeavdelingen:

Off. godkjente hjelpepleiere i følgende stillinger:
11,3% helgestilling
2 x vikariat 50% stilling
53,52% fast stilling

Off. godkjente sykepleiere i følgende stillinger:
15% fast helgestilling
18,8% fast helgestilling
50% fast stilling
Pa skjermet avdeling:

Hjelpepleier lønnes etter st.kode 7076 LR 3.2, l.tr 10 -21
Omsorgsarbeider lønnes etter st.kode 7512 LR 4. 1, ltr. 13-22

Hjemmehjelp
Stilling vikariat fra 01.11.98 - 01.05.98
Hjemmehjelpen arbeider 37,5t uke. Hjemmetjenestene er organisert slik at
hjemmesykepleie og hjernmehjelp er integrert, med felles ledelse. Det er
faste møter hver uke hvor alle er tilstede. Dette fungerer svrt godt, og
imøtekommer brukernes behov pa en utfyllende mate.

Stillingene pa sykeavdelingen og skjermet enhet medfrer arbeid
hver 3. helg.

For 1999 skal det okes opp med
nnll stillinger i hjemmebasette
tjenester, sa det ei ste muligheleri
for fast atiettelesëhere.

Vi legger vekt pa interesse for geriatri, evne og vilje til samarbeid og nytenkfling, samt relevant praksis.

Hjemmehjelp lønnes etter st.kode
6190 LR 2. 1, 1.tr 7-16

Ufaglrte med relevant praksis kan søke pa tidsavgrenset engasjement.
Hjelpepleiere og miljøarbeidere er lønnet etter ltr. 10-21, Ir. 3.2, st.kode
7076. Sykepleiere er lønnet etter ltr. 19-26, Ir. 7. 1, st.kode 7076.

For mer informasjon om stillingene ta gjerne kontakt med driftsleder Arne Granheim pa telefon
6492 44 60.

Miljøarbeider 15% fast helgestilling x 2

Kontakt gjerne driftsleder eller fagleder for nrmere opplysninger tlf.
64924460.
Søknader vedlagt attester og opplysninger om referanser sendes innen
09.12.98 til:
Pleic- og oinsorgsavd., Kopásveien 7, 1914 Ytre Enebakk

Soker etter ungdomskluhbleder
I Ytre Enebakk

Stillingen bestâr av 16 t. pr. uke, fordelt pa Ca. 10,5 t. pa 3 klubbkvelder og Ca. 5.5 t. pr. uke i administrasjon. Det er Ønskelig at
søker er over 20 âr. Stillingen er lønnet i stillingskode 6237,
1.rammekode 2. 1, ltr. 7-16 etter ansiennitet. Fast kveldstillegg.
Stillingen er ledig omgâende.
Vi sØker ogsA etter kiubbassistent ca. 10,5 t pr. uke fordelt pa 3
klubbkvelder(denne stillingen kan deles pa to). Det er ogsA her
Ønskelig at vedkommende er over 20 dr. Stillingen er lØnnet i stilIingskode 7247, 1. rammekode 2. 1, ltr. 7-16 etter ansiennitet. Fast
kveldstillegg.
Stillingen er ledig omgâende.
Spørsmàl vedrØrende stillingene kan rettes til kulturadm.
v/K.Bnenna, 64 99 01 90, el. kultursjef P.Sandvik. Søknad med
CV, vitnemâl og attester sendes Enebakk kommune, kulturadm.,
Ignavn. 16, 1912 ENEBAKK, med sØknadsfrist snarest.

Hap ledig assistentstilling I sb
Det er ledig fast stilling som assistent i Ytre Enebakk SF0 fra
1.1.1999. Stillingen er pa 15 timer pr.uke.
Stillingen avlØnnes i 1nnsrammekode 2. 1, ltr. 7-16, med ârslØnn
i hel stilling pa kr. 160.700 - kr. 184;000. Stillingskode 6332.
Nrmere opplysning om stillingen kan fâs ved henvendelse
til Ytre Enebakk skole, tlf.64 92 41 68 eller skolekontoret,
tif. 64 99 0170.
Tilsetting i henhold til gjeldende by; regulativ og avtaler.
Søknad vedlagt CV sendes Enebakk kommune, skole-og bamehageavdelingen, 1912 Enebakk innen 5.12.98. Vennligst oppgi
referanser.

KOMPOSTEN

- Hostens vakreste eventyr?
man skulle fa en sightseeing
rundt i Enebakk. Det er mange
skuite <<skatter>> her. Med vakre høstfarger vii vi kaile dette
et eventyr. Det var 24 biler i alt
og det er vi meget godt fornøyd med. Neste fir hAper vi pA
40 lag! Det viste seg etter hvert
at det A arrangere rebusløp ikke
var noe for nybegynnere.
Mange detaijer skulle falie pA
plass. Ikke alle hadde fall pA

Noen av deitakerne er vel
enige i denne beskrivelsen,
mens andre mener nok at marerittet er et mer dekkende Uttrykk. Enebakk Janitsjar tok .i
alle fall spranget og yule arrangere et rebusløp for hele Enebakk. Det er Ca. 15 hr siden sist
det ble arrangert rebusløp, og
da med utgangspunkt pa Flateby. Vi Ønsket A kombinere
det A lose rebuser samtidig som

plass nAr startskuddet gikk ki.
1200. Men vi hentet oss inn etter en halvtimes tid. Det var
ogsA opprettet et sekretariat
som man kunne ringe for A fA
iedetrAder slik at man ikke rotet seg heit bort. Det ble flittig
benyttet av deltakerne. Underveis skulle deitakerne i tillegg
til A iøse rebus ogsA svare pA en
del kontrollspørsmAi.

Her kommer svarene pa noen:
Høyde under taket pA Flerbrukshallen var 12 m.
Steinen pA Heier pukkverk veide 2499 kg.
Folio Energiverk fikk sitt navn 1/1-92.
Kornslagene pA mølla var: 1. Bygg, 2.Havre og 3. Hvete.
Musikaisk leder for EJ er Johan østby.
GArden du sA fra Rakkestad var BØrter GArd. Ragnhild JØlsen hadde tiiholdssted der.

Basil-musene i aksjon pd eBilmodell med endelikt med n
GolJbanen. Defikk prisen for morsomste lag.
Foto: Wenche Lillemark.

Svar pa noen av spørsmãlene fra <<Appelsinbit endte> - Bâthavna.

FrokostmOte med naringsràdet

1. Nevn en eller flere virksomheter som har hatt tilholdssted her.
Gjelder omrAdet pA den andre siden av broen.
2. Hvor mange 2 er Enebakk?
3. Hvor mange innbyggere var det I Enebakk pr. 01.01.98?
4. Hva heter informasjonsorganet for Enebakk kommune?
5. PA Gjølstad finnes det flere virksomheter/bedrifter. Nevn to.

Enebakk NringsrAd inviterer
interesserte meringsdrivende
til frokostmØte i kantina, RAdhuset onsdag 2.12. ki. 08.3010.00

Svar:
1. Flateby Cellulosefabrikk (1931), Sagbruk, El-verk, Makaronifabrikk
2. 232 km'
3. 8.381 innbyggere
4. Komposten
5. ROAF; Enebakk Produkter, Dagsenteret, Akershus Bryggeri

Tema:
• Nye arbeidsplasser i Enebakk
• Befolkningsprognosen pA
125 nye Enebakkinger pr. fir

Lengste golfslag var 110 m. Det var 5 lag som slo mellom 100-110 m.
Idealtiden var pA 2 timer 59 minutter.
Nrmest kom lagene pA 1. Og 2. Plass, med et avvik pA 9 minutter.

Premie for fineste bil-62 mod.Opel

Pa siste side

Premie for morsomste lag. Mus.

De aller fleste hadde alle rebuser riktig. Arsaken til lay poengsum var som regel at man hadde brukt for
lang tid.
Vi gjør til slutt oppmerksom pA at Enebakk Janitsjar sin hovedoppgave er A fremføre musikk.
Vi ønsker oss flere medlemmer. Vi oppfordrer derfor alle som spiller, eller har spilt et instrument om A
ta kontakt med oss. Vi over hver tirsdag pA Kirkebygden barneskole fra kI. 19.00 - 21.30. Ikke nøl.
Bli med oss! Hjertelig velkommen. Magnar Nordlie, Enebakk Janitsjar
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Ansvarlig redaktar:
Rádmann Nils Schaug
Redaktør: Informasjonskonsulent
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ANNONSEPRISER I KOMPOSTEN
gjeldende Ira 01 .03.1997
Priser pr. spaltemm: kr. 3.30
kr. 3.300,Helside:
kr. 1.650,Halvside:
kr. 1.100,- pr. ãr
Fag & Service:
Fargetillegg: 1 farge: kr. 1.10 pr. spaltemm.
2 farger: kr. 1.40 pr. spaltemm.
3farger: kr. 1.65 pr. spaltemm.

Grafisk produksjon:
ReproTek as, Oppegárd

Utgis en gang i mnd.
Ingen utgivelse I juli og august.

Redaksjon:
Enebakk kommune
Sentraladm.
Tlf.:649901 0O- Fax: 649271 11

Vel mOtt!

OrdfØrer Jorunn Buer
avduker kommunens
nyeste tettstedskilt
som er plassert to
steder i Kirkebygda.

Vi bringer her den komplette resultatlisten. Flere lag opererte med
artistnavn sâ det er ikke lett a identifisere de forskjellige.
222 poeng
220 poeng
215 poeng
213 poeng
209 poeng
207 poeng
205 poeng
197 poeng
191 poeng
188 poeng
186 poeng
184 poeng
184 poeng
178 poeng
174 poeng
169 poeng
167 poeng
143 poeng
138 poeng
137 poeng
136 poeng
131 poeng
105 poeng
Brutt

•
•
•

Kirkebygda
pa WWI

Andre resultater:

1. Flateby ladies
2. Tot Bergersen & Company
3. Gustav Sikkerbøl, Amund & Mona
4. SikkerbØl, Pernille og Marianne
5. Straith, Trude
6. Hølet Vel
7. Engvik og Skaug
8. Fam. Andersen m/Mimmi
9. Grethe og Tove
10. Mangen og Hjelnes
11. Janos
12. Per Erik østiie
13. Gudrun østlie og Arne
14. Gulrotblinken
15. Mangen & Vambeseth
16. Bjorn Holtet
17. Fam. Sthra
18. Bjorn Jacobsen
19. Atle Johannessen
20. Apalnes
21. Basil-musene
22. F.M.D.B.B + venninne
23. Kristiansen & Eidsvoll
24. RAnerne

•

krever mange nye
arbeidsplasser.
Hvilke typer arbeidsplasser kan vi skape?
Hvor kan vi skape dem?
Hvordan kan vi skape dem?
Hvem kan skape dem?

Lag og forefinger herunder politiske
partier annonserer gratis arrangementer, kurs o.I. innenfor grensen
av 250 spaltemm.
Korte meldinger om fødselsdager
og andre begivenheter er gratis.
Rãdmannen har fullmakt til a innga
spesielle avtaler med større annonsører.

I

NA i mørketiden er det viktig at bAde myke og harde trafikanter gjør hva de kan for A synes.
PA min vei til jobben sist mandag møtte jeg 12 biler som
manglet det ene lyset! Det er ganske mange av oss som er
sløve nAr det gjelder A sjekke at lysene pA bilen yirker som
de skal. Jo da, jeg blinker for a gi tegn, sA hvis noeii av dere
lurer pA hvem det er som hibser sA tidlig pA morgenn sA vet
dere det nA. Refleks burde. àgsA alle bruke, det er vanskelig A
se mørkeskygger langs veibanen og at kommuiieh har tatt
dette pA alvor, skriver ordføreren om i sitt hjørne. I mitt besØk i Kirkebygden barnehage ble jeg minnet om hvor viktig
det er A behoide leken ogsA i voksen alder. Vi mA gi rom for
lek og latter. PrØv du ogsA, pA jobb og biant familie og
venner - det koster sA lite og gieder desto flere. Dette er noe
pensjonistene som var pA Flateby kino en lørdag først i november i alle fall tar pA alvor. Her var det mye latter og
glede. Men bygdas nye sokneprest som biir presentert pA
side 2, minner oss om at vi ogsA mA gi rom for stillhet og ettertanke. I den travie mAneden vi gAr inn i nA, er dette ogsA
viktig A ta med seg. Det er ogsA fristene for KOMPOSTEN
neste haivAr som dere bbir minnet om pA side 2, sA nA er det
bare a planlegge vinterens presentasjoner. Avisen kommer
ogsA Ut 23. desember, sA hvis det er flere arrangementer i
romjula, passer det jo bra A annonsere dem da. Ikke vent til
siste frist hvis du har stoffet ferdig for, men send det avgArde
jo for jo heller.
Mariann J. Lillefuhr, informasjonskonsulent

