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Juleforberedelsene I full gang i Nylende andeisbarnehage. Her klippes og limes det flittig og
barna ser ut til i stortrives. Adventstiden er en trivelig tid pa áret som bade barn og voksne
ser frem til med glede, kan styrer og pedagogisk leder Sissel Steen Jacobsen fortelle. Vi forstar
at barnehagen er et godt sted a vre i en travel førjulstid, for i adventstiden har barnehagen
Luciafest og nissefest, det bakes <<lussekatter>> og lages julepynt, ja alt som hører juleforbereSide 9
delser til er en del av barnehagens hverdag I desember.
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Apningstider I jule- og nyttarshelgen
Enebakk kommilNale kontorer

Or6førerens
hjow

23. desember ki. 08.00-11.00
24. desember stengt
28. desember kl. 09.00-14.00
29. desember ki. 09.00-14.00
30. desember kI. 09.00-14.00
31. desember stengt
-

-

-

-

Orientering fra
kommunestyrets
budsj ettmøte

-

-

Rádmannen

Arets budsjettbehandling har
vrt like vanskelig som tidligere, men noen prioriterte omrâder har vi funnet plass til. Pa investeringssiden har vi satt
av 1.3 mill. boner til inventar ved Kirkebygda skole. Inventaret som benyttes nâ skal tas med, men mye er sâ nedslitt at
det ikke er forsvarlig for elevene a bruke det.
Pa driftssiden er det skolesektoren som fikk tilfØrt
350.000 boner. Dette beløpet tilsvarer en reduksjon av posten for spesialundervisning. Kommunestyret mente dette
ikke var forsvarlig, og Ønsket posten styrket. I tillegg Ønsket
kommunestyret a prioritere satsene for okonomisk sosialhjelp. Disse har ikke vrtjustert siden 1994 og er na kun ca.
50% av minstepensjonen. I budsjettet ble det vedtatt at satsene skal heves til 60%. Mâlet er a heve satsene til 70% av
minstepensjonen.
Barnehagesatsene har heller ikke vrt justert siden 1994.
Det hadde vert Ønskelig at det ikke i neste fir ble høyere foreidrebetaling, men kommunestyret sâ seg nødt til a heve satsene med 5%. Det kan understrekes at dette ikke ble gjort
med lett hjerte.
En liten giadmeiding er at Enebakk Bibliotek vii fâ Internett i løpet av Aret. Dette vil bli et tilbud til brukerne av biblioteket. Det er ogsâ et mâi at vi med tiden skal fA et bibliotek som har et variert tilbud. Dette er noe som biblioteksjefen arbeider for, og alie de som er flittige brukere av bibiioteket vet at det er andre ting en bøker som finnes der.
Fra 1999 vii vi starte et forsk med barn- og unges komeiei ira ,.oiene vare '.ii holde
uiuneLre. Deae br
eget mote og fordele midler etter egne prioriteringer. Slike
kornmunestyrernøter er forsøkt i flere kommuner med stort
hell. Det er i neste .rs budsjett satt av kr.50.000,- til fordeling. Jeg hAper dette blir positivt mottatt og mener det er viktig at barn og ungdom engasjerer seg I mermiljØet.
For a fA et budsjett med et positivt driftsresultat, var vi
nØdt til utsette prioriterte og planiagte stillinger. Det har
ogsA vrt nødvendig A øke avgiftene. Denne Økningen er annonsert side 3. Det er srlig en avgiftsøkning som antakelig
flere vii reagere pa, nemiig 36,5% Økning av renovasjonsavgiften. Kommunen er nA ,Alagt en ekstra sluttbehandlingsavgift pa kr. 300,- pr. torn, som gàr uavkortet til staten. VAr
renovator vii gi informerer om dette pa side 12. Det er ogsA
verd A merke seg at kloakkavgiftene i Ar ikke øker med mer
enn 1,84%, og tilknytningsavgiftene er uforandret.
Sammen med stillingsinnsparingen, samt Økningen av avgiftene, har vi kommet i havn med et budsjett som balanserer med et <<overskudd> pA b. 1.327.000,-, noe som tilsvarer
budsjett 1998.

Enebakk kommune ønsker alle sine innyggerne en
riktig god jul og et godt nyU ar!

-

a

Heit til siutt vii jeg Ønske aiie
EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT AR!

Møter I hovedutvalg 00 januar:
Formannskapet: Mandag 11. januar og mandag 18. januar ki. 19.00
Skole/barnehage: Tirsdag 12. januar k1. 19.00
Naturforvaitning: Torsdag 14. januar ki. 19.00
Teknikkfbygning/planarbeide: Torsdag 21. januar Id. 19.00
Helse/sosial: Tirsdag 19. januar U. 19.00
Kultur: Torsdag 14. januar Id. 19.00

Frister for innievering av stoff IN
Komposten 1, MOP 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. juni for utgivelse 30. juni

Fysioterapiljenestefl bar felgende
àpningstuder I romjulen:
De privatpraktiserende fysioteraputene tar juieferie f.o.m. 23.12.98
o
og er pa plass igjen 04.0 1.99.
De kommunale fysioterapeutenè har redusert âpningstid i romjulen:
Mandag 28.12 fra k1.9.00 til ki. 14.00, samt tirsdag 29.12 fra U. 09.00 til 12.00.

Riktig god jul og godt nyttâr!
Vennlig hilsen fysioterapiijenesten
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Ordfører: Jorunn Buer
Rádmann: Nils Schaug
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Sentraladministrasjonen
Herredshuset
Tlf:64990100- fax: 64927111
E- post:

eothakk.kommune@onhne.no

Internett: http:/fwww,sol.nofenebakk-komnhufle/
RAdmann: Nils Schaug
Personalsjef: Anne Elisabeth Thorshov
økonomisjef: Didrik Hjort
KommuneplanleggerfMiijøvemrAdgiVer:
Kari Elisabeth Morbech
Datasjef: Jon Digranes
Formannskapssekretr: Sonja Nordhagen
Komposten
Informasjonskonsulent: Mariann J. Lillefuhr,
tif. dir.: 64 99 0104- fax: 6492 71 11
Avd.- for skole/barnehage
Herredshuset

TIE: 64990i 40-fax: 6492 73 08
Skolesjef: Roar Pauisrud
Barnehagesjef: Roar Paulsrud
Leder PP-tjenesten: Tone Fagerli
Kulturavdelingen
Det gml. Herredshuset
Tlf.:64990i90- fax: 64926588
Kuitursjef: Per Sandvik
Enebakk bibliotek
TIE: 64 99 02 00
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen
E-post: enebakk.bibliotek@ah.teiia.no
Sosialavdelingen
Herredshuset
hf.: 64 92 72 89-fax: 64 92 71 11
Sosiaisjef: Gunnar Totiand Olsen
Helseavdelingen
Herredshuset
Tif.: 64 92 63 60 fax: 64 92 70 20
Kommunelege I/heisesjef: Torgeir Landvik
Enebakk legesenter
Dagiig leder: Yngvar Braathen
Legevaktsentral tif.: 64 87 19 30
øyeblikkelig hjelp (utenom legesenterets
Apningstid, ki. 08-16(15)).
Fra U. 16.00-08.00 tif.: 64 87 19 30
Enebakk fysioterapi
Sjefsfysioterapeut: Ellen Berg Ellingsen
tif.: 6499 0205
-

-

lu

Private fysioterapeuter tif.: 64 92 46 77
Kirkebygden helsestasjon tif.: 64 99 02 10
Ledende he1sesster: Sissel Gundersen
Rateby helsestasjon tlf.: 6492-88 56
Ytre Enebakk helsestasjon tlf.: 64 92 40 32
Pleie- og omsorgsavdelingen
Enebakk alders- og sykehjem
TIE: 64924460- fax: 64925757
Pieie- og omsorgssjef : Under ansetteise
Driftsleder hjembasert omsorg: Âme Gránheim
Driftsleder institusjonsbasert omsorg:
Grethe Venner
Driftsleder avd. for funksjonshemmede:
Unni BØhler
Kontortid: Kl. 08.00-16.00
Psykiatritjenesten, tif.: 64 92 44 60
Enebakk psykiatriske dagsenter, tirsditorsd.
Ki. 10.45-14.45. Tif. 64 92 58 29.
Tekniske avdelinger
Herredshuset
TIE: 64 99 0120
Bygningssjef: Stein Marsdai
Driftssjef: Sverre Netting
Brannsjef: Oddbjørn Siljebøl
Landbruksavdelingen
Herredshuset
TIE: 64 99 02 20 - fax: 64 972 84,
Skogbruksssjef: Asmund Jahr
Jordbruicsjef: Anders Lein
Enebakk kommuneskoger
1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 64 92 56 29
Skogbestyrer: Harald Brekken
Enebakk Produkter AS
GjøIstad, 1912 Ytre Enebakk
TIf.:649274 60-fax: 64 92 73 31
Daglig leder: Karen Hagen
-

Renovasjon
ROAF
Postboks 38, 2007 Kjelier
Tif.: 63 84 12 20 - fax: 63 8407 36
Adm. dir.: Erik Steensrud
ForliksrAdet
Herredshuset
TIE: 64 99 0165
Formann: Anne-Lise Skaug
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QddTmannen
liar erilet

Kjre Enebakk kommune!!
Vi er en familie pa fire, som den varte bare til vi oppdaget
bor i Enebakk og stortrives. at Enebakk kommune har 3
Jeg var en av de heldige med mnd. oppsigelse pA sine barWe deitidsstiiling og barne- nehageplasser, og jeg skulle
hageplass i kommunen. Etter begynne i fly stilling om 1
hvert bAde mAtte og hadde jeg mnd. Hva slags familiepolilyst til A jobbe i full stilling, tikk er dette? Hvilken smAmen i Enebakk finnes det ikke barnsfamilie har rAd til a ha
alt for mange jobber. SA jeg barnehageplass i to barnehasØkte, og flick fly jobb i Oslo ger samtidig? I et ekstremt tilkommune, med barnehage- felle kunne dette butt at vi
plass. HURRAH! DanAbAde flyttet til Nord-Norge, og
mor og far skulle jobbe i Oslo, hadde bernehageplass i Enekunne vi slippe alt stresset bakk. Det var med tungt hjerte
med A rekke og levere og vi tok ut vAr sønn av Kirkehente i barnehagen. Men gie- bygda barnehage. Her har .i

hvert fall Enebakk kommune
noe A vre stolt av. Dette mA
vre en av landets beste barnehager. Vi vii gjerne gjØre
Enebakk kommune oppmerksomme pA at i Oslo kommune
fr man barnehageplass fram
til skolestart, og at oppsigelsesfristen her er 1 mnd. Fra
den 1. eller 15. i hver mad. SA
kjre Enebakk kommune, sett
ned oppsigelsesfristen til 1.
mnd igjen.
Hilsen en mamma med
barnehageplass ito
-.
barnehager.

Rare mamma!
Du peker pA et forhold som
vi godt forstAr kan vre vanskelig for en hver familie - A
betale for barnehageplass pA
to steder i en kortere periode
nAr man velger A skifte barnehageplass.
Vedtektene fastsettes av
kommunestyret og er barnehageeiers kontrakt med den
enkelte bruker/foreldre som
kjØper barnehagetjenester.
Bestemmelsen om oppsigelsestid (13) ble endret til 3
mnd. høsten 1997. Bakgrunnen for endringen var to-sidig

- dels er en mAneds oppsigelse
kort tid for A fA fyllt opp plassen, dels en samordning i forhold til at private barnehager
hadde tre mAneders oppsigelse. Kommunen mA følge
forvaltningsloven som gjelder
for opptak, samtidig som enhver barnehageeier Ønsker A
ha alle plasser i bruk. Derfor
er dette bAde et praktisk og
økonomisk spørsmAl. Av hensyn til krav om mest mulig likebehandling av de som kjøper tjenester fra kommunen,
mA det vre regler ogsA for

oppsigelse av barnehageplass.
Det er barnehageeier/kommunestyret som eventuelt kan
endre den bestemmelsen som
nA gjelder. NAr det er barn pA
venteliste praktiseres 3-mAneders regelen med lempelighet.
Der det ikke er barn pA venteliste, vii vel en hver barnehageeier forholde seg til inngAtt
kontraict! Det er hyggelig at
barnehagen fAr ros, vi takker
for det!
Hilsen fra skolesjefen

Dot lokale selvstyre
Prinsippet om lokalt selv
styre stir fortsatt sterkt i
Norge. Likevel kan man undres over at vedtak fattet med
hjemmel i lover som legger til
rette for bruk av det samme
selvstyre skal overprøves av
fylkesmannen. Saken gjelder
vannskiklubbens eksistens i
Enebakk. De fleste kjenner til
at vannskiaktiviteten startet pA
Mjter i 1961. Det var framsynte mean og kvinner fra
Oslo som dro det hele i gang.
I dag er vannskildubben en
Enebakk-klubb med et variert
tilbud til barn og ungdom pA
forskjeilige ferdighetsnivA.

A tivitetenpa Vjrvar ovhg fram til 10. juni 1977. Da
flick vi <<Lov om motorferdsel
i utmark og vassdrag>> som
gjorde motorisert ferdsel pA
vann og vassdrag under 2 kvadratkilometer ulovlig. Enebakk kommune har strukket
seg veldig langt for A imØtekomme vannskikiubbens behov for øvingstider gjennom A
gi klubben dispensasjoner fra
loven. Noen fA grunneiere har
motarbeidet kommunens vedtak gjennom A kiage dette inn
for fylkesmannen. De tydeligvis gode kontakter vedkommende har hatt til saksbehand-

ere os y esmannen og organisasjoner som blant annet
Oslo og Omland FnluftsrAd
(OOF), kan tyde pA at deane
saken blir brukt som en fanesak mot all bruk av motorisert
ferdsel pA alle vann i og nr
Østmarka. Dette har helt siden
loven bie lagt ut til høring
vrt FnluftsrAdets strategi. I
Ot. prp. nr. 45 (1976-77) som
var grunniaget for behandlingen pA Stortinget, hadde
OOF følgende merknad til høringen: ixVi ønsker forbud mot
bruk av mctOrkjøretøy i hele
Oslo-marka uansett størrelse
pA vannene>>. OOF Ønsker vi-

Julekalenderen er en fantastisk innretmng for morgengretne og humørsyke sjeler
Tenk A kunne hoppe ut av,
sengen hver morgen med et
lurt smil rundt munnen - og
lope ut pA kjøkkenet for A se
hva som skjuler seg bak denne
dagens dØr! <<Se her! I dag var
det en kanin der!>>
Ulempen med julekalenderne er selvsagt at de markedsfØres til en helt gal kundegruppe! Det er jo vi voksne som har
behov for julekalendere. Noen av oss har sogar behov for en
he! Arskalender! SA kunne vi glede oss til A vAkne hver
eneste morgen hele Aret, og vi kunne fryde oss over den nye
dagen som bare vi selv kan gjØre til en suksess.
Menjeg skal betro dere noe. Jeg tror faktiskat det allerede
er en del mennesker som har en slik Arska!ender. Hvordan
kan de ellers vre i et sA sprudlende godt humØr hele tiden?
Jeg møter dem daglig, og de lyser virkelig opp i hverdagen.
Og hadde de selv visst hvilken glede de sprer, hadde de antakelig rødmet i beskjedenhet.
Flirosof ved Universitetet i TromsØ, Arthur Arntzen sier
det slik: <<Det skal svrt ofte bare An so!strAle til for A lyse
opp en arbeidsplass. Men det skal ogsA bare An gall-sur dyel til for A Ødelegge samme arbeidsplassen. Og han bruker
bare halvparten av tiden.>> SA la oss samle soistrAler og bekjempe de gall-sure dvlene!
Desember mAned er spesieli, en mAned full av forventninger og tradisjon. Da ser vi frem til vAr største høytid, en
skikkelig julefest med familie og venner, ener alle gode iradisjoner. Vi ser ogsA frem til A runde vintersolverv, sA dagene blir lengre og det gAs mot lysere tider.
Julen kommersialiseres, sier mange - vi glemmer det
egentlige julebudskapet! Jeg er ikke enig i det. Jeg tror vi
merker julebudskapet - budskapet om glede og fred pA jord.
Og dette merker vi uansett hvilken bakgrunn elier etnisk
opprinnelse vi har.
God Jul med glede ogfred til dere alle sammen!
Nils Schaug
ere ye rs
torferdc.d pA innsjo Og vassdrag i Enebakk skal koordineres med vernebestemmelsene i
Østmarka naturreservat. Dette
avslØrer hvilken miljøgerilja
som fylkesmannen har alliert
seg med. Skalet siikt tiltak fA
noen miijømessig virkning,
mA vi trolig stenge all motorisert ferdsel langs riksveg 120
rundt nordenden av Mjr.
Skal vi som fortsatt holder
fast ved det !okale selvstyre la
oss diktere av noen fA miljøfanatikere (de fleste bor utenfor
Enebakk) som stempler idrett
pA internasjonalt mvA som for-

glede es over
ha by til
idrenen' Nar Enebakk ko
mune begrunner bruk av en
vannskibAt pA Mjer til fast!agte tider som nyttetransportlbruk, aksepterer vi ikke at
fylkesmannen underkjenner
vAr begrunnelse ved A definere
bruken som fornøyelse.
Vi Ønsker et !angt liv for
Enebakk Vannskiklubb ved
Mjr! Det kommunale selvstyre mA reddes!
Einar Hotstad

KOMMUNEIV II1FORMEREH

MEBAKK KOMMUNE
Enebakk kommunestyre har i mote 14. desember 1998 vedtatt:
1. Budsjett for Enebakk kommunekasse og Enebakk komuneskoger for 1999.
2. Med virkning fra 1.1.1999 foretas følgende endringer av kommunens avgiftssatser:
Arsavgift kloakk/septikrenovaSjOfl Økes med 1,84%.
Gebyrregulativ i medhold av plan- og bygningslovens 4109 Økes med 10%.
Renovasjonsavgift Økes med 36,5%.
Betalingssatser i kommuna!e barnehager Økes med 5%.

Enebakk ekiresenter
PA vegne av Enebakk eidresenter vii vi fA takke:
• Nasjonalforeningenes helselag
•Alle vAre friillige medhjelpere
• Enebakk bonclekvinneiag
• Lions
• Frisk Luft
• Sanitetsforeningene
og alle dere som har gitt okonomisk støtte.
Vi ønsker alle en GOD JUL og et GODT NYTTAR!
Anne Marit og Bjørg

Enebakk psykialriske dagsenter
PA Enebakk psykiatriske dagsenter i Kronaveien 4 Ønsker vi oss:
Stoifrester, garnrester, lysestumper, halvferdige knyttetepper og broderier. Bokhylle, furubord, kommode og gyngestoi. Hvis du hat noe A
avse, ring oss pA telefon: 6492 5829 tirsd.- onsd.- torsd. 11.00-15.00.
Takk for all vennlig deltageise ved vAr kjrere tante Ragnhild
Hagens bortgang og begravelse. En spesiell takk til hjemmetjenesten Enebakk og nabo Asbjørn Strom. Vi vii ogsA takke for kranser og
blomster. Fam. Trygve Westiie, Solveig Lønnkvist, Finn Westlie.
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Enebakk psyIdatrSke dagseflter
Tilbud
111 mennesker med psykiske lidelser
I hjertet av Enebakk kommune ligger Kirke- ningstiden er tirsdag og torsdag fra klokkefl
bygda. Der det er husrom er det ogsâ hjerterom 10.45 - 14.45.
sier et ordtak, og husrom det har psykiatritiefles PsykiatriPlan
Kommuflefle er forpliktet til a utarbeide handten i Kronaveiefl 4.
et dagtilbud
I april 1997 ble det op prettet
med psykiske
lidel-i lingsplan for mennesker med psykiske lidelser.
form
av kafe
for mennesker
ser. Det
er fortsatt
god mat fâ kjøpt der, men na En slik plan er et viktig redskap for a sikre at de
drive med forskjel- øremerkede midiene som blir gitt over statsbuda
er
det
ogsâ muligheter
lige
aktiviteter.
Kafèen til
i Kronaveien 4 heter nâ sjettet, for bl,a. a styrke tilbudene i kommunefle
til mennesker med psykiske lidelser, blir brukt
Enebakk psykiatriske dagsenter
treffe an- pa best mulig mate. Enebakk kommufle har vâFoto Mariann J. Liiiefuhr
Tit dagseflteret kan du komme for a
the. hygge deg og prate, spise lunsj for en billig ren 1998 laget en handliflgSPian for det fremti- Psykiatriske sykepleiere Margareth Skogas og Birgit Øiestad
ulike aktiviteter. Ày akti- dige psykiatritilbudet og denne ble vedtatt i juni
penge. og eller delta pa
sykiatritilbUdet er i startfasefl, og det vii LØvik og hjelpepleier To rill Skjørten. Vik ønsker velkommen til tnturgruppe. 1998. P
dette ornrâdet i Are som kommer. velig og men ingsfylt samvcer I Kronaveiefl 4.
viterstilbud kan nevnes trimgrupPe,hagearbeid
skje mye pa
focskjeilge b bbyaktiVittU. baking.
Undersøkelser fra mange land viser at over 20%
befoikningefl til enhver tid har kiare tegn pa
og mye nogsi.
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nar vi vet at en stor WoseTit av oss en eller almen Biigit Øiestl Loik og
en hjeIpeP1ei i 50
Vik.
me i kontakt med stilling, Torill Skjørten
gang vii rammes eller kom
slike lidelser, sier det seg seiv at det er viktig
Det er lagt Ut informasjOflSfoiderom psykiatriWe a synliggiøre og alrninneliggjøre dette. Vi tjenesten pa Posten, Banken, Lege-kOntoret Bihâper at enda flere brukere vii benytte seg av til- blioteket, Prestekontorefle og andre kommuflaie
budet sorn er i dag. Et tilbud om hjelp til selvetater.
hjelp. Inge trenger a søke for benytte tilbudet.
Ønsker du kontakt med psykiatrisk sykepleier,
mener
at
det
psykiatriske
dagtilbudet
Alle som
se
jnftxmjonoverstl(te. Enebakk kommufle
Umdu spsmâL

bestilling av minst 10 sekker, sa
Legmsfdw 1 Enebakk ved
— bown mmor,

S ,sIter/tieneSter

a tdhy:

Kaidwatkie

skass ff for leker o.l.
Hage/utebOrd m/faste krakker (bestilling)
Fliskutting
Fargekopieilflg
Ergo_teraPeUtiske hjelpemidler for databrukere
Oppdrag etter avtale, flytting o,1.
Ta kontakt med Leif, pal eller Michael
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GJ ULS LD GJENBRUKSSTASJON

TIRSPAG U. 12.00-19.00
TORSDAG KL. 08.30-15.00

_g- Ar
& fii bw aktivitor Synnøve R.
)L.._ og hjelpepleier Liv R Nilsen. Et tverrfagJig team som bestir av aktivitØr, hjelpepleier,
faglig leder hj. baserte tj., driftsleder hj. baserte
tj., ergoterapeut og rehabiliteringskonsulent
innstiller til inntak, og inntaksteamet fatter vedtak om tilbud i 4-8 uker. Men flere har tilbud
som strekker seg utover denne tiden. Evaluering, mâlsetting og vurdering av tilbudet blir tatt
opp i ukentlige møter hvor igangsatte tiltak nøye
blir vurdert i forhold til den enkelte brukers behov. Dagavdelingen har brukere fra 58 til 95 âr
og en del av brukerne er slagrammede. Kjøkkentrening med ergoterapeuten inngár som en del av
tilbudet, likeledes fysisk trening og trimaktiviteter igangsatt av fysioterapeuten. Tilbudet er gitt
for a motvirke isolasjon, ensomhet og passivitet
og stimulere til større egenomsorg. Dagavdelingen er I dag ápen tie dager i uken, men nar av-

delingen flytter inn i nye lokaler i prosjektert nybvgg. er hápet at avdelingen kan utvide tilbudet
— I ulm-

Liv R. Nilsen og SynnØve R. Moen Ønsker velkoinmen til akrivisering pa dagavdelingen pa
Kopds.
Penger fra loddsalg og saig av egenproduserte
lys, dokker o.1. har gjort dette mulig. Det blir satt
opp renner for filleryer, sa dagavdelingen oppfordrer innbyggerne til a komme med filler til
dette bruk. Avdelingen Ønsker seg ogsa lysestumper, sa har du noe liggende blir dette kjrkomment mottatt!

Apen dag
En dag i áret inviterer dagavdelingen til âpen
dag. Da kan parørende og andre interesserte
stikke innom for a se hvordan avdelingen drives.
Denne dagen innbys det ogsâ til saig av egne
produkter samt loddsalg. Det er servering av
kaffe og kaker og at det er et populrt innslag
viser alle som var innom denne dagen.

Fiokost og niiMag blir servert alle dagene.
Resien av tii brukes ill irening og forskjellige
xi -iteter son tw-gaing. trim, spill. spørrekon- Trivsel og miljø
AktivitØr og hj1pepIeier forteller at dagavdekutranser og forskjellige formingsaktiviteter.
Aktivitør Synnøve R. Moen, som har spesiali- lingen vektlegger a skape et miljø hvor initiativ,
sert seg pa støping av lys, kan fortelle at dette er trivsel og helse er sentrale begreper. Brukerne
en svrt popu1r aktivitet gjennom hele áret.
Dette er noe de fleste kan delta i og sâ er det ekstra artig at lysene som trylles frem i de flotteste
farger og former kan benyttes til eget bruk eller
gis bort i gayer. Det er ogsa viktig a ha tid til a
prate sammen. Og da er tema som hvordan det
var a vokse opp for 60-70 hr siden i Enebakk,
svrt populre. Dagavdelingen har ogsA bestilt
en stor vev, noe de har ønsket seg i flere ar.

DU har prosjektet,
VI har pengene'.

ma delta aktivt i opplegget, og aktivitetene er
mange. Det er viktig at dagavdelingen sees pa
som et forebyggende tiltak. Tilbudet gjør at botiden i eget hjem kan forlenges, og dekker det sosiale aspektet ved a komme Ut a treffe andre.
Dersom du ønsker mer informasjon om dagavdelingen pa Kopas, kan hjemmetjenesten i kommunen svare pa spørsmal.

Mariann J. Lillefuhr, informasjonskonsulent

LAN
til bolig, hytte, bil eller annet?

FLIER
vurdererdu

-

REFINANSIERING?
KONTAKT OSS NA!
Det kan lonne seg.
For avtale: Ring 64 92 70 30, og spør etter

Joar, Ase, Mona, Eva el/er Asgeir
Vi er ogsâ tilgjengelig pa kveldstid

Enebakk Sparebank -

di, lokalbank

-

Banken har gunstige vilkar pa Iønnskonto og driftskreditter.

KOMPOSTEN

DAG

DATO TYPE
ARRANGEMENT

GRUPPE/NAVN

STED

DES'98
torsdag

24.12. Spilling

Enebakk
skolernusikkorpS

Enebakk kirkc

1999
JAN
sondag

torsdag
sondag
FEB
torsdag
sondag
sondag

MARS
sondag

03.01. JULETREFEST in/
Nisseorkester og
tryllekunster/ (kafeteria)
07.01. MANEDEN S
BILDE
17.01. Kulturkafê

ll3rdag ag

sondag

sondag
sondag

PRIS

I.L.Driv og Kvinnc- og Mir U-skolc 1600-1800 kr. 50,inki. pose!
fam. forbundet, Ytre
boller/brus
Enebakk
ca. ki. 1600
Biblioteket
GALLERI LOPPA
øyvind Thorsen og
Frikk Hougen

GALLERI LOPPA
04.02. MANEDENS
BILDE
Liv Dommersnes
14.02. Kulturkafè
14.02. Vintcrdiltcn fra Mj er Skiforcningen
til Streifinn
rn'kaffebál undeiveis

HOLTOP

1500

Biblioteket

ca. ki. 1600

1500
HOLTOP
Start pa Mjr

1600

MJ-ER07.03. UK-'%I UngdommenS KulturkontOret og
Akershus musikkrãd U. SKOLE
(merk 'fl" kultur monstring

100,-

50,-

gratis

(merk nytt sted)

dab)

torsdag

TID

04.03. MANEDENS
BILDE
Vánitstillin4
06 03.-

GALLERI LOPPA

ca. kI. 1600

Biblioteket

Ebakk kw±cI!nin9

I LU'J I '.IJU

ons
1800-2000
07.03. Barnas (3-12âr)
holmenkolldag
12.1 13 ., Teater
14.,
19.,20.

21.03. Kulturkafê
21.03. KjendiskOflSert mi
Bjelleklang

Skiforeningen
Enebakk DrarnatiSke
S1skab

Jan Olof AnderssOfl
Enebakk jaflltSi& og
Enebakk kommUfle

Streifinn i
Flateby
Flateby
Samfunnshus

1500
HOLTOP
Flateby S-hus 1700

100,-

A HA
INFORMASJON TIL ALLE DERE SOM ONSKER
FORSKJELLIGE AKTIVITETER INN I KALENDEREN:
Det er fint om dere kunne fà med alle opplysninger nâr dere sender ønskene
deres inn til oss pa kulturkontOret. (sr1ig blir sted, tid, pris uteglemt.)
All informaSj on mottas med takk!
K.Brnna, ku1tursekretr

Enebakk kirke
Kirken er en av de mest interessante kirker fra tidlig kristen tid i
Norge. Interiøret stammer fra 1667, mens kalkmaleriefle er fra
1500 tallet. En kopi av EnebakkmadOflflaen star i kirken, originalen er i Universitets Oldsakssamling.
v/Knut Grinde.

Omvisning etter avtale pa tlf.: 64 92 60 42

Rd
Erk Enger og NOlld
ButensChøfls samllnger
Det gamle herredshuS mellorn Bygdetunet og Enebakk kirke i
Kirkebygdefl.

ApningStider

tirsd. - torsd. K1.1200-1430 hele âret. For Øvrig etter avtale pa
tlf.: 64 92 62 02 v/Kjell Matheussen, Enebakk kunstforefling.

Kulturaltefl

Ungdomsldllbhefle
TIDENE ER SOM FØLGER:
We Enebakk:
U-klubb fra 13 is, fir. ki. 1830-2130

Søndag 17. januar 1999
kI. 1500

Jr. klubb 10-12 hr, tor. k1. 1800-2000
U-klubb fra 13 is, fre. ki. 1930-2400
Kirkebygdefl
Minildubb 6-9 is, tor. kI. 1800-2000
Jr. klubb 10-12 is, ons. kI. 1800-2030
Flateby:
U-klubb fra 13 is, tor. k1. 1830-2200
Jr. klubb 10-12 as, ons. kI. 1800-2100
U-klubb fra 13 is, fre. kl. 2000-2400

Foto: Gyldendal/Egeland
Foifatter Øyvind Thorsen

<<En hyggestund med
alvorlig skjemt og skjemtfulit alvor. Øyvind Thorsen
og Frik Hougen vii holde
en liten forestilling med
kâserier og viser, der visene
binder sammen kàseriefle>>.
Entrè kr. 50,—
Kaker/kaffe ink!.

KOMPOSTEN

U13U lliflDefl pent og stygt I Enebakk

or vol verdt et besok!

Denne utstillingen som over- andre bygninger, stilarter eller rundt. Kanskje kan en opprydskriften sier, tar for seg Ene- naturen rundt. Og her har ele- ning vre fØrste skritt pa veien
bakk sett gjennom kritiske vene virkelig gjort en grundig til et penere Enebakk? .Det er
eleverS Øyne. Og at rekrutte- jobb! Som gruppa bestáeflde virkelig gØy a se hvor aktive
ring til politiske very i kom- av Eivjnd Andre Storesund, ungdommene er og maleopPring
munen ser ut til a vre sikret, Kristiafl Brnna, og Erlend gavene som ogsâ utstilleS, viungdommefles oppriktige Solberg sâ fint uttrykte det: ser at de ogsä beherSker flere
J. Lillefuhr
utstiliingefl
engasjemeflt. Elevene bar <<Mange bygninger passer ikke teknikker som: Akryl, akvarell, Foto: Mariannasje1e
MjreleVene som star for
eng
To
av
de
valgt tema selv og inndelt i inn i Enebakk som
opprinnelig krittogpa
fargeblYant.
erarkilagt
fri teknikk, Her
farge,
Enebakk bibliotek.
ordbrUksbYgd. En bør ta vekt
tektur,
form
og
perspektiVteg
grupper bar klasse 8 b ved er en j bygdaS s rpreg og
pa
identitet..LikeI&s ma naturen ning og utstillingefl viser tyde
Mjr u-skole virkelig belyst et vare
rundt taes bensyn til og materi- hg at dette er fag elevene trives
interessalit tema.
Fivordan fortoner bedrifter alet som benyttes er i mange med.
kommUflale bygninger seg tilfeller med pa a skape stilTa deg en tur innom bibliote
Ogg
OM- brudd>>. Her er for mange grâ
rkebygda og fâ med fra 24. desember 1998 til 24. januar 1999
sett
i forhold
til natur om
givelsefle
forØvrig?
Dette er triste murer og talentløSe byg- deg
ket denne
i Ki spennende og utformofltaSje og finger, mener elevene.
drende utstilhingen, som gir en
vist gjennom foto
24.desember:
fl1jliegUdStJeste v/øvstegisd
gir et helt kiart bilde av en
Id. 15.00 og 16.15 1 Enebakk kirke: jIiegudstjefleSte vlNorborg.
Pa spørsmal om hva elevene liver noe a tenke pa!
U. 15.00 og 16.15 i Marl kirke:
bygniflgSmasse som ikke ahltid
Mariann J. Lillefuhr)
passer inn i omgivelSefle. En vile gjort annerledes svarer
be- ahle gruppefle uten unntak at
informaSJOflSk01h1.1t
desember:
vinkling
kunnearkitekturen
vere
25.
vfNorborg. Nattverd. Id.
skrive hvorfor
vedhikehOld er viktig, likeledes
Id. 11.00 i Enebakk kirke: HøytidsgudStiefleste
v/Øvstegrd. Nattverd.
bryter med omgivelSene, som fargevaig og omgivelSefle
11.00 i Marl kirke: ØytidsgudStjeneste
Hvis du bar barn eller barnebarfl pa Kirdu kommer 26. desember
Stranderl bedehuS GudstjeneSte v/Øvstegârd. Nattverd.
kebygdefl skole vet jeg hva.
til a fâ i julegave. Men jeg vi ikke si det, Id. 11.00 pa
for det bar jeg lovet ungefle.
31. desember:
flnegudstjefleSte v/Norborg.
Id. 16.00 i Enebakk kirke: j
Jeg fikk den stØrste julegaVefl allerede 7. Id. 23.15 i Marl kirke: MidnattsmeSse v/Øvstegârd.
desember. Det finnes ikke nemlig ikke
vre sammen med
1. januar 1999:
noe triveligere enn a
barn - mange barn - som koser seg. Det Id. 11.00 i Enebakk kirke: HøymesSe v/Norborg. Nattverd.
gjorde hele skolen den dagen, for da var
det juieverksted pa jrkebygden skole. I 3.januar 1999:
ahle kiasserom var det yrende aktivitet og Id. 11.001 Man kirke: 1-IøymesSe v/øvstegârd. Nattverd.
det ble laget nisser og engler og pepperkaker og dompaPer og kuier og juiekort - 10. januar 1999:
kirke: HøymesSe vfNorborg. Nattverd.
ja alt som hører juha til. Tirsdag var det id 11.00 1 Man
Stranden bedehus viØvstegârd. Nattverd.
utstilling og framfØriflg av julespihl
for Id. 11.00 pa
erniiddagefl
ale elevene fØrst, og pa
januar 1999:
for intereSserte foreidre. Vi vet at barn og
ungdom høyere opp i systenlet lengter Id. 11.001 Enebakk kirke: Høymesse v/Norborg.
Det er da
tilbake til ju1everksteddag1.
sitte
med
juhetenta- 24. januar 1999:
a
.ye trivehigere enn
Fob: Mariann J. Lillefuhr
U. 11.00 1 Enebakk kirke: l-løymesse v[Norboig
Her vises et utvalg av alt detfiotte elevene ved Kirke- men. sa da kan dere bare ghede dere ill
j1jegudstjefleste v/Øvstegârd
et ved skolens juleverksted. jut. Det blir se1v1agdjUheg1 og stolte Id. 11.00 i Marl kirke:
bygden barneSkOle har lag
barnesfliul julekveidefl i ãr ogsâ.
Anders IIehndat Tetefonflummer fit kirken:
649271 41
MenighetSkofltoret
64926150
SoknePrest Eystein Norborg:
64 92 49 01
Kaliskapellan Gunnar Øvstegàrd:

Gudstlefle$teliste for
Eneliakk og Marl Klrker

Julevei'kStedpa jrkehygdeflSt(0IS

r.

àai*ner Ira Akffi2W-

i-Iiiner som fØdsel, dâp, konfiruusj'-'—
m
rundt om i AkersiluS.
og hvai matso
Oppskrifter og matkultur fra nen som bar bestatt av Eva Haug, masj on og bryllup,
anledninger
AkershuS presentert i egen bok. Mona Cappelen og Elm BjØrg Lø- srpreget slike
ken, bar lagt vekt pa a presentere veien. Vi far et innblikk I opplDen er en stor begivenhet, boka
adiSjOne fra hele AkershUs, ring i husstell, som ganile kjøkattr
siden en del tradisjOfler er kenregler og tema for undervis
MattradiSioner fra AkershuS, som
en tradisjOflehl husmorer utgitt av Akershus BondekVifl SVtt like bar de satt sammen ning pa
skole
som
utdanflet hussteilrer
nelag. Eva Haug fra Enebakk, oppskriftene etter beste skjøflfl for
inner.
Vi
blir
presentert for noen
som er en av redaktørene kan med
bredest mulig dekning. Inn- enkeltPersoflet, som Edvard - en
a
a
rette vere stolt av boka som behø- sanihingen bar foregâtt over en torig ble presentert en tirsdag i no- arsperiode fra -96 til -98 og her Iandevei5trave og Berit, hushjelP
vember pa Landbruk5mUs1met bar initiatiV og entuSiasme preget og seiskaP5k0I(l Boken kan pa
det varmeSte anbefahes enten du
pa As. Eva Haug kan fortelle at ill hele proseSSen. Mødre, svigermø- er en ivrig kjøkkenskflver eller
presentasionen av en tradisjonehl dre og mer eller mindre kjente
oppskriftsbok borer tradisiOnell matperSOner I de enkelte bygdefle opptatt av bygdehiStorie. Den
ervCflflg som Mølje, servert med er intervjUet om hvordafl matefl burde bli en del av skoiepensum,
for det er viktig at gamletradlSiO
brØcl bakt i gammel bakerovfl,
in u
melaget l og yin og til siutt tile skaffet, oppbevart,
iaget Sam- ner but hohdt i hevd og <<wiatLra'
dninger.
hjem
anle
kaffe
og
rosettbakkels.
Bondebrukt
ved
ulike
innelaget bar lagt vekt pa a tidig er hândskrevfle kokebøker sjoner fra
Akershus>>
i sà mate
nVr1ig
med sineer
oppskrifter,
kv
samle inn og presentere ikke bare og utklipp gjennomsøkt pa jakt
matoppskiift men ogsà tradi- etter velbrukte oppskrifter. Boka tradisjOner og historier.
OppMariann J. Lillefuhr,
sjonene rundt maten. Og det bar er i tillegg til en fantaStiSk
informaSjOflSk01flt
ikke manglet pa respons bos skriftsbOk, en nyttig historiebok.
Her er lagt vekt pa a fremheve traygdekViflelag
bonde- og b

ble presentert
Boken MattradisJone7 fra AkershlLS pdAs.
et
io. november pa landbrukti
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M
((MANEDENS BILDE) I Enebakk Bibbtekm
Mânedens bilde i Enebakk
bibliotek i desember heter
<<Pjerrot>> og er malt av den
danske maleren lb Eisner.
lb Eisner er spesielt kjent for
sin kjer1ighet til Tivoli og Dyrehavsbakken i Kobenhavn,
hvor han skildrer folkelivet,
gledene og larmen. Han er født
i 1925 og startet sin kunstutdannelse i 1940, og debuterte i
1945. lb Eisner har hatt mange
og store utstiliinger bade i Kobenhavn og utlandet. 13 april
1999 vii han stille Ut bilder i
Galleri Loppa.
Tb Eisner sier at han heist maler folk med ryggen til, da han
synes at nettopp den hoidning
et menneske har, avdekker noe
personhig for hvert enkelt mdivid. Et ansikt kan hindre en i a
betrakte heiheten.
Foto: Helvi Saitnes
Tirsdag 10. november fant 65 mennesker veien til Enebakk
Bibliotek for ti høre Cato Hultmannfortelle og vise lysbilder.
Det ble enfin kveld med Cato'sflotte lysbilder og mange gode
historier fra hans turer rundt i landet.

Mânedens bilde er til saigs ved
Galleri Loppa, Bjerke bruk,
1914 Ytre Enebakk.
Tif.: 64 92 56 92

MaJw4WIJ.UI4UC

MurI'41IrT

I

desember •-• av

kAr

--

-

FoLo: PvIc,riann I

•.

B1IBLIOTEI(
Ridhuset, Kirkebygda
Postadr.: Posthoks 74
1912 Enebakk
Tif.: 64 99 02 00
Fax: 64 92 71 11
E-mail: enebakk.bibliOtek@ah.tdifb

Det skjer I biblioteket
Vi har nâ en boktralie stiende med utgâtte eksemplarer
fra boksarnliflgefl til saigs! Korn og gjør et kupp!!!

Mal du Ut

Biblioteket har nylig <<oppdatert>> sarnlingefl
av reisehàndbøker, parlører og reisevideoer!
Spør oss for du skal ut t reise!

Husk: God forberedelse av reisen gir
deg stØrre opplevelser!

Bihbotekets prnngstideP
jui og nyttãr:
Normal âpningstid frem til Jul!
Juleattem Stengt
Wandag den 28 desember kI 10-15
Tirsdag den 29. desember: kI. 1.0 - 15
Onsdag den 30. desember: Stengt
Nyttârsaftelt Stengt .
Lørdag den .2. januar Sten

n.

- 30 april:

Mandag: 15-20
Tirsdag: 10-15
Onsdag: Stengt
Torsdag: 15-20
Fredag: 10-15
LØrdag: 10-14

reise?

Stoker etter ungdomsklubbledel
Pre Enebakk.
.

Bibilotekets
1.

KuWadmponen
-'
Ii

Stillingen bestär av 16 t. pr. uke, fordelt pa Ca. 10,5 t. pa
3 klubbkvelder og ca. 5.5 t. pr. uke i administraSjOfl.
Det er ønskehig at sØker er over 20 hr. Stillingen er lønnet
i stillingskode 6237, l.rammekode 2. 1, ltr. 7-16 etter ansiennitet. Fast kveldstillegg. Stillingen er ledig omgâende.
Vi søker ogsa etter klubbassisteflt ca. 10,5 t pr. uke fordelt pa
3 klubbkvelder(denfle stihingen kan deles pa to). Det er ogsa
her Ønskelig at vedkommende er over 20 âr. Stillingen er
Iønnet i stihhingskode 7247, 1. rammekode 2. 1, itr. 7-16 etter
ansienflitet. Fast kveldstihlegg. Stillingen er ledig omgâende.
SpØrsmdl vedrørende stillingene kan rettes til kulturadm.
v/K. Bhenna, 64 99 0190, el. kultursjef P. Sandvik. SØknad
med CV vitnemdl og attester sendes Enebakk kommune,
kulturadm., Ignavn. 16, 1912 ENEBAKK, med søknadsfrist snarest.

Enebakk kammerkor
Enebakk kammerkor Ønsker velkommen iii var
tradisjonelle julekonsert i Enebakk kirke hue
julaften, ki. 22.00. Dirigent Vigdis M. Uvizjev.

TO Ira pensjoNistefle!
Pensjonistefle takker aile firmaer i Enebakk som stØttet høstlottenet med gayer. Ogsâ en takk til alle andre som støttet oss. Høstlotteriet var som alltid vellykket. Vi Ønsker alie en god jul og godt
nyttir!
Enebakk
pensjonistforefling

KOMPOSTEN

p

0) ncr)

Cl a

1111 Cc 'I

Ungdonnl ns <olairn nnnnc UK I cm n
ano n of U vise ond r e liva rI 1mm rum
Sj,r du med pã noristn Eiger, , cnkcmrnmm

cC II

T,codhe,m

c,

Ii E ll viKeuI1800lFmflPCO I CIt iY jk
-

-mr

UKM erpen for 3 lie k0---;1, --- uOm for eksecinr
..abedkunstkooslhKrdeerk. hterarur. film. video Ic'o Icc

lain.

Ungdomnsens

Kukurmonstniug 1998/99
1g

lopaner vre mnnenlor aldersgrensecm Sccrnmrber

ru'

org eon do sgln gjor. Urn thu en nybeyneer'

Alle er elkommen frI 9 delta I Ung

monetno KtuIlutnnrnlnrg

ii
5

mg en

tutiMeorrto fr

.o~raseePof9n

komrnmman'n etbte, I & uom Iea) logei Er del noe du burn pK

ronaku kc Ia <c

coom-rumner ci

-

cm

arrangeres pa
MJIER U-SKOLE, Pre Enebak
sandag 7. mars 1999 ki. 1600
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PAMELDINGSFRIST: 12. FEBRUAR 1999
Iii alle barn og unge i Enebakk mellom 10 og 19 ir.
Enebakk hot halt ungdommer med lii bide fylkesfinaler
og landsminsf ring i Trondheim i Here r.
PmeIdingsblankett kan hentes pa skolene eller kulturkontoret!
Legg dere i trening allerede na. Huer og en eller sli dere sammen 09 lag ccsketsjer,
sma teaterstykker, sanggrupper, videofilming mm.

U-klubbene, idrettslag, sang- eller musikkgrupper.
Har du spirsmI kontakt kulfurkontoret, Ignaveien 16, 1912 Enebakk,
tlf.: 64 99 Al 90 / fax: 64 92 6588
-
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Spiring Ill all kunst ligger I leken".

Glade barn i en trivelig barnehage hvor lek og samspill er en
viktig del av hverdagen. Foto Mariann J. Lillefuhr

senter
Pa Enebakk psykiatriske dag
I Kronaveiell 4 OnskeP vi oss:
Stoffrester, garnrester, lysestumper, halvferdige knyttetepper og broderier. Bokhylle, furubord, kommode og
o
gyngestol. Hvis du har noe a avse, ring oss pa telefon:
64 9258 29 tirsd.- onsd.- torsd.-1100-1500.

bondegArder med konglekuer,
Nylende barnehage har et Ut- gjøring og vedlikehold. Det er griser og sauer? Blomsterkranpreget samarbeide med forel- ikke fft dugnadstimer som er ser flettes flittig om sommeren
drene. Dette er viktig for drif- lagt ned i barnehagen.
og barkebAter kommer igjen til
ten av barnehagen, forteller
heder. Ja det er ikke tvil om at
styrer Sissel Steen Jacobsen. At Lek er viktig
barna er i fokus i Nylende barI
halvfirsplanen
for
høsten-98
barnehagen er en andeisbarnenehage. <<Det er viktig A gi
hage, hvor foreidrene betaler star A lese: <<Leken gir først og barna opplevelser, bruke nrinn en andel nâr de takkerja til fremst barna glede, i ieken kan miljøet og naturen rundt oss slik
barnehageplaSS, har kanskje sitt barne bearbeide vansker og de at barna fAr impulser ogsA uten1rersamspill med andre. Lek
a si. Som medeier er jo alle anfor barnehagen>>, sier styrer. I
svarlige for drift og vedlike- er sosialt oppdragende. Vi tror tillegg til lek er barnebokiorfatat
det
uformelle
samspillet
som
hold. Ja, seiv vask av barnehatere satt pA dagsorden. Dette for
gen gâr PA rundgang blant for- barn har seg imellom i sin leker A gi barna kunnskap om gode
viktig
for
a
1re
noe
om
koneldrene. Men opptakskriteriefle
barnebokforfattere slik at disse
er de samme for andeisbarne- fliktlØsning, samhold, samar- ikke skal gA i glemmeboka. Det
beidsevne
og
kameratskap>>.
hagen som de kommunale barer viktig at barna tidiig fAr et
nehagène. Og her lages det Samtidig er lek <<lring PA godt forhoid til bøker, som kan
ogsA halvirsplafler og ukepla- mange plan>'. HalvArspianen er gi mange gledestunder ogsA Sener. Nylende barnehage bestar som vi skjønner et godt gjen- nere i livet.
av to avdelinger. En avdeling nomarbeidet dokument, et styfor smA barn fra 1-3 ãr og en ringsredskap for ansatte i en tra- Trivsel
avdeling for barn fra 3-6 Ar. I vel hverdag. Her oppfordres
I barnehagen er det felles trivdag har bamehagen totait 29 ogsA de ansatte til A fremheve sel som er viktig. Dette gjenleker
som
var
populre
fra
egen
barn. Barnehagen har tre anspeiles i stabilt personate og allsatte per avdeling i tillegg ill barndom. <<Det er viktig at disse tisd positive foreidre, som ailtid
styrer som ogsA er pedagogisk ikke gAr i giemmeboka'>, sier stiller opp for barnehagen. Det
leder. Foreldrene mØter til sam- styrer som ogsA fremhever de er positivt A se at den gamle
tale en gang per Ar, hvor egne ansattes engasjement her. Barna dugnadsAnden fortsatt lever, i
barn er tema. Det avvikles i til- blir oppfordret til A bruke natu- alle fall i Nylende barnehage!
legg to foreidremøter. Utover ren som lekeplass og se muligMariann J. Lillefuhr,
dette samarbeider foreidrene heter i all som naturen har A by
informasjonSkOflSUleflt
pA.
Hvem
husker
vel
ikke
egne
med barnehagen om hovedren-

Sgknad em haltimer I FlatehyhaNen 1. halvir 99
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Onsdag 3. Februar ki. 19.001
kantina, Enebakk HerredshuS
Dagsorden
1.Vaig av møteleder og referent
2.Arsmelding
3.Revidert regnskap
4.Arbeidsplafl og budsjett for kommende âr
5.Innkomne forsiag
6.VaIg

Enebakk Lions Club
MS — hva er det
Enebakk
I
erose.
flest 01 e èr áv u 'Pe
I den forbindelse har Enebakk Lions Club invitert
dr. Per Egil Hesia til a holde et foredrag om
sykdommen. Foredraget vii bli holdt i kommunestyresalen, Enebakk herredshuS,
torsdag 7. januar ki. 20.00.
De som Ønsker A høre dr. Hesla fortetle om denne
nervesykdommefl er hjertelig velkommen.

Saker som ønskes tatt opp pa ãrsmøtet ma vare styret
I hende senest 2 uker for ârsmØtet.
Det vii bli utstilt kursarbeider fra høstens kurs. Servering.

Enkel bevertning.

Velkommen!

Enebakk Lions Club

Vi Ønsker nA lag og forefinger velkommen til Flatebyhallen,
som Apner 9. januar 1999. Send inn søknad om Ønsker om hailtimer innen 31 .desember 1998
Søknaden sendes KulturkontOret Enebakk kommune, Ignareues til Morten Wi!vejen 16. 1912 Enebakk- S. rsmâl kan

t halvär 1999
Basseng — farse
Bassenget pa Enebakk ungdomsskOle er Apent Iørdagerne:
Januar: 09.,16., 24. og 31.
Februar: 06. og 13.
Mars: 06. og 20.
April: 10., 17. og 24.
Mai: 08., 22. og 29.
Vannet er oppvarmet til 30-32 grader og er Apent fra kl.10.00 for
voksne. Fra ki.12.00 er bassenget Apent for We voksne og barn.
Enebakk Handikapplag

Styret

11
Vi ppovep iglen'...
1 november kjørte vi en arinonse for A fA huseiere PA banen for A bedre mulighetene for de mange
i bolignød i Enebakk. Vi har fAtt mange positive responser PA dette, men vi Ønsker A nA Ut til flere.
I Enebakk kommune, som i resten av landet, opplever vi nA boiignød. Kornmunens egne tilbud
strekker desverre ikke til for A mette det behovet som den senere tid har oppstAtt. I samarbeide med
Enebakk kommune skal OFO sette igang et prøveprosjekt, eprosjekt bolig", hvor personer kan
henvende seg for A fA informasjon om ledige boiiger i kommunen. Etter nyttAr vii det bli sendt ut
brosjyrer tit alle husstander i Enebakk med mer utfyllende informasjon om prosjektet.
Engasjer deg i <<prosjekt bolig>> du ogsA!!
Med hilsen

Bogerud Tekstil A/S startet sin virksomhet i 1965, og har i
dag 29 forretninger fortrinnsViSi østlandsomrádet. Kjeden
har Ca. 180 ansatte, og omsetter for ye! 200 millioner kr.
Bogerud tekstil A/S er pris!edende og med sterk !avprisprofil
innen for k!r og utstyrsvarer til hele familien.
TO var forretning i Enebakk søker vi

Butmikksjmef
'
Vedkommeflde kan/bør gjerne ha ertaring fra stiltingerinflen
tekstilhançelefl. Forovrig oppfordrer vi personer tra ulike
ledernivAr I dagligvarehafldelefl A søke. Ellers legger vi
vekt PA følgende:
- du mA vre ansvarsbevisSt og like utfordringer
- ha pAgarigsmot, godt humor og god helse,
like A omgAs mennesker - og
- kunne motivere ansatte, og igjennom disse
skape resultater.TiltredelSe snarest mulig.
SporsmAl i forbindelse med stillingen rettes til Kristin,
02.01.99 til:
pA tlf. 92 24 57 05. SkrIftlig søknad sendes inrien

Jorunn Buer, kommuneus repr.

Trine Roths, oppfølgingsleder i OFO

Hva er OFO?
11992 ble det opprettet et prosjekt for enestAende foreldre i Enebakk. I dag er det butt
permanent over hele landet, og navnet er OFO. OFO jobber med A jnformere, gi rAd og
veiledning til personer i de enkelte kommuner.

boizerud
TEKSTIL''/s

Postboks 23, Hauketo 1206 Oslo
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Enebakk skytterlag

Instpubajonsskyting - Aye medlemmer!!

Enebakk Idreitsioreiling

Har du lyst til a begynne med skyting??

Turngruppa i Enebakk ldrettsforening ønsker alle sine utØvere
en koselig Julefeiring og et riktig Godt Nyttir!
Turnstart for Vâr-sernesteret er uke: 03/99. PAmelding
StrElFinn onsdag 13.01.99, ki. 19.30,

pa

Vi ønsker nye medlemmer velkommen og arrangerer instruksjonsskyting med 1uftgevr ki. 1800 torsdager fra og

Turnhilsen Styret

med torsdag 07.0 1.99. Vi holder til i 2.etg.

pa brannstasjo-

nen i Enebakk. Vi stiller vâpen til disposisjon og vii gi
opp1ring i grunnieggende teknikk og vâpenbehandling.
Unge over 12 âr er spesielt velkommen - husk dessuten at
PINSEMEMG1E1N
YThE ENEBAIcK

jenter skyter minst like godt som guttene!!

BETEL

Avskjedstest br Gunnar Ontegaid

Har du spørsmôl
- ring 64 92 62 30

i Foriniddagstreffen p Betel.
Trening med kaliber .22 for Øvrige medlennner hver mandag fra kI. 1800. Bruk vinteren ill legge sommerens
grunniag!!

Tirsdag 12.01.99 ki. 11
Aile velkommen!

juletpefest
Stiftet 5/3 1964

*

POSTBOKS 21

-

1912 ENEBAKK

***

juletpefest
5. Juledag
p0

29.1 2.98 a Ignapbakke.
Ki. 12.30- 15.00
Inngang kr. 25,- voksen kr. 30,- barn
Gang rundt juletreet
Nissen kommer
Husk medlemsfesten ki. 19.00

0

pa MjwP ungdomsskole
Søndag 3. januar 1999 ki 1600 - 1800
Nisseorkester, leker, gang rundt juletre
og tryllekunstner.
PL

Entre: Barn kr 50,- (inkluderer pose, brus og boiler)
Voksne kan fâ kjøpt kaffe og kaker
Loddsalg

%*I'd
'
ENEBAKK

Nissen kommer!

Ii
Horges
Kvinfl@ 09
Famillefoibund

Arrangør: I.L. Driv og Norges Kvinneog Familieforbund avd. Ytre Enebakk

KOMPOSTEN

lyiA7231 1 IH72227 bf
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FAG & SERVICE

MILJOTIK

utfører alle typer tak- og
mernbranarbeider.
Torvtak, flate tak, terrasser, takstein plater,
sistemer, a'cfallskuilverter, garaedekker,
Si
oppsamlings- og radonmembraller.
Nybygg og reparasj oner.

EL. INSTALLASJON
1912 ENEBAKK - TLF.: 64 92 63 00

Alt I elektrisk

I

AS

Rennaveiefl 4, 1911 FLArEBY
T1f 6492 89 14 Fax: 6492 85 01

ebakk
7.0n skcipskontor %

Utsiots Rommoverk-ded
1911 Flateby
TIf. 64 92 86 10

Postboks 24
Krogengveie[1 10 - 1912 Enhakk
Telefon: 64 92 63 03
Telefax: 64 92 7166

act

6dee, teitee
eete' ueU

25 ir I bransjen

fti444a
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I
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Enebakk Bridgeklubb
inviterer til hyggelig sarnwer
rundt bridgebordet. Kiubbens
kasserer Kâre Myhre, forteller
at kiubben nà har eksistert i Ca.
20 ãr. Nybegynnere er like velkomme som viderekomne spillere. Her teller samvr like
mye som kunnskap og noe kan

vel <<gamlekara>> lre bort.
Eldste deltaker har passert 80
r og yngstemann runder snart
50 fir, sâ her er det stort spenn.
Klubbens medlemmer motes
en gang i uka, hver tirsdag U.
18.00, pa Bjerkeland, skytterhytta til Jeger og fiskefore-

ningen. SA oppfordringen ma
bli: Mot opp pa Bjerkeland til
hyggelig samvr rundt bridgebordet!
Mariann J. Lillefuhr,
informasjonskónsulent

ROAF-Romerike Avialisloredling trenger Net
for a redusere fell bruk av miljpstasjoNene
ROAF registrerer Økt oppslutning om innsamling av spesialavfall gjennom utplasserte
miljøstasjoner. Dessverre Øker
ogsâ mengden henslengt søppel i og ved stasjonene, og mye
spesialavfall blir ikke satt inn i
stasjonene. Vi ber om hjelp til
A bedre denne situasjonen, slik
at vi kan utnytte ressursene pa
en bedre mAte for vAr felles
miljØinnsats.
ROAF tilbud om mottak av
spesialavfall godt mottatt
22 sâkalte miljøstasjoner er
nA plassert rundt pA sentrale
steder i Roafs 8 medlemskommuner, de fleste i tilknytning
til bensinstasjoner. Her kan
private leveré sAkalt spesialavfall, som for eksempel:
Maling/lakk/lim/whitesprit
og andre iøsemidler/oljerester/rester av rengjoringsmidler/plantevernmidier/batterier/IystofTrør.
ROAF konstaterer at renovasjonsabbonnentene ser pA dette
som et godt tilbud, og mye spesialavfall leveres pa miljøstasjonene, slik at det registreres
en stadig Økende mengde som
kan behandles forsvarlig.
Men noen misbruker tilbudet
Dessverre ser vi at noen IA
misbruker dette gode tilbudet.
Noen ved A fylle opp miljøstasjonene med andre typer grovavfall, som for eksempel gamle møbler, hvitevarer, bilskrap

osv,andre ved A sette fra seg
spesialavfallet utenfor stasjonene. Dette skaper en unødig
forsøpling rundt stasjonene og
en Økt risiko for uhell med spesialavfallet. For a redusere deT.
ulempene dette medfører, mA
ROAF sette inn betydelige ressurser for A rydde bort søppel
og sikre spesialavfallet. Disse
ressursene yule vi heller brukt
til andre viktige tiltak. Det er
ogsA registrert at enkelte nringsdrivende snylter pa systemet ved A levere spesialavfall
gratis til miljØstasjonene, i stedet for A benytte ROAFs betjente mottak pa Bølerdeponiet
for slike leveranser.

For usortert avfall eller, rester
av avfallet - hvis det er mer
enn 0,25 m3 - betales kun 150
kroner pr. m3 (fra 01.01.99 200
kroner pr. m3). Gjenbrukstasjo
- none cr som regel Apne minst
en dag i uken, hvorav 1 kveldsApning.

ROAF vii informere bedre,
men ber ogsA om hjelp fra
brukerne av tilbudet.
ROAF vii sette inn Økt inlormasjon om bruk av miljøstasjonene, herunder at ROAF deler
Ut sãkalte miljøesker som kan
benyttes til oppsamling og
transport av spesialavfall til
miljøstasjonene. ROAF trenger
dessuten følgende hjelp fra de
Grovavfall for hushoidninger mange som benytter ROAFs
kan leveres gratis pA ROAFs miljØstasjoner:
gjenbrukstasjoner - og bare
spesialavfall til miljøstasjo- • FØ1g de anvisninger som gis
av betjeningen som lAner at
nene.
nøkkel til miljøstasjonene
Om det er uvitenhet eller
likegladhet som gjør at folk • Sorg for at spesialavfall blir
satt riktig pA plass i miljøstaslenger fra seg søppel i miljøsjonen og at denne blir forstasjonene er ikke godt a si,
svarlig lAst etter bruk
men ROAF vil gjerne gjØre
oppmerksom pA at slikt avfall • Ta gjerne med en miljøeske
til A samle mer spesialavfall.
av ulike slag leveres til en av de
Mangler det esker i miljøsta8 gjenbrukstasjonene ROAF
sjonen, meld fra!
har etablert i alle sine 8 medlemskommuner. Her koster det • Tom emballassje er ikke spesialavfall. Det er heller ikke
ikke noe A levere avfallet hvis
gamle mØbler, bildeler, hvitedet er sortert Ut i følgende frakvarer, vinduer og lignende.
sjoner:
Slikt avfall skal leveres pA en
• Trevirke
av ROAFs gjenbrukstasjoner
• Papp/papir
• Metaiierlhvitevarer
For ROAF, Asbjørn Nilsen.
• Kuidemøbier
.• Hageavfall

1.150 kroner pr. tonn ekskl.
mva. Dette som Iølge av sluttbehandlingsavgiften til staten.
For mottak av restavfall/
usortert avfall over 0,25 m3
ved Roafs gjenbruksstasjoner
er prisen økt til 200 kroner pr.
m3, som beregnes i trinn pA 0,5

Prisliste fAes ved
til
henvendelse
Romerike Avfallsforedling
ROAF, Til.: 63 84 12 20/Fax.:
63840736.
For ROAF,
Mette R. Hansen.
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Iflturlltasjnu for

Lnehahh Komniune

ANNONSEPRISER I KOMPOSTEN
Redaksjon:
ldende fra 01.03.1997
Enebakk kommune
ser pr. spaltemm: kr. 3.30
Sentraladm.
kr. 3.300,lit.: 64 99 01 00- Fax: 64 92 71 11 Helside:
kr. 1.650,Halvside:
kr. 1.100,- pr. ár
Fag & Service:
Ansvarlig redaktør:
Fargetillegg:
1
farge:
kr.
1.10 Pr. spaltemm.
Rádmann Nils Schaug
2 farger: kr. 1.40 pr. spaltemm.
Redaktør: Informasjonskonsulent
3 larger: kr. 1.65 pr. spaltemm.
Manann J. Lillefuhr

Vo

Grafisk produksjon:
ReproTek as, Oppegárd

Utgis an gang i mnd.
Ingen utgivelse i juli og august.

Fysioterapitjenesten starter
opp igjen I uke 3
b'fl
Dette er en trim-gruppe for spreke pensjonister og andre som
Ønsker A komme i bedre form.
Her blir det rom for mye moro og kroppslig utfoldeise.
Sted: Gymsalen pA Kirkebygda barneskoie
Tid: Torsdager U. 15:00 - 16:00 ( første gang 21.01.99)
Pris kr. 250,- for 10 ganger.

Basseng - trening
Denne gruppen er et tilbud til voksne med ulike
bevegeisesproblemer.
Sted: Svømmehallen pA Enebakk ungdomsskoie i Kirkebygda
Tid: Fredager U. 14:30 - 15:15 (første gang 22.09.99)
Pris: Kr. 300,- for 10 ganger, eller kr. 35,- dersom man Ønsker
A betaid per gang.
Personer med fri fysikaisk behandling mA levere rekvisisjon
fra lege.
Vi har plass til flere, sA ta kontakt med en av fysioterapeutene
for mer informasjon og pAmeiding!

Vi Ønsker alle nye og gamle deltakere velkommen!

Pao siste side

ROAF-Romerike Aviallsloredling
Priser for leveranser av avfall til Roafs mottaks- og behandlingsanlegg økes Ira
01.01.99. Styret i Roaf har
fastsatt nye pruser og leveringsbestemmelser for usortert
avIall og restavlall ved Roafs
anlegg fra 01.01 .99.
For usortert avfall er vektavgiften økt fra 850 kroner til

Det er trivelig rundt bordet nár bridgekiubben motes. Her ser vi
fra venstre BjØrn Haug(formann), William Bakke, Stâl Haug og
ivar Fan gan.

Lag og forefinger herunder politiske
partier annonserer gratis arrangementor, kurs 0.1. innenfor grensen
av 250 spaltemm.
Korte meldingar om fødselsdager
og andre begivenheter er gratis.
R&dmannen har fullmakt iii a inngã
spasielle avtaler med større annonserer,

I

Advent - ordet smaker liksom av forventning. Og forventningsfulle var barna jeg møtte bAde i Nylende barnehage og
pA Kirkebygden barneskoie. Her iages det julepynt og pakker og at <<hele sjeia>> iegges ned i disse forberedeisene, ser
vi bl.a. av bildet fra Nylende barnehage pA side 9. <<Hele
sjela>> legges ogsA ned i den budsjettprosessen kommunen
har vrt igjennom i disse dager. Kommunens budsjett er nA
vedtau med de økninger og innskrenkninger som mAtte
komme. Men det er viktig at du som innbygger deltar i utformingen av tilbudene kommunen har. Delta gjr i alle fall
kommunens eidrerAd som hadde sitt siste mote 11 1998 tirsdag 8 desember. Akkurat tidnok til A behandle budsjUttet,
fØr dette bk vedtatt i koiniYiunestyret 14. desember. Jeg
innehar seketariatsfunksjonen for eidrerAdet, og det er virkelig med stor respekt jeg deltar pA eldrerAdets møter. Her
diskuteres det høyiytt, og det er vel verdt A lytte til hva mediemmene sier. Her kommer det til syne mye erfaring som er
opparbeidet gjennom et langt liv og signaiene Ira eldrerAdet
er viktig A ta med seg nAr vedtak skal fattes! Vi gAr et spennende nytt hr i mote, med nye utfordringer for hver enkelt av
oss. MØt disse med Apent-sinn og gjØr som medlemmene i
eidrerAdet, del av dine erfaringer. Kanskje du har fAtt en fly
koiiega som trenger veiledning eller ny svigerdatter/sønn
som skal innlemmes i lamiliens tradisjoner. Kanskje finner
du igjen noen av disse i Akershus bondekvinnelag sin nye
bok som er presentert pA side 6. En bok vel verdt A eie! Da
gjenstAr det bare for meg A takke alle som har bidratt til at
min tid i Enebakk har blitt sA innholdsrik og ønske hver og
en av dere en fredfyltjuleleiring og et riktig,godt nytt Ar!
Mariann J. Lillefuhr, informasjonskonsuient

