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InformaSIOD for NOR hommune

a egle e med
aywatch I assen get

Fredagskveldene er det vanhigvis full fart i bassenget pa Enebakk ungdomsskole. Men det er
ogsâ fuilt hus - Iitt for fulit.
Derfor er det ápnet for torsdagssvømming, og
bademester Espen Sletteberg og badevakt Marit
Imset (pa bildet sammen med glade unger) oppfordrer barn i alle aidre til a kaste seg Ut I bassenget sammen med dem. Torsdagskvelden er
det mye badeglede. Baywatch er med bade pa
leken og for a forestâ sikkerheten i bassenget.

Badevaktene VII ogsá forberede Enebakks befolkning pa Svommingens dag den 17. november. Da
blir det âpent hus - eller bad - fra kI. 1000 til 1400.
I samarbeid med alle landets svommeklubber er
det Norges Svommeforbund som onsker velkommen til en positiv og gledelig opplevelse for hele
familien.

Komposten
kommer Ut neste gang 15. november.
Husk at deadline for innievering av stoff er senest 10 dager fØr utgivelse.
Desemberutgaven av avisen kommer 13/12.
Ver ute i ekstra god til med innievering til "juleutgaven".
Red.

Ten
trivsel
tenk
Enebakk!
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Ortlførerens
hjøriie

Velkommefl til
KIRKEN
20. oktober
(21. son. e. pinse)

Les
er:

Hosten
er kommet

tirsdag

23. oktober starter møteuka
m/Rolf Kr. Skaar. Se plakater!
SØn. 3 november ki. 1900
Tale v/Olav Uglem

en ogsä andre arrangementer skal gâ av stabelen. Det er flere lag og foreninger som har
jubileum i ãr. Dessuten er høsten den tiden da det er
flest innendØrs arrangementer. Folk motes og har
sosialt samvr, et samvr som er med pa a styrke
samholdet mellom naboer, venner og familie. Det
gir oss ogsà en god anledning til a vise omtanke for
hverandre.

Fre. 22. og IØr. 23. november
er Arets julemessedager. Se
nrmere kunngjØringer.

i! slutt vii jeg minne om TV-aksjoflefl den 20.
oktober. Du vii finne annonsen et annet sted i
denne avisen.

T

e siste ordene denne gang blir: Hvis ingen kjøper blomster til deg - gjør det selv!

D

27. oktober
(Bots- og bededag)
1930

Moter pa
Misjonshuset

Ons. 6. november Id. 1930
Tale v/Johan Naustvik

M

wM

torsdag 21.
toisdag 1 3. desember

et er mye som skjer i kommunen var fra høsten
og frem til jul. Ikke minst skal budsjettet og
økonomiplaflen vedtas. Dette er en spennende periode.

D

Id. 1900
Enebakk kirke:
Salmekveld

.1. novemb
2. desembi

H
V

Id. 1100
Mari meninghetssenter
5torfarniliesamliflg

torsdag 2

Osten er kommet til Enebakk. Hittil har det
vrt mye pent ver, og de som har hatt anledning til a ta seg en skogstur har hatt fine fargeopplevelser. Det er kanskje ikke like o.k. a gâ i skogen
mens elgjakta pâgãr, og snart er det fargesprakende
eventyret over for i fir.
i skriver nà midten av oktober. Nâr vi skal inn i
november er plutselig høsten butt til regn, stormer og take. Mange er det som da gâr inn i "høstdepresjonen". Denne formen for depresjon kan arte
seg ulikt for de forskjellige mennesker, og det er
viktig at vi hjelper hverandre i denne tiden. Ikke alle
ber om denne hjelpen, men en liten oppmuntrende
bemerkning kan snu en ellers grâ dag til en so!skinnsdag.

Id. 1100
Stranden bedehus:
Barnas misjonsdag

maiidag 18. ntwenlbeL
andag 25 novenibe:
andag 1'. desembex

SØn. 17. november Id. 1900
Tale v/Asbjørn Kvalbein

Vi Ønsker a bli kjent med nye
- dere er hjertelig velkommen!
Annenhver tors. fra Id. 1730
til 1830 er det barnemøter pt
MisjonshuSet. Det er mange
forskjeilige aktiviteter og
opplegg. Har du barn fra ca.
fire 5x og oppover? Vi vil tro
at de vii trives. Se pa piakatene utenfor huset i VAgliveien
7. Neste mote er 22. At.

U. 1100
Enebakk kirke:
Gudstjeneste v/Fjeld
Id. 1100
Man kirke:
Gudstjeneste v/øvstegrd

Son. 20/10 Id. 1100
FamiliegudStjefleSte
Kathrine Flansrud
Ons. 23/10 Id. 1930
Terje Hegertun
Son. 27/10 Id. 1100
Søndagsskole
SØn. 27/10 Id. 1800
Terje Flegertun

3. november
(Allehelgensdag)
U. 1100
Mari kirke:
Gudstjeneste v/øvstegrd
Id. 1900
Enebakk kirke:
Ailehe1genSkOIS . .UNi
Øvstegrd

SOn. 3/11 Id. 1100
Nattverd

8. november
Id. 1930
Mari kirke:
Lovsangkveld

Son. 3/11 U. 1600
Andakt pa sykehjemmet

10. november
(24. son. e. pinse)

Tirsdag 5/11 W. 1100
FormiddagStreff

U. 1100
Enebakk kirke:
De eidres dag v/Fjeld

SØn. 10/11 Id. 1100
Søndagsskole
Son. 10/11 kI. 1800
MØte

Konfirmant
iar.
Skuile 4u vre interesseit i en
altemativ konfirmantufldervisning, sâvil vi pa Betel ha
undervisning fra september til
mai.
Vi følger et opplegg kalt
"Ten-B ibeiskolen".
For mer opp1ysning,takOn
takt md Frank Henriksen, tlf.
649248 33.

Velkommen til Betel!

iwta_

Id. 1100
Mari kirke:
FarniliegudstjefleSte
v/øvstegArd
Id. 1600
Gudstjeneste pa sykehjemmet
v/Fjeld
17. november
(25. son. e. inse)
U. 1100
Stranden bedehus:
Gudstjeneste v/Fjeld
Id. 1100
Mari menighetssentefl
orfamjliesamIiflg
Id. 1900
Enebakk kirke:
Salmekveld

Velkommen!
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4H "ere pa krepsetur
Under denne vignetten inviteres du hi t komme med dine syns. .....:. ............
punkter pt store. og smã spørsinâl i Enebakk
Kontantytelser tEl foreldre:

Vaigmuligheter for barneomsorg
kt valgfrihet for smAbamsforeidre ser endelig Ut til A
ha festet seg pA det politiske
sakskart. Ting tar tid! Slik er
det ogsA med den politiske prosess. Flere politiske partier signaliserer nA at økt valgfrihet for
smAbamsforeldre kan bli en av
de heteste valgkampsakene
fram mot stortingsvalget hØsten
1997.
En ganske fersk meningsmAling viser en bred og stor støtte
til dem som Ønsker kontantoverføringer til familien i stedet
for Økt direkte stØtte til barnehageutbygging. 59 prosent av
de spurte i meningsmAlingen
Ønsker at ytelsene til barneomsorg bør overfØres direkte til
foreidrene. Støtten er enda større (65 prosent) i den aldersgruppen de fleste smAbarnsforseidre er i, nemlig de mellom
25 og 39 Ar. Undersøkelsen
viser at bide Arbeiderpartiet og
Senterpartiet er pA kollisjonskurs med sine velgere idet 55
prosent av Arbeiderpartiets velgere og 60 prosent av
Senterpartiets velgere er tilhengere av kontantstøtteordningen. Denne Ønskede frihet
til A velge omsorgsform for sine
barn som foreldre her gir
uttrykk for, betinger at familien
gis Økonomisk mulighet til selv
A foreta valget.
Med sitt forsiag om at det
skal tilbys gratis bamehageplass til alle, har bide sentrale
Ap-representanter og SV tilkjennegitt at det ikke er pengespørsmAlet som er det viktigste
motargument mot kontantstØtte.
Pengene finnes, det er viljen en
ma spørre etter. I kommuñene
bØr en gjØre det samme! Fra

0

1993 har sju kommuner innfØrt
kommunal kontantstøtte og fire
kommuner vurderer A innføre
ordningen. Den mAnedlige
utbetalingen varierer mellom 2
og 3000 kroner.
Norges Husmorforbund (NH)
har i mange fir pekt pA at forskjellen i Økonomiske overfØringer til smAbarnsforeldre er
formidabel mellom de som
mortar subsidierte barnehageplasser, foreidrefradrag i inntekt og lønnet fadseispermisj on, og de som ikke mortar
disse ytelsene. Slik skattesystemet og overfØringene til barnefarniliene fungerer pr. i dag blir
familier som passer sine egne
barn pA heltid eller som ikke
har barnehageplass, utsatt for
en okonomisk forfordeling fra
stat og kommune. Vi ønsker
ikke at debatten om kontantstøtte skal vre en debatt om
for eller mot barnehager. Den
skal derimot handle om foreldres rett til selv A velge
omsorgsform tilpasset familiens totale situasjofl.
Et omsorgstillegg til barnetrygden, som NH Ønsker innfort, bygger pA pnnsippene om
like overfØringer til alle barnefatnilier ogfrihet til a velge

For lang og tro tjeneste
I slutten av september
ble Randi Olsen fra
Enebakk tildelt Det
kongelige Seiskab for
Norges Vel Fortjenestemedalje med
diplom for lang og tro
tjeneste i dagligvarebransjen. I hele 35 âr
har hun arbeidet i samme firma - K. & A. Lund
Kolonial pa Aamodt i
Rlingen.

omsorgsform. Omsorgstillegg
er en konkret modell for hvordan en okonomisk kompensasjon til de forseidre som selv
Ønsker A ta omsorgen for sine
barn, pA heltid/deltid kan beregnes. Omsorgstillegget gis til
den person som har den daglige
omsorgen for barnet og nAr barnet ikke har plass i heldagsbarnehage med statstilskudd. Ved
redusert barnehageplass reduseres tillegget tilsvarende.
Omsorgstillegget kan gis fram
til skolestart, og er tilsvarende
det til enhver rid statlige tilskudd for heldagsplass i barnehage. Omsorgstillegget kan gi
en av foreidrene mulighet til A
vre hjemrne i smAbarnsfasen,
enten fordi familien Ønsker A ha
tilsynet selv, eller fordi det er
den mest praktiske losningen in
fra farniliens totalsituasjon.
A innløce et oorstilltgg
til barneiiygden er ikke en tilbake-til-kjøkkenbenken-politikk 50- og 60-Arenes husmormile vil ikke gjenoppstâ forth
unge kvinner i dag har utdanfling som de Ønsker A bruke. I
dag er det dessuten bide ønsker
og forventninger om at kvinner
deltar i lØnnet arbeid i store
deler av livet sitt. Men studieog boliggjeld krever ofte to inntekter i familien ved siden av at
man er smAbarnsforeldre. Det
blir for de fleste et evig kapplØp med tiden.
NH Ønsker et samfunn der
foreldre har i-ad til a gi barn
mer av sin tid, og voksne mer
tid til a vre foreidre!
Styret i Y. Enebakk
Husmorlag
av Norges Husmorforbund

Kulturdagene
1996197
edag 8. nove.rnber
ogram v1 bbjjlsen alle
iusstafldef den.. første uken i
ovember. Arrangementene
vii fit..ther utføriig presentasjon i novemberutgaven av
Komposten!

Randi Olsen, som flyttet fra
Enebakk nil LillestrØm i 1978.

Se forovrig i lokaipressen
forste uka i november for
nermere kunngjormger og
presseomt'aier.

Det var godt med mat etter en slitsom og gØyal kano- og krepsetur.
Fra venstre: Hans Petter, Else Marit, Ola, Anne Marit, Inge og
Jens. Foran til hØyre: Kristina og Merete.
idligere i host arrangerte

Tømøye 4H en krepse- og
kanotur for 41-1-vennene vAse
fra Tiuren 4H i Trysil.
Denne turen ble arrangert pit
Lyser'n og vi overnattet pA
Bergsøya. Da vi padlet over
fikk Ola Solberg og Kristian
Bøhler litt ekstra sving pit
kanoen og veltet rundt.
Da alle var godt og vel over
ble det servert pizza, og Ut pA
kvelden startet krepsingen. De
aller fleste fikk vann i stovler,
men ca- 65kreps ble det den
kvelden.
Dagen etter dro vi sorniese
til Tusenflyd, noe som falti. smak bAde hos medlemmene i

ømøye 4H og vitre venner fra
Trysil.
Da vi kom tilbake hadde
Ellen Jacobsen kokt hele krepsefangsten. De fleste likte det,
men ikke alle.
Utover kvelden sovnet de
fleste. men noen ble csppe og
krepset, Ca. 40 kreps ble fanget
denne natta.
Da Tiuren 4H dro hjem til
Trysil dagen etter var alle bide
trotte og fornøyde. Vi bestemte
oss for at dette ikke skulle vre
siste gang.
Merete Jacobsen

ifli

rv

AM

TV-innsamlingsaksjonen 20.10.1996

"MiIjo for livet"
I forbindeise med den forestitende innsamlingsaksjonen 20.
oktober 1996 vii alle husstander i Enebakk fA besøk av bøssebrere fra ki. 15.00 og utover denne sØndagen.
Ansvarshavende for hver krets er følgende:
Flateby:

Stranden skole

Ingrid Nordli

Herredshuset
Kirkebygda/
Dalefjerdingen:

Ase Engen
Anne M. Nss

Ytre Enebakk: Ytre Enebakk skole

Oddvar Book

Hovedansvariig er Jorunn Buer, som er tiigjengeiig pit mobiltelefon 92 6159 34 eller privat 64 92 63 32.
Dersom det er husstander som ikke fir besØk av bøssebarere,
kan det settes inn penger pit konto nr. 1605 03 06821.

Ta gödt imot
bØssebarerne

En varm takk
til dere alle som var med og fulgte vAr kjre Fredrik Nan til hans
siste hvilested. Takk for biomster, brev og pengegave, kr. 8.300,til Den norske Kreftforening.
Karin
Anne-Marit, Odd og barna

.
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Du er gull
verdt'.
egstrekker ikke til - nAr
ikke opp - ingen setter pris
pA meg.
Dette er dessverre nrliggende tanker for sA mange.
Den indre uroen fører ofte til
at man hevder seg pA mAter
som ikke tjener hverken en
selv eller andre. I skolen og
ellers nAr barn motes ser vi leie
utsiag av dette - uro, trass,
respektløshet, mobbing og
annet.
Gud har gitt oss gode lover
for livet vAst, lover som er like
viktige som trafikkregler for
en trafikkant. PA søndagsskolen jobber vi blant annet for at
disse levereglene ikke skal gA i
glemmeboken. Samtidig er
kjrlighet, glede og Guds tilgivelse like aktuelle temaer. Vi
tror at man kan vre trygg,
sterk og selvhevdende uten A
krenke andre, hvis man har er
trygghet i selv A vre verdifull.
PA sØndagsskolen forteller vi
barnet: Du er viktig! Du er
verdifull! Gud har skapt deg.
Han som er allmektig og er

J

verdens skaper bryr seg om
deg og har gode planer spesielt
for deg.
Kanskje du som voksen har
noen hyggelige minner fra
søndagsskolen? Vi er der
fremdeles og vil gjerne gi barna dine gode opplevelser og
ekte verdier. Du kan gjerne
were til stede sammen med
barna for a se hvordan vi har
det. La oss hjelpe hverandre og
vise barna vAse at de er mer
verdt exm gull!
Vi synger fremdeles "Jesus
elsker alle barna", men vi
synger ogsA nyere sanger. Du
finner et eksempel Øverst til
hØyre.
Vi har søndagsskole 27.
oktober, 10. november, 24.
november og 8. desember, alle
dagene fra U. 11.00. 20. oktober blir det farniliegudstjeneste
Id. 11.00 og 1. desember har vi
adventsfrokost til samme tid.
Juleverksted arrangeres lørdag
14. desember U. 16.00.
Søndagsskolekoret har en
halv times Øvelse etter hver
søndagsskole. Alle er velkom-

Galleri Loppa
Du er gull verdt, du er skapt av Gud.
Du er verdifull! Du er ikke et null!
Du er helt unik, ingen er deg lik!
Du er verdifull, mere verdt enn gull!

men til A vre med.
Hvis du har spØrsmAl, ta
gjeme kontakt pA telefon 64 92
5679.

Hilsen Betel søndagsskoie,
Osloveien 216 vlVAgvann.
Elin Hjortland

Med flanellografens mange Jiotte bilder blir bibelforrellingene
bade spennende og lett forsrâ elige.

D

etApnes fly utstilling i
Galleri Loppa Iørdag den
19. oktober Ic!. 12.00, og tre
kunstnere er representert denne
gangen.
Guy Krohg er født i 1917,
han er sØnn av Per Krohg og
Christian Krohg er hans bestefar. Selv har han arbeidet mye
som illustratØr og teatermaler.
Guy Krohg er en spennende
kunstner som gir oss et pust av
Frankrike.
Elisabeth Knap er født i
1943 i Sandefjord. Hun har sin
utdannelse som grafisk designer. De senere A.r har hun gAtt
inn for skuipturelle møbler, og i
Ar kommer hun med en overraskelse - nye artistiske møbler
som kan sette "prikken over
Yen" i mange hjem. Dette er en
spesiell dame med meget spesiell kunst!
Anne-Karen Helly-Hansen
er født i 1953 i Moss og hun er
bosatt i Son. Hennes keraniiske
skulpturer har alle sin spesielle
personlighet, og en kan vanskehg forholde seg passiv til dem.
Alle sier deg noe og de rØrer
ofte ved noe spesielt i deg.
Det blir altsA mye A glede seg
over i Galleri Loppa den nrmeste tiden. Utstillingen varer
til og med den 10. november.
Du finner Galleri Loppa i
Ragnhild Butenschøns gamle
f1ir pa
Enebakk

El eksempel til ettertolgelse:

Den hemmelige soppelklubben
Her er litt av det søppelet som
3-k1assingene pa Hauglia skole
samlet i lØpet av ett friminutt
og pd skoleveien.

Under punktet "holdningsskapende arbeid" I
Hauglia skoles handlingsplan har 3. klasse
et tiltak som lyder: "Alle
er ansvarlige for at det
er ryddig ute og inne,
ogsâ det som andre har
satt fra seg". Klasse 3B
har virkelig jobbet med
dette, og alle har skrevet lift om det vi har
gjort. En eller to setfinger er butt plukket Ut
fra hver og samlet her.
Av kiasse 3B, Hauglia skole
Lene: Kiasse 3B har plukket to
store, svarte søppelposer full av
søppel i løpet av et friminutt og
pA skoleveien.
Heidi: Det hele begynte med at
vi dannet en hemmelig sØppelklubb.
Joakim M.: Den hemmelige
søppelklubben var svrt hemmelig pA fØrsten. Ingen andre
pA Hauglia visste om det.
Linda Christine: Vi fikk poser
til A samle søppel i.

Christine: PA Bjerke fant vi tre
breposer fulle!
Espen: Og pA bussholdeplassen
var det søplet til som vanlig.
Petter: Vi fant glasskAr og
papir.
Joakim B.: Jeg fant rØykpakker
og mye sjokoladepapir, en Ødelagt lighter, papir, poser, dropsesker, en genser og mye mer.

Vègard: Det var fryktelig morsomt.
Andreas: Etter at vi samlet søppelet her det ikke vrt søppel
der i det hele tatt.
Anine: Vi har hatt søppelutstilling.
Danny: Vi tØmte alt søppelet pA
en matte pA scenen.
Linda: Det luktet flt i landska-

pet.
Cathrine: Det stinket søppel.
Marius: Nesten hele skolen
kom og sA pA.
Hilde: Vi spurte dem om de
visste hva søpla ble til.
Truls: Hvorfor skal man ikke
søple? Jo, fordi at nAr man
søpler kan dyr skade seg pA det,
og mesteparten blir ikke brutt

ned.
Stine: Det blirstygt hvis alle
gAs rundt og hiver søppel.
Kenneth: Dyrene kañ skjre
seg pA det man kaster fra seg i
naturen.
Lene Marie: Tenk hvis det hadde vrt en av dere som hadde
skjert dere.
Anine: Jeg fØlte meg stolt da
det kom en del og sA pA.
Helene: Det var goy, og sA rydda vi opp etter oss etterpA.
Christopher: Vi hjelper naturen,
for det er sA mange som skal
bruke den.
Vibeke: SA legg søpla i nrmeste søplekasse.
Monica: Husk, det er viktig, sA
vr nA forsiktig, og ikke søple
meg ned!
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-kraft I Enebakk kommune
Káre Myhre fikk en ekstra fødselsdagspresang i
Ar. Den 20. oktober fyller han 71 Ar, og nylig ble
han tildelt Enebakk kommunes kulturpris for 1996.
Prisen deles Ut til en person som har nedlagt et
betydelig arbeid, har lang fartstid og er en av drivkreftene i frivillig barne- og ungdomsarbeid.
K.re Myhre ma sannelig sies a
vre en drivkraft innenfor frivillig arbeid for barn og ungdorn i Enebakk i dobbelt forstand. Det er nemlig idrettslaget
Driv som fØrst og fremst har
fAtt nyte godt av hans kapasitet.
Til avisen Østlandets Blad
forteller han at medlernskapet i
Driv startet allerede i 1945.
Siden bar han wert med i styre
og stell i kiubben og wert formann i tre ár i tillegg til A ha
tatt aktivt deli idrettsgrener
som ski, orientering og fotball.
Gjennom Arene har Kãre
Myhre vert trener i de fleste
kiasser, og mange regner ham
som en "far" pa fotbailbanen.
Han er fremdeles pa idrettsbanen hver dag og jobber med
grusbanen og klubbhuset, ved
siden av at han er vaktmester
ved en bamehage i Kirkebygda.
Kãre Myhre- er aktiv fotballdommer; det har ban wert i 35
-

fir! Denne sesongen bar han
dømt mellom 30 og 40 kamper
i aldersbestemte kiasser, en innsats det star respekt av. Men sA
lenge det er moro A were med
og sA lenge kona fortsetter sin
innsats som telefonvakt kommer han til A stApA for barn og
ungdom i Enebakk.
Kommunens kulturpris betyr
ogsA 10.000 blanke kroner, og
KAre Myhre betror avisen at
pengene skal brukes til en skikkelig ferietur sammen med
kona, som snail fyller 70 Ar.
Det er dem vel unt!
-

-

Káre Myhre fàr sjelden tid tit
sitte i sofakroken, men her er
han sammen med en av sine
1,este 'enner.

Tenk trivsel

Stilling ledig

Avdelingsleder

HYDRO

(L)

tenk Enebakk!

-

TEXACO

PARAFIN FYRINGSOLJE
PRISGARANTI
BET. AVTALE

Ledig vikariat som avdelingsleder i 50% stilling i
Lotteberg bamehage
Kirkebygda i Enebakk.

_A~~ 7
_ ~7m~wllkl_

-

-

*

Slanking med SHS og Cambridgekuren
*
PAsetting av negler
*
Hudpleie
*
Turbo Skylab Solarium
*
Fjerning av skjemmende hAtvekst
*
Farging av vipper og bryn

SVARTHOL

gjelder
fra
Vikariatet
01.01.97 med store muligheter for A begynne tidligere
utgangspunktet for ett Ar.

BRENSEL AS

-

Telefon 64 9240 47
DIESEL SMØREOLJER
-

Nrmere opplysninger fAes
ved henvendelse til styrer
Oddbjørg Skuland, tlf. 64 92
6262.
Søknad med kopi av vitnemAl og attester sendes innen
25. oktober til:

Lotteberg barnehage
Lotterudv. 25,
1912 Enebakk

VI levewrer:
V
V

V

Ten
trivsel
•tenk
Enebakk!

Fargekopiering, str. A5, A4 og A3
Tørr, fin granved i sekk, 30cm/601,
kr. 40,- pr. sekk.
10 sekker eller mer fritt tilkjort i
Enebakk
Strøkasser kr. 1.150,- eks. mva.

(00

Enebakk
Arbeiderparti

MedlemsmØte avholdes onsdag 30. oktober Id. 1900
i kantina, Herredshuset. Budsjettsaker.

-

Enebakk Prodükter AS
Gjølstad vIFinastasjonen i Kirkebygda
man. fre. U. 0800 1530
-

Lørdag 16. november reiseryi til Folkets Hus i Jessheim for A
bore Odvar Nordli inniede til debatt om verdier og livskvalitet.
Vi kjører med buss fra Enebakk U. 1100. PAmelding innen 26.
oktober til Odd Lillejordet, tif. 64 92 44 05 eller Anne-Grete
Lossius, tif. jobb 22 03 15 96, priv. 64 92 62 76.

-

Vel mOtt!
Slyret
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Jordmor Jorid i Enebakk:

Hun som lytter til Imivet
Gode samtaler
I tillegg til kontroller som innebrer undersØkelse av urin,
vekt, blodprosent, livmorens
vekst og barnets hjerteslag, er
samtale en viktig del av jordmorens arbeid.
Jorid oppfordrer den gravide
kvinnen ti! A ta vare pA seg selv
i svangerskapet.
- Graviditet er en tid med store forandringer og stor utvikling bAde kroppslig, fØlelsesmessig og - ikke minst - sosialt,
sier hun. - Det blir sA mye lettere A takle dette nAr man er godt
forberedt.
Hun understreker hvor viktig
det er A spørre om alt man lurer
pA og aidri were redd for A stille
'dumme spørsmAl. Slike
spørsmAl eksisterer nemlig
ikke, ifø!ge jordmoren.

"A gá gravid er en
ensom og ekte opplevelse. Vi er sãrbare og
tenger mye omsorg",
sier den gravide. Pa
helsestasjonen arbeider
helsesoster, lege og
jordmor sammen for a
kunne gi mest mulig
omsorg i svangerskapet.

kan melde deg pA kurset pA
helsestasjonen, tlf. 64990210.

Trønderjente I Enebakk
Jorid Bech BarbØl er ekte trØnderjente, født i Trondheim for
noe over førti fir siden. Jordmorutdannelse tok hun for A
utvikle seg videre og fA en
mest mulig selvstendig jobb.
Siden 1987 har hun arbeidet
mye med svangerskapskontr011
og ultralyd pA Aker sykehus, sA
hun føler seg godt forberedt til
jobben som kommunejordmOr i
Enebakk.
Av Randi Bodin
- Selv om det A were jordmor
slett ikke var noen ungpikeoñdBech Barbøl har lang drøm for meg, erjeg i dag
fartstid som jordmor, selv swert glad i jobben mm, forte!ler Jorid, som setter stor pris pA
om hun er forholdsvis
A kunne jobbe her i bygda. Se!v
nyansatt i Enebakk kommune.
om hun er trønderjente som har
Etter at svangeskapsomsorbodd mange fir i hovedstaden,
gen i kommunen har wert godt
føler hun seg mer og mer knytdrevet i mange ir ved hjelp av
tet til Enebakk. Med en enebaklege og helsesØster, er det nâ
king som ektemann og to barn i
blitt pâbudt for alle kommuner
skolealder i tillegg til jobben
A kunne tilby sine innbyggere
jordmortjeneste. Den er tilknyt- som kommunejordmOr, kommer hun i god og nr kontakt
tet helsestasjonen i Kirkemed bygdas befolkning.
bygden,og Jorid forteller at
kontrollene foregAr pA mandag
Et positivt svangerskap
og tirsdag.
Helsestasjonefl har som mAl at
- Mandag er det jordmor til
de vordende mØdre skal opplestede, mens det pA tirsdager er
ye svangerskapet som friskt og
bAde lege og jordmor. I tiliegg
har vi tilbud om fødselsforbere- positivt. Jordmoren er ansvarlig
for den jordmorfaglige delen av
dende kurs, barselgrupper og
svangerskapsomsorgen, og hun
hjemmebesøk. Det starter et
mA ta forholdsregler nAr det er
fØdselsforberedende kurs alternoe som avviker fra det som er
ede 23. oktober. Kurset gr
normalt. Det medisinske ansvaover to kvelder - fra ki. 17.30
til 20.30 - koster kr. 200,- og du ret ligger pA legen.

J

Oppfølging pA hjemmebane
NAr mor og barn reiser hjem fra
fødeavdelingen blir det sendt
melding til helsestasjonen og
helseøster eller jordmor kontakter hjemmet for A avtale tid
for et hjemmebesøk.
Det er mye nytt bAde for mor,
far
og barn. det ne barnet
Hege Sommer (bildet over) venter barnet sitt i begvnnelsen av
november, og jordnwr Jorid lyrier id barneis iyerzeslaS i dez son savel som de som kanskje
-. -hun ptstâr er "Enebakksflotteste mage".
ventet spent hjemme pA sin nye
søster eller bror.
NAr jordmoren kommer pA
Aktiv informasjon
Regelmessig kontroll
hjemmebesøk
er det for a bli
Jorid mener selvsagt at det er
Det er ikke lett A vite hvor ofte
kjent
med
hele
familien og
viktig med informasjon i lØpet
du bØr besøke helsestasjonen
informere
om
helsestasjonens
for kontro!!, spesielt ikke for en av svangeskapet, men hun er
tilbud.
spesielt opptatt av at informasom opplever dette for fØrste
- Jeg vil gjerne forsikre meg
sjonen som gis blir forstAtt av
gang. Jorid anbefaler A komme
om
at mor og barn har det bra,
de vordende foreldre.
en gang i mneden fram til 30.
og
ammeveiledning
er en viktig
- Vi mA avsette nok tid, slik
svangerskapsuke, to ganger i
del
av
et
hjemmebesøk,
sier
mAneden videre fram til 36. uke at vi kan diskutere alle sider
Jorid,
som
ogsA
informerer
om
ved graviditeten. Vi kan ogsA fA
og en gang hver uke etter den
rettigheter
om
trygd
og
permispørsrnAl om ting som ikke
tiden.
sjon, ogsA for pappa.
direkte er knyttet til svanger- Alle fAr tilbud om ultralyd- I dag er det store muligheter
skapet, men som kan skape
undersøkelse rundt uke 18-20,
ogsA
for pappa til A bli godt
utrygghet, sier hun.
men dette er frivillig, sier hun.
kjent med det nye familiemedlemmet, og flere og flere benytter seg av tilbudet.
Flere enebakkinger?
Jorid kommer nok til A ha hendene fulle som kommunejordmor i Enebakk. be siste, Arene
har det wert Ca. hundre t'øds!er i
Aret i Enebakk. Mange pAstAr at
det er aitfor lite, og Jorid er
parat hvis folketallet skulle Øke
dramatisk.

Jorid Bech BarbØl er fly kommunejordmor i Enebakk. Hun
Ønsker velkommen til helsestasjonen i Kirkebygda.
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Til leie onskes
ønsker A leie leilighet med
to soverom i Ytre Enebakk.
Tif. 6492 72 93 e. 16.00.

Til saigs
4 gode kompi. vinterhjul til
Opel (Michelin) 165/13 sdges nmelig. Tif. 64 92 57 60.

Basar
PA Emaus i Kirkebygda er
det basar fredag 15. og lørdag 16. november. Fredag er
det Apent fra U. 17.00 til
21.00 og lørdag fra U. 13.00
med avslutning Id. 16.00.
Naninere program kommer i
neste nummer av avisen.

Til leie
Ønsker du A leie lokale til
fest, mote, kurs eller annet
arrangement?
Granly i Dalefjerdingen er
billig og bra. Priseks.:
Leie av sal/kjØkken kr. 450,Lag og foreninger halv pris!
Ta kontakt med vAr bookingsentral ved Torbjørn
Thoresen, dl. 64 92 60 57
eller 90 17 44 58.

Fun net
NØkler funnet pA parkenngsplassen v/rAdhuset i
Kirkebygden den 4. oktober
1996. Kan fAes ved henv. i
resepsjonen i kommunen.

Ten
trivsel
tenk
Enebakk!

Kast deg ut bassenget
- men heist skai det vre pa torsdagskveiden
I gammel tid var det
vanhig a gjøre seg ren tii
heigen, og lørdag - eller
laugardag - var det tid
for ukens bad.
I Enebakk har det lenge
vrt fredag som er
badedag, I hvert fall i
bassenget pa Enebakk
ungdomsskoie.
Av Randi Bodin

T

ilbudet til kommunens
befolkning om A bruke
bassenget pA ungdomsskolen fredag kveld har vrt
tatt godt imot. Kanskjefor
godt, for til tider har det vrt
kø av enebakkinger foran inngangen.
NA har man tatt konsekvensen av dette og utvidet tilbudet
til ogsA A omfatte torsdagskvelden, ogsA den dagen mellom
klokken 18.00 og 21.00.
Baywatch?
Bademester Espen Sletteberg
vii gjerne ha flere badende pA
torsdager, og han vil gjeme slA
et slag for nyc tilbud - spesielt
til unger.
- Torsdagskvelden er en av
badevaktene med ungene Ut i
bassenget. Vi leker med ball og
har det virkelig goy, forteller
han.
Vi forstAr at i Enebakk betyr
det langt mer A vre "baywatch" cnn i amerikanske sApeoperaer. Her holder det ikke
med solbrun kropp og utvidet
brystmAl. For a bli badevakt mA
du ha gjennomgAtt godkjent
livredningskurs, og kurset mA
oppdateres Arlig.
Bruk bassenget!
- Selv om det gjerne kunne ha
vrt stØrre, er vi stoite av bassenget vArt her i Enebakk, sier

Espen Sletteberg og forteller at
av ukens 30 skoletimer er bassenget bare ledig to timer.
Bassenget brukes hver dag
bortsett fra søndag.
- Hvorfor ikke et sØndagstilbud til bygdas innbyggere?
spØr vi.
Bademesteren forsikier at det
ikke skulle vre noe problem,
hvis bare interessen er stor nok.
- Det koster imidiertid en god
del A hoide badet Apent, sa vi er
jo avhengig av at befolkningen
slutter opp om tiltaket, legger
han til.
Men nA er det torsdagskvelden som er spesielt aktuell. Da
er det god plass i bassenget, og
badevaktene Espen Sletteberg
og Marit Imset Ønsker hjertelig
velkommen.
Billig moro
I forhold til mange andre aktiviteter i dag er det ikke kostbart
A trimme eller leke seg i bassenget pA Enebakk ungdomsskole. Prisen er fremdeles 15
kroner for barn og 25 for voksne, og hvis ikke det er for fulit i
bassenget - og det er det ikke

Hardt arbeid og slit, men mye moro
i Ar gamle Benjamin
Heistad fra Ytre Enebakk
er en av skuespillerne i den nyc
norske spillefilmen "Jakten pA
nyresteinen".
I "Jakten pA nyresteinen" er
det ungene som er stjemer.
Voksne, etablerte skuespillere
mA spille annenfiolin, for en
gangs skyld.
Benjamin spiller det hvite
blodlegemet Karta i filmen, og
selv om han er enig i at filminnspilling er mye hard jobbing, er han ikke fremmed for A
vre med i flere filmer.

N

- FAr jeg sjansen til flere roller, sA tar jeg den. Hvis ikke vii
jeg satse pA A bli trommeslager,
sa Benjamin til østiandets Blad
for premieren i begynnelsen av
oktober.
Ni-Aringen has aitsA flere
interesser enn film, og han has
ailerede investert noe av honoraret i et trommesett.
"Jakten pA nyresteinen" er
butt meget godt mottatt. og den
amerikanske TV-giganten
Aaron Spelling har kjØpt rettighetene til filmen utenfor
Skandinavia.

Benjamin kan med andre ord
havne pA kinolerreter over hele
verden.
Det var ikke bare flaks som
ga Benjamin rollen. Han ble til
slutt - og etter 8 - 10 prover vaigt Ut blant 12.000 barn.
Og til tross for mye slit og
hardt arbeid - mye moro var det
ogsA for Benjamin og de andre
skuespillerne som jaktet pA
bestefars nyrestein.
Benjamin i rollen som det hvite
blodlegetnet Karta ifilmen
"Jakten pa nyresteinen".

pA torsdager - er det stort sett
ingen tidsbegrensning innenfor
de tre timene fra 1800 til 2100.

Tordagskvelden kaster
badevaktene seg Ut
bassenget sain,nen
med ungene og
deltar i lek og moro.

Sikkerhet i høysetet
Sikkerhet er viktig i forbindelse
med lek i vannet, og det er alltid to badevakier til stede.
- Foreidre skal kunne føle seg
ru
i•11
tlygge nAr de sender ungene i
bassenget, sier Sletteberg.
OgsA hygiene er en viktig del
Norges Livrednmgsselskap. og
av sikkerheten. Vannet i basnAr babyene er ferclig klokken
senget blir bakteriologisk
10.00 er det Mart for Handicapundersøkt daglig av vaktmestelaget. Dc arrangerer svømming
ren pA skolen, og regelmessig
fram til 14.00. Ta gjeme konsendes vannprøver til kommutakt med disse foreningene hvis
neveterinren.
du vii ha flere opplysninger.
- For at vannet i bassenget
vArt fremdeles skal holde hØy
Svømmingens dag
kvalitet er vi avhengig av at
SØndag den 17. november er
publikum - bAde voksne og
svømmingens dag, og det skal
barn - overholder regelen om
markeres i Enebakk med dpent
dusj med sApevaskfØr de gAr i
bad mellom klokken 10.00 og
bassenget, understreker han.
14.00.
I samarbeid med alle landets
Lørdagsaktiviteter
svømmeklubber inviterer
Lørdagen er ogsA bassenget i
flittig bruk fra tidlig om morge- Norges Svømrneforbund til en
positiv og giedelig opplevelse
nen. Allerede 08.15 starter
for heie faniilien.
babysvømmingen, som arrangeres av Romerike krets av

-
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SENTERETS APNINGSTIDER:
114 1II I I II 1J't.ie7
Enebakk NafurrflediSifl

tlt. 64 92 52 75

MulfigrafiSk

tlf, 64 92 56 50

:9.00 18.00

tlf. 64 92 58 80
Roar Elde Consult
ByggmeSter Per Erik Østlie ,tlf. 64 92 43 40
hf, 64 92 40 87
Posten

A2ustasi "Sport-,

R :E~"AA1444
TOMATER

Løk2kgsnett

Blornster
& gayer

Tif 64 92 53 46

64 927077

14,90
0
,
joggesko
1010 0 NA +20%
Div. merker

pr. kg

Bella
.
.

v/In ger & May-Brit
: BrudebUketter
Sorgbinderi
DekorasjOfler i
fris kt & tort ;
Alt torTe & oN.
friske blornster
Gayer
M.M.

t:

Glide

La oss lagre sykkelen din i
vinter, og vi tar vârpussen for deg.

28,50
TACO DINNER 19,90

KJJJTTDEIO

Pris etter avtale.
Noe vinterbekledning har
ankommet

Vi firer Grans 01 09 Mineral vann

Apent 9

-

20 (18)

Velkomrnen inn tit en hyggelig handel!

1z

'1291g yernvare 915

Bokhjornet

SMAELEKTRISK, KJOKKEN 00 BADE60MStJTST''R, VERKTOY 00 BESLAG
6492 7065
VAGSENTERET 4914 YTRE ENEBAKK TLF.

TIf. 6492 55 11

LEKEKJØKKEN

Brutal mot skitt!

14 cieler, 249,-

CIO

N

m/ll m skinner

AS99

0

>
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STØV VANPISUGER
ÔG RENSEMASKIN
-

PALMA11NER m/valpl
RETRIEVER m/valp
NA
Kun499,
BOKER

-

199 40
4

PAPIR LEKER HOBBY
-

en,

1lCE4 iiilC

Ytre Enehakk

TUR60 LOOP

en.

-

Sysaker, symaskin, hobby- og gaveartikler

hf. 64 92 59 90
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VAGSENTERET
''4 Sedaaqea
SOL PARFYMERI FRISØR

f
c,s
o~OAa rga ng
BRUKT

J\0

Tçf

e-vi del

sedge-P, vi

)

podtkie
P

Pd/I
lit. 64 92 54 13
Avd. Klemetsrud:
lit. 22 75 01 95

112P A' s

-

ANTIKK

£RIN NJELURD
TH. 64 92 46 39

64 92 4470

L uier MØ6ter Tepper
SpeLl MulerLer Porsekn
Korn inn âs se, vàrtutvulij!
NYC- thuj fryer uke!
-

-

-

RØRLEGGERFIRMA

-

H06ST91LBUD
Hostrnagasinet har kommet

med gode ideer og tilbud pa
baderomsprodukter

WE/LA

Egre prir1gster

SYSTEM
/ PROFESSIONAL

YTRES BISTRO
hf. 64 92 52 35

om og spis en nydTe4q

middag lies oss
OKSEST[K m/grønnsaker og

V fiow Konditoloi
• Korn og la degfriste av vârt
gode utvalg av bakervarer.
• Vi kan ogsâ by pa salat m/ost &
skinke, toast, eplekake rn/is &
krem og päsrnurte rundstijkker.

poteter etter vaig

KR65.
VARM EPI.EKAK[ m/kaffe

KR35

• Vi fører ogsâ te i los vekt,
noe helsekost og srnâgodt.
For bes tilling av kaker:

Gratis pMyII av kaffe

11 forskjellige pizza
To varianter
-

Tif. 64 92 55 50

spare banken

NOR
TH. 64 92 43 39. Fax. 64 92 55 34

SNAKK MED OSS
QIM FINANSIERING

Bolig, bil
Vi oi'dner del ineste!D
Timeavtaler helt
ill kI. 20.00
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Bygger n ringspark i Enebakk
I 1958 starLet Knut
Thorvaldsen som visergutt hos Kristen Seim
AS I Askim. Gutten var
da 15 ãr gammel og ble
lovet jobb I tre uker.
Seim ma ha sett et
potensiale I den unge
gutten, for ansatt ble
han etter de tre avtalte
ukene og motivert til a
ta utdannelse som
anleggsgartner. Etter
endt utdannelse ved
Statens Gartnerskole
og avtjent verneplikt
overtok Knut
ThorvaIdsn ansvaret
for Seims anleggsarbeider I Osloregionen.
Av Anne Lund

e var vAren 1965 og
Thorvaldsen fikk Osloavdelingen til A vokse.
Kanskje ikke uventet Ønsket
ban i 1968 A drive noe eget.
Seim slo til og tilbød hem A
delta i etableringen av seiskapet
Kristen Seim Oslo AS. Etter
hvert trakk Seim seg Ut av foretaket, Knut Thorvaldsen ble
eneeier og store prosjekter som
Veritasparken ph Høvik sto for
dØren-

D

Dyktige medarbeidere
Firma Knut A. Thorvaldsen AS
er en av landets ledende innen
anleggsgartnerbransjen.
Prestisjeprosjekter er Norges
Bank, Aker Brygge, Stortorvet,
Oslo S og lJllevAl stadion.
- Det er en takknemlig jobb
vi bar, smiler Thorvaldsen.
- NAr de andre bar gravd
opp, fylt igjen og forlatt anlegget med tilsynelatende store
Ødeleggelser, kommer vi og
gjør det vakkert og hØster
rosen. Vi bar ogsA flere prosjekter i samarbeid med kunstnere, og det siste store prosjektet av den typen var ph Lillehammer fØr OL der vi samarbeidet med kunstneren Kristian
Blystad.
- Det er spennende A kombinere kunst og funksjon, mener
Thorvaldsen, som i disse dager
samarbeider med en annen
kunstner, Wenche Guibrandsen. Denne gangen er det
Christiania Tory som skal fA en
ansiktslØftning og det skal
lages en flottere innkjØnng til
RAdhusplassen.
Firmaet bestAr av 15-20
mann som alle er faghrrte eller
spesialarbeidere. SommerhalvAret er den travieste tiden, og da
krever driften sesongarbeidere.

Firma Knut A. Thorvaldsen AS er et av landets ledende innen anlegggartnerbransjen og Thorvadsen
er godtfornøyd med firmaets utvikling.

- Vi bar en stabil stab med
dyktige medarbeidere, og vi bar
hart lite gjennomtrekk, roser
Thorvaldsen. De ansatte kommer i hovedsak fra Enebakk,
Askim, Rømskog og grensetraktene til Sverige.
Liten administrasjon
Thorvaldsen liker jobben som
leder, og mye annet er det
strengt tatt heller ikke tid til.
Thorvaldsen sitter ph toppen av
pyramiden. Han tar seg av kundekontakt, oppfølging, mØter
avtaler og koordinering.
Foruten Thorvaldsen selv sitter Jan Ingvaldsen med det
merkantile ansvar, Else Udns
sØrger for regnskap, lØnn og
edb og Terje Myhre er verksmester. Fire anleggsledere sørges for at alt gAr som det skal
ute pAjobbene.
Som sjef bar Knut Thorvaldsen ogsA mAttet ta seg av mmdre popuhrre jobber. Da den
store nedgangen i bransjen kom
i 1989 mAtte firmaet ty til permittering. NA er bransjen inne i
en god periode og det er penger
blant folk. Thorvaldsen er
imidlertid ikke redd for en ny
jappeperiode.
- Byggebransjen bar foreløpig holdt seg stabil og den er
gjerne den mest inflasjonsdrivende og lønnsledende av alle
bransjer.
Ledende I bransjen
Firmaprofilen er kiar. Logoen
er lett gjenkjennelig og de legger stor vekt ph uniformeringen.
- Det er den daglige profileringen som er viktig, mener
Thorvaldsen. Hans firma er
ikke sA utsatt for konkurranse

A lenge prosjektene er store og
langvarige. Det er svrt fA i
bransjen som er store nok til A
pAta seg prosjekter som
Gardermoen eller det nye
Rikshospitalet.
Regjeringskvartalet er et av
de siste store prosjektene. et
prosjekt til 35 millioner som nA
gAr ph tredje og siste Aret. I disse dager venter de ph svar i forbindelse med et prosjekt ph
Gardermoen til 70 millioner, sA
nedgang er det ikke snakk om.
Anleggsgartneryrket bar hatt
en voidsom utvikling de siste
20-25 Arene. Mens man tidligere sAdde, plantet, stelte og vedlikeholdt gir man nA tilbud ph
hele jobben med alle typer
utvendig arbeid: parker, kirkegArder, gAgater, bygater og
idrettsanbegg fra grunnen og
fram til ferdig resultat. De er
ogsA spesialister ph A legge
naturstein og bar vekket internasjonal oppsikt med sine
arbeider i skifer og granitt.
Ny nteringspark
I løpet av 3-5 hr vil Osloveien
Nringspark vre ferdigstilt.
Nringsparken er tenkt som
selveierseksjoner for smAbe-

drifter som bar behov for et
sted A vere.
- Det er ikke allverden med
profitt i prosjektet, hevder
Thorvaldsen, som likevel
Ønsker A legge til rette for
bedrifter i Enebakk. Planen er A
sette opp like moduler, der
bedriftene Or det antall moduler de trenger. Det blir grøntanlegg rundt silk at det blir en
enhetlig og pen profil ph
nnringsparken.
Pukkverket ved siden av
Akershus Bryggeri bar planene
Mare og om ikke lenge vil
arbeidene med myra mellom
pukkverket og Høgda settes i
gang. Knut A. Thorvaldsen AS
og Arve Knutsen Transport er
begge medeiere i østlandske
Vekstjord AS, og Arve
Knutsen Transport Ønsker nA
arealer for A produsere matjord.
- De trenger store arealer til
produksjonen, og i lØpet av en
femArsperiode skal myra vre
fylt opp og Mar til dette formAlet, forteller Thorvaldsen.
Som man forstAr vil det bli
liv ph industriomrAdet ph Gran
i tiden som kommer og aktivitetene vil nok fA positive ringvirkninger for nringslivet.

Idrettsglede og samfunnsplikt
Man kan spØrre seg om hva
Driv-anleggene hadde vrt
uten Knut Thorvaldsen.
Arbeidet hans i Driv er et oppriktig ønske om A bidra litt.
- Det fins vel ingenting som
involverer sA mange barn og
unge som idrettslaget Driv.
Dessuten bar jeg selv en sØnn
som er noksA altetende innen
idrett, forkiarer ban.
Thorvaldsen bar alltid wert
tiltalt av organisajonsarbeid, og
da ban' ble spurt om A were
leder i idrettslaget, sa ban ja.
- Jeg bar lettere for A organisere tiden min enn mange
andre, og det IA i kortene at det
var rnye mA anleggssiden som
kunne gjøres for idrettslaget.
Det er jo dette jeg kan. Noen
stiller opp i politikken, noen for
musikken og jeg gjør det jeg
kan for Driv. SA enkelt er det,
mener Knut Thorvaidsen.
Interesser og fritid
NAr Knut Thorvaldsen bar fri
elsker ban vel A stelle i hagen,
da?
Han ler. - Nei, jeg er ikke
noen utpreget gartner med
grønne fingre og jord under
neglene. Jeg er nok mer teknisk
orientert, liker A planlegge og
fA raske resultater.
Det blir ofte lange dager,
men med en forstAelsesfull
familie og gode nerver gAr det
bra. Han gleder seg over arbeidet og synes ban bar spennende
dager.
- Det er morsomt A tenke ph
at det vi skaper i dag skal stA i
hundrer av fir, sier ban.
Knut Thorvaldsen innrØmmer
at ban nok ikke er utpreget
sosial. Han var iniidlertid med
ph A starte EHHI ph begynnelsen av Attitallet, og ban mener
foreningen er vel sA viktig i
dag.
- Den gangen ønsket politikerne et ansikt og et talerør for
nringslivet slik at det kunne
opprettes en dialog.
Thorvaldsen understreker
viktigheten av at foreningen er
til stede i NringsrAdet og
bevarer stillingèn sorn nringskoordinator uavhengig av kommunen. Det mener ban
naningslivet vii were best tjent
med, og ban vil gjerne bidra til
mer aktivitet i og for nringslivet i bygda.

Enebakk kirke har fdrt nyte
godt av firmaets fagkunnskap,
og omrddet omkring kirken er
fulistendig rehabilitert.

KOMPOSTEN

Enebakk hevder seg godt
i nringsIivet
"Utkantene har de sunneste bedriftene" slâr økonomisk
Rapport fast i sin septemberutgave, etter a ha foretatt en
landsomfattende undersø kelse om aksjeselskapers soilditet, inntjeningsevne og omsetningsvekst. Enebakk, med
134 registrer-te aksjeselskaper, kommer pa en femteplass
blant kommuner med 5-10.000 innbyggere, og en 29.
piass landet sett under ett.
Av nceringskoordinator Lena J. Mjerskaug
or en meringskoordinator

F
er dette gledelig lesing,
men ikke uventet. I Enebakk

finnes det fA store, men desto
flere smã bedrifter, hvor familien ofte star bak. Uansett om
de er registrert som aksjeselskap eller enkeitmannsforetak
kjennetegnes bedriftene av at
de drives av dyktige, realistiske og hardtarbeidende mennesker med tro pA bedriften
sin.
Utkantkommune?
Om positiv omtale i en slik
undersøkelse er med pA a Øke
interessen for Enebakk som
etableringskommune avhenger
av flere faktorer. Det som kan
telle "negativt' for Enebakks
del kan vre det stempelet
kommunen fAr som dotriktsog utkantkommune, til tross
for kommunens sentrale beliggenhet midt mellom Oslo,
Lillestrøm og Moss. Uttalelser
som dette gjør stadig vekk
arbeidet med menngsutvikling
i Enebakk frustrerende, men
det air ofte ogsA en ytterligere
inspirasjon.
Men oppfatningene om at
Enebakk er en utkantkommune endres stadig. NAr Oslo
ekspanderer bo- og nringsomrAder syd-østover, regnes
Enebakk i dag for a vre
"nrmere' Oslo enn tidligere.
En evt. hovedsmAflyplass i
HobØl vii plassere Enebakk
midt i korridoren GardermoenHobØl osv.
Samarbeid om profilering
PA grunn av kommunestørrelse
og pAvirkningsmuligheter
samarbeider Enebakk med de
andre Follo-kommunene og
Romerike-kommunene med
bl.a. feiles markedsføring
utad. Senest forrige mAned
gikk "Bedriftsdagene i Oslo"
av stabelen, der de syv Foliokommunene ble representert
sammen pA en stand. De fikk
dermed stor oppmerksomhet i
forhold lii det de sannsynhigvis
vilie fAtt hver for seg.
Virkningen man hittil har
kunnet se er at bedrifter Ønsker
A ha en tettere tiiknytning til
sitt iokaliseringssted. Dermed

retter de sine øyne mot mindre
kommuner. De forventer at det
er f.eks. raskere kommunai
saksbehandling, bedre service,
mindre trafikkproblemer og
bedre lokal stØttte for bedriften.
Coca Cola til Enebakk?
Som de fleste andre kommuner i Norge har ogsA Enebakk
meldt seg pA i konkurransen
om a fA Coca Cola sin nyc tapperi til sin kommune. Som det
har vart meidt i media de siste
mAnedene er Coca Cola pA
jakt etter en egnet tomt for A
starte egen produksjon i 1998.
For Enebakk vii en etablering
av Coca Cola ha uante konsekvenser. Det snakkes om et
prosuksjonsanlegg som skal
sysselsette Ca. 1000 mennesker, og for Enebakk vii dette i
sA fall vre en kjempestor
utfordring.
Drømmen om en hjørnesteinbedrift ligger latent i de
fleste kommuner, for dette er
en bedrfit som i kraft av seg
selv air ringvirkninger for
fremtidig nringsliv i de
respektive kommuner. Pr. i
dag mA vi nok innse at muiighetene for at Coca Cola etabierer seg i Enebakk er mikroskopiske, men bare det A "vre
med i konkurransen", bli nevnt
i media og dermed skape blest
om kommunen er med pA A
fremheve Enebakk og kommunens nringsliv. I anledning
tilbudet til Coca Cola ble det
utarbeidet en brosjyre. Denne
er senere bearbeidet og retter
seg mot potensielle etablerere.
Enebakk har tidligere utarbeidet flere brosjyrer innen kultur, friluftsiiv og kunst, men
nA har ogsA nningsutvikling
butt satt pA dagsorden.
Smâ fremfor store bedrifter
Er det sA kun snakk om nyetablering? Hva med de bed-

driftene vi har? Tar vi godt
nok vare pA dem, eller Ønsker
de helst A flytte til et annet
sted? I og med at de fleste
bedriftene i Enebakk er familie- eller bostedstiiknyttet vil
forhApentiigvis de fleste ønske
A fortsette A ha sitt virke her,
men det er viktig for oss som
arbeider med dette til daglig A
fA vite om bedriftenes probiemer, dersom disse finnes. NAr
vi stadig ser nedskjringer i
det offentliges innsats for a
oppretthoide et levende
nringsliv utenfor storbyene
(eksempler kan vre nedieggelse av postkontor, jernbanestasjoner etc.) er det viktig at
smAkommunene brener opp
ermene og tenker nyu og
alternativt.
Undersøkeisen i Økonomisk
Rapport og alle prognoser om
nringsiivet i fremtiden viser
at utviklingen gAr i retning av
mange smA bedrifter som hver
for seg sysselsetter fA mennesker, fremfor store bedrifter
som sysseisetter mange. Coca
Cola i Enebakk eller ci;
Enebakk Ønsker A ha et ievende nringsliv.
Ting tar tid
Enebakk er en kommune med
et betydelig vekstpotensiale pA
grunn av sin beiggenhet og
ikke minst sine omgivelser.
Men ting tar rid - ofte veidig
lang tid. Kommunen ønsker A
profileres som en "grønn"
kommune, noe som ikke en
ensbetydende med A vre imot
nringsutvik1ing. Det bør
imidiertid vere meninger som
er identifiserbare. Dersom
kommunen fAr til denne balansen vii Enebakk pA sikt kunne
bli en foregangskommune i
Norge. Det A vre en kommune med Ca. 8.200 innbyggere
gjør at vi ikke direkte kan
sammenligne oss med byenes
nringsiiv, men vi kan - og
bør - kunne trekke veksier PA
dem, la dem vre de iokokmitivene eller hjømesteinene
enhver mindre kommune
Ønsker og trenger.

Kvi n nenettverket
I Folio
ne interessante. Det ligger mye
ubrukt kreativitet og ressurser
rundt om i kommunene.
I filleg-g til meringsseminareVekst vlHenrik Thommesen.
Formeit ble nettverket stiftet pA ne og temakveider avholder
Kvinnenettverket kurs i marArsmøtet den 18. oktober i fjor.
kedsføring/saig og kurs i komKvinnenettverkets formAl
munikasjons- og debatt-tekskal vre A bistA mediemmene
nikk.
i, under og etter etabiering.
Kvinnenettverket har ogsA
Kvinnenettverket skal vre et
støtteapparat for kvinner i Folio satt i gang med prosjektet
"Folio-guide". Dette prosjektet
som er seivstendig nringsdrier startet i samarbeid med Arne
vende, i etableringsfasen eller
RØd. Vi mener at Folio har bye
har tanker/idder om A etablere
A tilby i reiselivssammenheng
seg.
og vi bør ha et apparat for A ta
Nettverket er organisert med
imot turistene pA en ordentlig
en leder og et styre, med ArsmAte her i Folio.
mØtet som høyeste organ. Det
Ijanuar 1997 skal det avholer i ferd med a dannes lokale/
kommunale grupper. Nettverket des et nettverksseminar og en
utstiiiing hvor mediemmer av
skal kunne formidle kontakt
nettverket kan vise fram og selmeliom medlemmene og/eller
bidra til oppstarting av faggrup- ge sine produkter og tjenester.
Vi hAper at denne informaper og/eller geografiske enhesjonen kan vekke interesse ogsA
ter.
i Enebakk, og vi kommer gjerKvinnenettverket omfatter
ne tilbake med men informasjon
alle Follo-kommunene, dvs.
PA et mote senere i host.
Enebakk, Frogn, Nesodden,
Ta gjerne kontakt med oss
OppegArd, Ski, Vestby og As.
(tif. 64 93 10 86, faks 64 93 58
Det har vrt avhoidt
69) eller nringsiivskoordinanningsseminarer i seks av
toren i Enebakk, Lena
kommunene. Disse kveidene
Mjerskaug. for nrmere inforhar nringcsaf sing i de ulike
kommunene stArt pa dagsordenmasjon.
1IIiU1P
og ordførere rAdmenn og - 000 nettverket i Folio, p.boks 19,
naningsansvanlig har stAtt til
disposisjon for spørsmAl og dis- 1445 Heer.
kusjoner i plenum Det har vrt
Kvinnenettverket i Folio
mange aktive kvelder, spørsmABrit S. Lossius
lene har vrt mange og temaevinnenettverket i Folio har

eksistert siden mars 1995
K
etter et initiativ fra Folio i

.

ENEBAKK
SPAREBANK
• DIN LOKALBANK

Spar skatt (20%) med boligsparing for
ungdom (BSU)
Kom til bygdas sparebank. Banken med de beste betingeiser.
Spar etter Joan eller Mona og la oss snakke sammen.

Tif. 64 92 70 30 - 64 9289 00

. ENEBAKK\
SPAREBANK
• DIN LOKALBANK

Skal du bygge eller
kjøpe bolig?
Eller refinansiere i din
nye lokalbank?
Spar etter Joan Dahl i bygdas
sparebank.
Avtale ogsA pA kveldstid.
TIf. 64 92 70 30
Fax: 64 92 70 95

4.
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Tilbudene
gjelder f.o.m. 18110 t.o.m. 26/10

Kjempestore

ALI
KAFFE
1,5 ltr COCAnCOLA

+ LIGHT

EGG 20 stk.

1/4 ko

+ pant

NORVEGIA
03T p45, okolit

90

90

90

FLESKEKNOKER
Salte/ferske

Ferske

KOUEKAKER

80

0
£09

pr. kq

pr. kq

Fast Iavpris pa de varer du kjoper mest!
MINERALVANN TIL
FABRIKKPRIS....

DAGLIGVARE
YTRE ENEBAKK
Telefon 64 92 40 03
0

pent ki.

9-20

TIPPING - 000SEN

Lono

ONLINE KOMMISJON/ER

TORE'S MAT AS

Lo rdag

9-1 8

TORE"S
MAT
FLATEBYSENTERET
Telefon 64 92 83 38

KOMPOSTEN

Ki)ff Tm
A
T1 B YR:0

BANKEKJ,OTTVr. kg
ROASTBIFF pr. kg
Skjeggerads

SURRET

SCHNITZEL svin, ost, Taco, 4-pkn.

0

OKSESTEK pr. kg

HAMBURCERRYGOoko.pkn., 200 g, pr. kg

FAST LAVPRI5.0
PIZZA GRANDIOSA
Nora GRONNSAK

M

BLANDINGER 800 g
Wiskas
KATTEMAT400 g bx
wasa Husman
KNEKKEBROD5009

2590
1190
7
0190
7
90

15

7980
I99°
90
24
16°

EK5TRA GODE 115U Do0

590

ITALIENSK
SALAT Pr. hg
Hennig Olsen

DAI M ISKAKE Pr. stk.
Baker M. Nordby

29'°
i. 4 90

WIENERBROD Pr. stk.

990

Kovii
KAVIARMIX

1409

KOMPOSTEN

Dukketeater:

Nettverksprosjektetl
Prosjekt enslige forsorgere

Juleforestilling om Isak Englehjelper

SvØmmingen har igjen startet opp. Vi fortsetter som vanlig pA
tirsdager fra ki. 10 - 20. Det koster kr. 10,- pr. kropp!
Lørdag 19. oktober drar vi igjen til Rausjø. Dette vii koste kr.
20,- pr. person. Vi motes pA Finan i Ytre Enebakk U. 11.00 og
drar samlet derfra.
Hvis noen har problemer med skyss, ta kontakt med prosjektet
sA snail som mulig.
Hilsen fra prosjektledere, Trine ogTrine
Hvis du lurer pa noe er vi og treffe pa tlf. 64 92 5730.

or mange, mange Ar siden
var engelen Propelliel pA
vei fra Paradis til planeten
Jorden. Oppdraget han hadde
fAtt var svairt viktig, men ogsA
hemmelig. Ja, han var faktisk
ikke selv helt Mar over hva det
gikk ut pA - ennA. Heller ikke
visste han at han skulle bli
kjent med Isak. Og selv om
Isak bare var Atte Ar gammel,
var det han skulle oppleve sA
fantastisk at han for alitid sene-

F

re ble kalt Isak Englehjelper.
Intensjonen med DArekisten
Teaters nyeste produksjon er A
skape en ramme omkring den'
bibeiske juleberetning som kan
fascinere og engasjere for egen
del, men ogsA løfte fram "rØttene' for vArjuiefeiring.
DArekisten Teater samarbeider for annen gang med
Nordland Dukketeaterverksted
i Lofoten. FØrstepremiere blir i
Lofoten 9. november. Etter en

turné i Nordland fylke blir det
nypremiere pA RAdhuset i
Enebakk 11. desember. Gied
dere!
Forestillingen er for barn
meilom fire og ni Ar. Regissør
er Ragnhild Wang, scenografi
og dukker stir Grete Larssen
bek og Kjeli Matheussen stir
for manus og fremfØring.

BARN EHAGER
Til engasjerte sambygdinger
Har du lyst ill A vaire med a skape et iddverksted/diskusjonsgruppe med familiepolitikk som tema?
Vi tar for oss flere saker i bygda - saker som vi kan vaire med A
pAvirke utfallet av
Vi starter opp nA!
Dato: 23. okt. (onsdag)
ld.2000
lid:
Sted: Parken, Fjellvn. 4, Ytre Enebakk
Kontaktpersoner er:

Heidi Skaug, tif. 6492 47 22
Janne Nordhagen, tlf. 64 92 54 38.

Ledig barnehageplass pa Flateby
Det er ledig plass primairt for
barn under tre Ar. Flateby familiebarnehage - snarest. For
nairmere opplysninger, ta kontakt med styrer Karin Søgaard,
tif. 64 92 85 88.

Barn & helse
familieveiledning
Kommunen deltar i opplairingsprogram som utarbeides
fra sentralt hold. Det er utarbeidet flere hefter og videoer
som skal benyttes. Foreidre,
kommunale og private bamehager og skoler ci sea&iale
samarbeidsparter.
Prosjektgruppa er Liv
Boogaard, Sissel Gundersen,
Jofrid Kongsnes, Aud Øen.
Vi kan kontaktes for nrmere

S
E

Oppgjørets time pnarmer
ségogdeter'ná du
trenger kvalifisert hjelp til
Ionnsregnskap. Ionns- og trekkoppgawr, skatteberegninger m.v.

n.bQkk

Kunne du tenke deg A starte
privar famuliebarnehage i eget
hjem? Kanskje trenger du eller
noen du kjenner barnehageplass?
Hva er en famuliebarnehage?
Det er en barnehage som bestir
av smA grupper med 4 - 5 barn,
alt etter om de er over eller
under tre Ar.
Barna holder til i private
hjem, primairt bebodde lokaler.
Som hovcfrege1 skal ro eller
flere hjem vre i et fellesskap.
Det daglige arbeidet med bama
utføres av barnehageassistent/
eier. Hver assistent kan ha
ansvar for inntil fire barn under

ntor

MAX VON SYDOW
GHITA NøRY
4OROLU H51SmN
gisrt4'tHft C(
-PRO5EsSO' MOT MAM5W

N.A.R•F
MEDLEM

AKMMCfftNtAt N'Ot
S'kMFfnVow A5tUM
Mt&kt A$mO$t5L

Noigts AuiodttC Re nk psiererci
Autorisert rcsksp%tørCrik3P

e9nskaPSkOfltOr

7

Telefon 64 9263 03
Telefax 64 92 71 66

Har du lyst til a starte
privat familiebarnehage?

tre Ar, eller fem barn der flertailet er over tre Ar.
Assistent fir veiledning/oppfølging av førskolelairer, som
ogsA er pedagogisk ieder for
barnehagen. Kommunen kan
tilby denne tjenesten.
Godkjente familiebarnehager
mottar Arlig statsstøtte, i 1996
tilsvarende kr. 19.630,- for
barn over tre Ar og kr. 32.670,for barn under tre Ar.
Foreidrene betaler fra kr.
2.900,- til kr. 3.400,- pr. mnd.
Er dette noe for degzØnsker
du informasjon - ta kontkf'—
med barnehagekonsulent Aud
Øen, tlf. 64 99 0175 for nairmere Mi uu lip, ogicfler skriftlig
informasjon.

Som de fleste vil vaire kjent med har Flateby kino en torsdag i mAneden visninger som gAr under
samlebetegnelsen "Tid for den gode filmen". Dette er filmer som vi ikke setter opp pA ordinere
søndagsvisninger. Det er filmer som gAr under betegnelsen kvaiitetsfilm og som kinokomiteen
selv kan gA god for. Et fint tilbud til Enebakks befolkning!
I september mined viste vi Postmannen, filmen som ble tildelt kinosjefenes pris
"Gledessprederen" under Arets film festival i Haugesund.
Denne mAneden viser vii Jan Troells film om Hamsun. Et stort skjebnedrama med - for oss
nordmenn - en kjent og kjr, og tidvis hatet, dikterhØvding.
tM firn & Mt4

Et godkjent og kvalitisert regnskapsbyrá kan tiltøre din bedrift all
den kompentariSe og hjelp du trenger i forbindelse med ársoppgjor,
lonnsregnskap, lonns- og trekkoppgaver, skatteberegninger, budsjettering og likviditetsstyring.

informasjon pA tlf. 64 99 01 00.

Postboks 24
Krokengveiefl 10
1912 Enebakk

1/
Sett av torsdagsvisningen i november. Da vii dere fA kunne se Bo Widerbergs A ieve, det er A
elske. Forbundt kjrlighet meliom harer og elev. Velkommen!
Vi gjør samtidig publikum oppmerksom pA at filmen alie snakker om - Independence Day blir vist fredag 25. oktober og søndag 27. oktober. Forestiliingen har aldersgrense 11 Ar.
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FAG & SERVICE
Din lokale rørlegger

ANDRESEN
SONNER A/S

&
Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
TIf. 6492 4354-64924892
Mobil 03036 127

1
r
0 IPer-Erik
østlie
a.s
LJ
0 I1914yrREENEBAKK-mF:64924o 0
BYGG.OGTOUMERMESTER

din lokale byggmester
- I.gkunnskap gir trygghet

BYGG 06

VEDLIKEHOLD AS
64 92 48 91
Byqy. 09 wre,meSter Fred 19 K.th,ud
F.,99flte,Ior000en,W,00heSKlrn,Od

m

I

Marit Elin Sørli

Alt innen kjøl, frys og aircondition
Postboks 9 - 1912 Enebakk
Persons. 96722 77
Mobil: 942
Priv. 6492 64
& &tetlHt cf.i
1912 ENEBAKK
• Autorisort elektroentrepreflor
• Autorisert teleinstallatOr 1<1 112
• Alt i olektriske instsllasjoner
Branfl- 09 tyverialarm, kloleanlogg
06 OM PRIS
VAR ER GUNSTIG
Telefax 6492 62 20

TLF. 64927900
Personsoker 096 97 823
Postboks 70, 1912 ENEBAKK

ENEBAKKNATIJRTERAPI
44

Tif. 64

Fotsoneterapi, aromaterapi, kinesiologi,øreakupuflktLr,
kraniosakralterapl, kostholdsveiledfliflg, magnetteitterapi
Diplom fra Instil utt for Ilelhetsmedisin - Medlem av NFS

3J

ERIKSEN
ElEN DOMSSERV10E

REVEFARET 31, 1914 YT-RE ENEBAXK

(Alt I bygningsarbeith
Nybygg/tilbygg og rehabilitering.
ForhândSpriS.
Graven og Overàs

64 92 63 00 —c

TIf. 64 92 54 22/64 92 48 13
Mob. tlf. 942 07 423

Informasjon

Juniorklubb
Kirkebygden ungdomsklubb Ønsker a starte juniorklubb.
Dette er for a gi tidligere medlemmer av minikiubben et tilbud.
De behøver selvsagt ikke a ha vrt pa minikiubben for A kunne
komme.
Juniorkiubben er Apen for alle som g hr i 4., 5. og 6. Idasse. Vi
kommer til A drive litt forskjellige aktiviteter, pA samme mAte
som mini- og ungdornsklubben gjør.

Robert Wessel
pa

Utfører alt innen ma/ing,
tapetsering og gulviegging

Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpliktende kontakt.

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS
1
55,1914 yfr.Eb4kk.f;255;o

Butikk og verksted pa Flatebysenteret

(a

TIf. 64 92 86 10
Maier & Tapetserer

j43

•

Rask levering

Megler'n I Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe
bade kløper 09 selger.

ENEBAKK ELEKTROSENTER ANS

J?

Alt i innramming

All

Malerarbeid - renhold
IIIUU 11J1

1911 Flateby

Vakthold — alarmmottak,
alarmsentral

1912 Enebakk

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering
Utleje av ensepumper, vannsuger
og heytrykksspyling
Vi holder til i Enebakk MøIle
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
V"'Se
Mobil: 94232665-90884944

• •

UTsIKTs
RAMMEVERKSTED

ENEBAKK V.4KT

Naturterapeut

Ludvigsen Kulde
Saig, service og montasje

1914 Ytre Enebakk
- Døgnservice TIf. 64 92 46 30
Mobil 030 04 997 — 03038 565

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 64 92 63 03

Radio, TV, video, antenner, parabol,
PC, alarm, kjol, frys, vask 09 oppvask

Rorleggerfirma
ERIK KJELGAARD

ENEBAKK

v/Ole Anton Gystad

akk
guskipskontor %

Autorisert regnskapsfcrerselskap

SaIg, service og montering

Rugvn. 4 B

"&'

Val

64 92 92 81

41D
4D 4b
46

ENEBAKK
VANN OG VARME

Ikke la re'nskapsføringen din bit et sjansespiii!

ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS
Butikk og verksted pa Flatebysenteret

64 92 92 81
Saig, service og montering
Radio, TV, video, antenner, parabol,
PC l&fl1 kjel, frys, vask og oppvask
-

telefon 6492 56 07
Ta kontakt
Mobil: 92 02 35 00
Lindeli — 1914 Ytre Enebakk
GRAFISKE TJENESTER
Grafisk formgivning
Fotosats
Produksjon av trykksaker
Produkt/Rekl.fotograferiflg
Digital bildebehandling
F.M. FOTO & GRAFISK
--.-' 1914 Y. Enebakk - W 6492 47 58
-

NNONSERI KOMPOSTEN
OFT SVARER SEGII
Knrten og

\

(Q

Barnas dag

Enebakk husmorlag inviterer smA og store til Barnas Dag
søndag 27. oktober Id. 1245 til 1700 pA Enebakk ungdomsskoie.
Her blir det teater og aktiviteter av mange slag. Dette biir en
gøyal dag!
Vi Apner med barneteateret Knrten og Stlken (Se omtale
til høyre for annonsen) kI. 1315 til 1400. Barneteateret starter presis, sA ver tidlig ute. Inngang fra Id. 1245.
Aktivitetene starter nAr teateret er ferdig Id. 1400 og varer til
1700.

Juniorkiubben vii vre pA onsdager fra U. 1800 til 20.30.
Leikarringen Ignar ved barnegruppa opptrer for oss Id. 1630.
Kiubben har en del kioskvarer og brus for saig.
Enebakk Dramatiske sminker barna.
Inngang kr. 5,-.
Inngang kr. 40,-, for barn og kr. 10,- for voksne. Prisen
inkluderer teater og aktiviteter.
Velkommen — vi venter masse folk!
Saig av brus, pølser, vafler og kaffe. Loddsalg.
Kiubbleder Jan-Erik Pettersen

Velkommen til en opplevelsesrik dag
for hele familien.

StIken
alias Yngvar Gregersen og
Vidar LØvaas gir barna en velfortjent hyggestund nAr de
underholder med kjente barne"hits", kier seg ut og lar barna
selv fA ta deli underhoidningen. Allerede fra første stund
rives muren mellom publikum
og artister.
Hvilke talenter kan ikke skjule seg blant publikum? Det er
like spennende hvêr gang barna
griper mikrofonen! Applausen
braker løs nAr talentene fAr
bAde premier og gode ord med
pA veiefl.
Barna morer seg stort over
Stlkens mangelfulle tryllekunnskaper, selv om han har ett
og annet triks pA lur.
Krnerten og Stlken har dyp
respekt for sitt publikum, og de
gir barna 45 - 60 trygge minutter med sang og moro - et
vennlig pusterom det er godt A
vre barn i.

KOMPOSTEN

9
Møter - forefinger - lag

Eldretreff

LOPPEMARKED

med besok av
skoleelever

Mjr ungdomsskole
lordag 19. oktober kI. 10.00- 15.00

Er det noen som har etterlyst
aktivteter i forbindelse med
Arets eldredag som var den 1.
oktober? EldrerAdet vii gjerne
benytte dagen til A koble sammen unge og gamle. Da den
offisielle eldredagen falt midt
i hØstens skoleferie ble det i
samrAd med skolekontoret
besluttet a flytte tidspunktet
for arrangementet. Nasjonaiforeningen v/Enebakk helselag arrangerer eldretreff i
Herredsstyresalen den 12.
november U. 10.30. Vi er nA
butt enige om A feire eldredagen ved at skoleelever fra
Kirkebygden skole besØker de
eldre pA am 12. november.
Hva skoleelevene vii overraske med er foreløpig en hemmelighet. Dersom détte blir
vellykket vii det senere bli
arr. lignende opplegg ogsA i
Ytre Enebakk og pA Flateby.
Denne gangen er eldre fra alle
kretsene velkommen.

Lopper kan leveres pa skolen fredag 18. oktober
kI. 18.00 - 20.00 eller lØrdag formiddag Id. 08.30 - 10.00
Har du problemer med a fâ levert kan vi hente.
Kontaktperson Marianne Westby, tif. 64 9245 78
Deler av overskuddet gar til korttidsbarnehagen
Vennlig hilsen
styret i Ytre Enebakk husmorlag

Enebakk Senterparti
Husk bygderâdsmote 30. oktober
kI. 19.00 i Forman nskapssalen.
Det skal ogsA avholdes vaig av fire delegater til Akershus
Senterpartis nominasjonsmøte 7. desember
Styret

Folkedans for barn
barneleikarringen

Eldrerôdet i Enebakk

Dersom du har lyst og anledning til a vre med a danse i leikarringen Ignar er du hjertelig velkommen enten pa Ignarbakke
eller pa barneskolen i Ytre.

Enebakk kommune

Pa tirsdager er vi a finne pa Ignarbakke:
V
I.,
V

Id. 1800
U. 1845
ki. 1930

4-6k
7-9k
9-12k

Pa onsdager er vii Ytre:
V'

V

kl.1800
kl.1845

4-6k
6-8k

Kursavgiften er pr. halvâr:
kr. 150,- for enkeitmedlem
kr. 120,- pr. medlem hvis det er flere sØsken
Kurs for voksne og ungdommer - nybegynnere i gammeldans og folkedans. Dette starter $ Ignarbakke 13. oktober
Id. 1830 - 1930.

Familiedag
pa Mjr ungdomsskole lordag. 20. oktober
kI. 1200-1500
Ta med hele familien og kom til en hyggelig dag med
aktiviteter og underhoidning for store og smA.
Gratis inngang - klippekort til aktivitetene kr. 30,Loddsalg og kafé
Arr. Familiedagskomitéen
Ytre Enebakk Husmorlag

ARSMOTE
00*4

Det innkalles med dette til ordinrt
ársmøte i IL Driv

søndag 17. november U. 1600 pA Ytre Enebakk skole
Forsiag som Ønskes behandlet pA Arsmøtet mA vre styret i hende senest 29. oktober. Bare medlemmer som har betalt kontingent er stemmeberettigede.
Arsmøtedokumentene kan fAs utievert pA klubbhuset mellom
Id. 1800 og 1900 siste fredag fØr Arsmøtet.
Sty ret
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