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Utrolig mye flinke'unger i Enebakk 

Roy Gudmundsen er 
mannen bak familie-
filmen "Ei jul for 
lenge sea". 
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Thomas var trener, trØster,  historiforteller og et muntringsrád 
det snakkes oin enda pd dretsfotballskole. 

- Da er ikke dere rever! Lars og de andre i tiendekiasse pa° 
Mjcvr satte opp "Dyrene i Hakkebakkeskogen " for smáklas- 
sene i Enebakk. 	 side 9 

Sãnn pa tampen av ãret og med siste muiighet til A5  si noen ord i aller siste Komposten,vil jeg bruke 
forsiden til t dde ett inntrykk. Etter to ir som frilansjournalist med Enebakk som nedslagsfelt og 
med ett halvt fir i Komposten sifir det meg behagelig i magen at, - Vi har noen utrolig flotte, flinke og 
kreative unger i Enebakk! Og da strekker jeg ungebegrepet helt opp til 20 firs grensen. Og dette er 
ikke bare naviebeskuende myrsnipesnakk. Vire barn og unge setter Enebakk pa norgeskartet i 
Ungdommens Kulturmønstring og pa verdenskartet ved a vinne kjempepremie i en verdensomspen-
nende konkurranse. I idretten har vi bredde og rom som gjor oss til foregangskommune. Kan trekke 
frem Fotbaliskolen der unge trener barn. Enebakk har noen ambassadører som mange vii misunne 
oss. S A5  se lyst pa fremtiden godtfolk, vi har verdens beste arvtakere! 

FOLLO _FXI 92406200 



OrcifØrerens hjørne 

Atter et ir er til ende 
SA er tiden kommet for mitt siste innieg-
get i Komposten. Det er litt vemodig at denne informasjons-
avisen kommer ut med siste nummer, men jeg er overbevist 
om at det tilbudet som nA kommer, nemlig Enebakk Avis, 
vii bli et positivt tilskudd for Enebakk. Det er pa tide vi fAr 
var egen lokalavis, totalt uavhengig av Enebakk kommune. 

Det bar foregAtt mye for politikerne den siste tiden. Det bar 
vert vaig, konstituerende kommunestyre og nA bar de fleste 
utvalgene hatt sitt første mote, Den utfordrrngen som nA hg-
ger foran oss, er budsjettbehandlingen. Denne saken er all-
tid vanskelig, og med valgkamp fra stortingspolitikere, med 
satsing pA skole, mA lokalpolitikerne følge opp. Det eneste 
som bar butt borte siden valgkampen, er Økte tilskudd til 
skolepolitikken i kommunene. 
Riktignok bar regjeringen i samarbeid med Arbeiderpartiet 
kommet fram til at kommunenes inntekter skal Økes med 1 
milliard kroner, moe som tilsier at Enebakk kommune far 
Økt sine inntekter med Ca. kr.700.000,-. Dette svarer ikke til 
hva sentrale politikere lovet i kampens bete. Ekstramidlene 
skal fordeles til alle aidersgrupper. 

En sak er i hvert fall sikkert. Det er vilje blant poiitikerne i 
Enebakk til fortsatt A satse pA skoie. Det viste den siste bud-
sjettrevisjonen i .formannskapet, da det ble tilieggsbevilget 
over 2 mill. kroner til skolene, som hadde overshedet sine 
budsjettrammer. 

En annen sak jeg ønsker A informere om er TV-innsam-
lingen som fant sted 24.oktober. Denne gangen gikk inn-
samlingsaksjonen som kjent til Amnesty International, og vi 
oppievde igjen den viljen det var bide til A medvirke direkte 
med innsamling, og givergieden blant Enebakkingene. I Ar 
kom det inn til sammen kr.226,404,-. Dette tilsvarer 
kr.26.98 pr. hode, inidudert statens bidrag. Dette er et resul-
tat vi kan vre stoite av. En spesieli takk til dere som gikk 
fra dØr til dØr, Lions og Rotary som kjørte, vAre medhjei-
pere pA aksjonsstedene, Sparebanken NOR og aile oss andre 
som varmer eller mindre involvert. 
Neste ass innsamiing skal gA til SOS-barnebyer. 

TusenArsskiftet kommer fort, og som det g5r fram i denne 
avisen, er Enebakk kommune godt forberedt. Denne marke-
ringsdagen vii nok bii litt spesieii, men jeg tror ikke de 
store katastrofene vii komme pA grunn av sekeiskifte. Selv-
følgelig kan det oppstA midlertidige probiemer, men det kan 
like godt ha andre utenforliggende Arsaker. 

Jeg startet inniedningen med den nye lokaiavisen. Første ut-
gave er pianiagt A komme ut 22 .desember. Enebakk Avis vii 
vre gratisavis den første tiden, men det er viktig at vi 
abonnerer pA avisen nAr fulildistribusjonen siutter. Vi bar 
lenge Ønsket oss en ukeavis, og nAr den første kommer, mA 
vi støtte opp om tiltaket. Enebakk kommune kommer til A gi 
sin informasjon i denne avisen. Derfor er vi fornøyd  med at 
Heivi Saitnes fortsatt skal vre vAr informasjonskonsuient. 
Jeg Ønsker A gi en honnør til henne og de som jobbet fram 
Komposten. Den ble vArt <<ansikt utad>>. 
Heit til slutt vii jeg Ønske dere aile riktig god jul og et godt 
nytt dr. 

Hilsen fra 
Jorunn Buer 

Feiret 50 r 

Sentraladministrasjonen 
Herredshuset 
flf.:64990100- fax: 64927111 
E-post: sentraiadm@enebakk.kommune.no  
Internett: www.enebaldc.kommune.no  
Rãdmann: Nils Schaug 
Personalsjef: Anne Elisabeth Thorshov 
økonomisjef: Didrik Hjort 
Datasjef: Jon Digranes 
Formannskapssekietr: Sonja Nordhagen 
Komposten 
Herredshuset 
Informasjonskonsulent: Helvi Saitnes 
tlf.dir: 64 99 0104- fax: 64 92 71 11 
E-post: komposten@enebakk.kommune.no  
Avd. for skole/harnehage 
Herredshusêt 
t1f.:649901 70-fax: 64 92 73 08 
E-post: oppvekst@enebakk.kommune.no  
Skolesjef: Roar Pauisrud 
Bamehagesjef: Roar Paulsrud 
Leder PP-tjenesten: Charlotte Teigseth 
Kulturavdelingen 
Det gamLHerredshuset 
tlf.: 64 99 0190 - fax: 64 92 65 88 
E-post: kuiturenebakk.komjnune.no  
Kuitursjef: Per Sandvik 
Kulturskolerektor: Vigdis Maria Uvizjev 
E-post: kulturskolen@enebaidckommune.no  
Enebakk bibijotek 
tlf.: 64990200-fax: 6492 7098 
Bibiioteksjef: Jytte Toft Nielsen 
E-post: enebakk.bibliotek@ah.telia.no  
Sosialavdelingen 
Herredshuset 
tlf.:6499014O- fax: 64927289 
F-post: sosial@enebakk.kommune.no  
Sosialsjef: Gunnar Totland 
Helseavdeuingen 
Herredshuset 
tlf.: 64 92 63 60 - fax: 64 92 7020 
E-post helseCa enebakk.kornmune.nc  
Kommunelege Ifhelsesjef: Torgeir Landvik 
Enebakk legesenter 
Daglig leder: Yngvar Braathen 
Legevaktsentral tlf.: 64 87 19 30 
øyeblikkelig hjelp (utenom legesenterets 
Apningstider, 08-16(15). 
Frakl.16.00-O8fJOflf.: 64 87 19 30 
Enebakk Fysioterapi 
Sjefsfysioterapeut: Anne Marit Ralger 
tlf.: 64920205-fax: 64 92 83 13 

Private fysioterapeuter: tlf.: 64 99 0207-8 
Kirkebygden blsestasjon tlf.: 64 9902 10 
Ledende helsesøster: Sissel Gundersen 
Flateby helsestasjon tlf.: 64 92 88 56 
Ytre Enebakk helsestasjon tif.: 64 92 40 32 
Pleie- og omsorgsavdelingen 
Enebakk alders- og sykehjem 
tlf.:64924460-fax: 6492 5757 
Pieie- og omsorgssjef: Fredrik Konstad 
Driftsleder hjemmebasert omsorg: Unni Bøhler 
Driftsleder institusjonsbasert omsorg: 
Grethe Venner 
Driftsleder avd. for funksjonshemmede: 
Jack Aadiand 
Kontortid: kl.08.00 - 16.00 
Psykiatri tjenesten tlf.: 64 9244 60 
Enebakk psykiatriske dagsenter, tirs - tors: 
kLlO.45 - 14.45. Tif.: 6492 5829 
Teknisk avdeling 
Herredshuset 
tlf.: 64 99 01 20-fax: 64 92 95 15 
E-post: teknisk@enebakk.kommune.no  
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Driftssjef: Sverre Netting 
Brannsjef: Oddbjørn Siljebøi 
Naturforvaitningen 
Herredshuset 
tlf.: 64 9902 20-fax: 64 92 72 84 
E-post: natur@enebaidc.kommune.no  
Skogbrukssjef: Asmund Jahr 
Jorbrukssjef/miljøvernrAdgiver: 
Jon Gunnar Weng 
Enebakk komniuneskoger 
1914 Ytre Enebakk 
tlf.: 64 92 56 29 
Skogbestyrer: Harald Brekken 
Enebakk Produkter AS 
Gjølstad, 1912 Enebakk 
t1f.: 64927460-fax: 6492 73 31 
Dagiig leder: Karen Hagen 
Renovasjon 
ROAF 
p.b. 98, 2020 Skedsmokorset ' ,LLl1lLdfl 
tlf.: 64 83 57 20 - fax: 64 83 57 30 
Adm.dir.: Erik Steensrud 
ForliksrAdet 
Herredshuset 
tlf.: 64 99 0165 
Leder: Anne-Lise Skaug 

Enebakk kommune 
Ordfører: Jorunn Buer 
Ridmann: Nils Schaug 
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Hjertelig takk 
	

t 
for all stØtte og vennlig deltagelse 

vedvfirkjtere 
Astrid Marianne Stokstad Nrby sin bortgang 

Helene, Eirik og Per Ivar. 

JULEKONSERT 

Kulturskolens sangelever og 
Flateby Barne- og Ungdom-

skor syn.ger julen inn: 

Onsdag 15 .desember ki. 
18.00 i Enebakk kirke 

Vel møtt! 

MEDLEMMER 125 AR: OddbjØrn 
Fristad, Gerd Gundersen og Vidare 
og Ida Lo'ise Indseth. 

SiljebØl, Magnbhild Jacobsen, Mary 
Ellingsen. Ikke tiistede: Mary Hansen 
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Det var festmat, godt drikke, taler og gode historie i herredstyresalen i 
Enebakk rtidhus da Norsk Kommuneforbund avdeling 354 - Enebakk 
feiret sine 50 fir siden stiftelse. 
Foto/tekst: Helvi Saitnes 

KIRKEBYGDA: Det var det herrens Ar 
1948 at <<Enebakk kommunale arbeide-
res- og funksjonrers forening>> ble stif-
tet 11 .september. Og 3 .oktober 1948, tatt 
opp i Norsk Kommuneforbund. 
- Da var det Johan Gran som var leder, 
oppiyser dagens leder Frank Rustad. I 
sine rekker bar ban i dag 185 medlem-
mer, 130 aktive i jobb. Av festdeltagerne 
er det spesieit seks som blir trukket frem 
denne kvelden, og det er de seks som i Ar 
bar vrt mediemmer i 25 Ar. 
- Det kan sies mye godt om aile disse, 
men i denne anledning bar jeg lyst til A 
trekke frem at Vidar Ellingsen litt spesi- 

eit. Ikke bare bar ban fAtt dette merket 
som viser 25 firs sammenhengende med-
lemskap i vAr forening. Han bar ogsA fAtt 
tildelt Norsk kommuneforbunds Er-
kjenthighetsmerke i gull for tyve Ar 
samrnenlagt i styre sntrait og lokait, 
oppiyste Rustad i det ban overrakte 
merke og blomst. Av Enebakk kommune 
fikk foreningen en gavesjekk uten fØ-
ringer pA 4.000 kroner. 
- Disse pengene skal vi jammen ta og 
hygge oss for. Det blir aitfor lite av den 
slags i en travel hverdag, mente Rustad 
og fikk <<enstemmig vedtatt>> pA avgjø-
relsen. 



Driftsavdelingen 

Vikar for renholdere 
Driftsavdelingen har stadig behov vikar for renholdere i forbin-
delse med sykdom og evt. ferie. 
Interesserte som kan tenke seg std pA liste for korte eller lengre 
vikariat i driftsavdelingen, bes ta kontakt snarest. 

Send en skriftlig søknad til 
Enebakk kommune, driftsavdelingen, 1912 Enebakk. 

Ros 
Takk for postkassestativet som er satt opp overst i Rakkestad-
bakken. Det er bade pent og solid gjort, hilsen en av bnikem 

w 
Norges Kvlrine- 09 

Famlileforbund 
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Alternativ 
nyttrsfeiring 
pA Flateby 
Artusenskiftet blir feiret med 
stor festivitas over hele ver-
den. Mange er opptatt av at 
nettopp dette rsskifte skal 
feires sá spektakulrt at det 
sitter i minnet som den 
STORE begivenheten resten 
av livet. Noen av oss som er 
knyttet til Stranden bedehus 
Ønsker a arrangerer en glad 
og hyggelig fest for alle som 
synes at det viktigste ved 
dette ãrsskiftet er 2000-5rs 
feiringen av Jesu fødsel. Den 
siste kvelden i det gamle rtu-
sen vii vi samles pa bedehuset 
i takknemlighet for at det 
glade budskap fortsatt er le-
vende i vrt land og pa vart 
sted, og at der er like aktuelt 
for menneskene i dag som for 
2000 âr siden.Detaljene for 
denne festen er ennA ikke 
kiare, men vi legger opp til at 
vi skal ha god mat og bra pro-
gram. Vi starter kl.19.30 og 
avslutter fØrste del tidsnok til 
at vi kan delta ved gudstje-
nesten i Enebakk kirke 
kl.22.30. Etter gudstjenesten 
drar vi tiibake til bedehuset 
hvor vi sammen gar inn i det 
nye 5rtusenet.Vi legger opp til 
at utgiftene for festen deles pa 
deltakerne. 	- 
Ilvis du Ønsker 5 were med, 
kan du ta kontakt med Tor-
mod Berger pa tlf 64 92 84 82 

Juletrefest pa Stranden 
bedehus 
Juletrefest pa bedehuset ar-
rangeres som en felles fest 
for barn og voksne 28 .desem-
ber kLl8.00. 
Det blir tradisjonelt program 
med julesang, gang rundt ju-
letre, bevertning, underhold-
ning og poser til bama. Jorun 
Kind fra Romerike indremi-
sjonskrets holder andakt. 

I arbeidsdokumentet som fore-
ligger foresl.s det 24,5 nye stil-
linger i 2000 i forhold til opp-
rinnelig budsjett for innewe-
rende hr. Dette gjeider bl.a. stil-
linger i flyktningemottaket pa 
Bjerkely, fly legestilling, nye 1-
rerstillinger som følge av flere 
kiasser og koordinator i tilknyt-
rng til tverretatlig samarbeid 
for bam/unge, barnevernskonsu- 
Ientstilling, nye stillinger i 
pleie-/omsorg og stillinger 
som renholdere/vaktmester 
ved teknisk avdeling som 
følge av utvidet drift ved nye 
anlegg (Flatebyhallen og nye 
Kirkebygden skole). 
Kommunens inntekter er i 

I skrivende stund har 
ikke formannskapetfer-
digbehandlet budsjett-
forsiaget. 
Budsjettforsla get byg-
ger pa Økonotniplanen 
som ble vedtatt i mai, 
og kan sammenfattes 
slik: 

Lokal Agenda 21 	nov. 1999 
9.trinnet ved Enebakk Ungdomsskole har denne uken (uke 46) 
et prosjekt om LA 21. Kiassene er delt inn i forskjellige smA-
grupper som jobber med forskjellige ting, f.eks: 

Mattradisjoner (for, nâ og i framtiden) 
Klestradisjoner (for, nA og i framtiden) 
Praktiske oppgaver (snekre fuglekasser og søppelkasser o.1.) 
Miljøkart (sammenligne miljøkartet fra 1970) 
Gjøre lokalsamfunnet mer informert om LA 21 (skrive annon-
ser i aviser o.l.) 

Lokal Agenda 21 er framtidsplaner for det 21 .Arhundre. Slik at 
det blir forandringer i lokalsamfunnet o.l. Vi vii gjøre framtiden 
positiv! Vi vii forbedre lokalmiijøet og gjøre samfunnet til et 
bedre sted A bo! Enebakk er vAr bit avjorda! Vi mA passe pa den 
biten som er vAr! Hvem vii vel ho pA et forsøplet og forurenset 
omrAde? Hvem vii yel bade i søppel? Det tror jeg ingen vii! 
<<Tenk lokalt, handle lokalt>> er det et ordtak som sier. D.v.s. det 
vi gjØr lokalt, vii i sum pAvirke miljøet globalt. 

Vi prover A gjøre Enebakk til et sA bra samfunn som mulig. 
Torsdag (18 november) kommer det en egyptisk dame til skolen 
for A snakke litt. Det er planer om at vi skal snakke med en 
skole i Egypt og en i Zimbabwe over internett. Jeg er ikke helt 
sikker, men jeg tror hun skal gjøre oss litt mer kjent med miijøet 
der nede o.l. 

Dette var noen ord om hva vi driver med for tiden. LA 21 er et 
viktig prosjekt. 

Hiisen Karianne T. Borud og resten av 9. Trinnet ved Enebakk 
Ungdomsskoie! 

hovedsak rammeoverføring fra 	hold til budsjettet for 1999. 
staten, skatteinntekter og kloak- 
kavgifter. Rammeoverføring fra 	Formanriskapet behandler for- 
staten utgjØr 42 mill kr i 2000. 	slag til budsjett for 2000 i mote 
Rammeoverføringen er redusert 

	
29. november, og forsiaget hg- 

med 3 mill kr. fra innevrende 
Ar. Skatteinntektene beregnes til 

	ger ute til offentlig ettersyn pA 
formannskapskontoret i tiden 

110 mill. kr. Dette er en økning 	fram til kommunestyrets bud- 
pA Ca. 6 mill. kr  fra 1999. Kloak- 	sjettmøte 13. desember 1999. 
kavgifter beregnes til 9,2 mill kr, 	Motet holdes i kommunestyre- 
en økning ph ca. 800.000 kr i for- 	salen og starter ki. 17.00. 

Rdodmannen 
har 
ordet... 

At trafikken pa' riksvei 155 er øket, er det 
nok mange som har Iagt merke til. 
Noe av Økningen skyldes nok at mange i østfold har funnet Ut 
at forbindelsen til Oslo via Enebakk og Kiemetsrud er ganske 
god, og vanligvis mye bedre enn E18. Samtidig registrererjeg 
at det swert ofte kommer lange kolonner med vogntog langs 
riksvei 120, bAde nordover og sydover. Denne trafikken vii 
helt sikkert Øke, sriig nAr det gAr opp for folk at man sparer 
39 kr hver veg (i vinterhalvAret - for de som har piggdekk) 
ved A unngA Oslo. Statens vegvesen vii antakelig revurdere 
sin tidhigere besiutning om at riksveien pA Østsiden av øyeren 
skal were hovedforbindehse mellom østfoid og Romerike, og 
mye tyder pA at riksvei 120 vii overta denne rollen. Skulle 
denne saken legges frem for kommunestyret i Enebakk, 
hadde det ikke forundret meg om vedtaket ble noe siikt som at 
<<La oss beholde den smale veien og svingene, sA lenge vi 
slipper gjennomgangstrafikken!>>. Men trafikkøkningen kom-
mer antakelig uansett smal vei og svinger. 

Vi has en del ting A were stolte av her i Enebakk. Bjerkely 
mottak er en av dem. Ved en rekke anledninger har Utlen-
dingsdirektoratet fremholdt Bjerkely som et godt eksempel 
pA hvordan det kan gjØres, og det er jo veidig artig. Enda 
bedre er det at de aller fleste av beboerne som har Ønsket as-
beid etterhvert har fAtt det. Av dem som Ønsker arbeid, er det 
nA bare Ca. 10 personer som hittil ikke har fArt floe, og det mA 
vel sies A were et veidig bra resultat. For tiden er det i alt 67 
personer som bor der - med smAtt og stort. 

Og wer varshet alle kjerringer a' begge kjønn: Na nrmerju-
len seal I Ar det ingen grunn til at julekvelden skal komme 
uforvarende pAoss. I den komniunale budsjettdebatten er det 
orØvrig serIig fattigmann som er en aktuell kakesort, mens 

enkeite andre kanskje vil sende Eneba.kkskogen Dyrepark en 
tanke og bake litt hjortetakk... 

Ja, dette er aitsA det siste nummer av Komposten. Litt vemo-
dig er jo det, men vi treffes igjen pA de kommunale sidene i 
Enebakk Avis, som kommer med sitt fØrste nummer ganske 
snart! Vi sjAast! 

Hilsen Nils Schaug 

Kort innpà 
Norges kvinne og familieforbund, 

Enebakk 

Kvinne- og familieforbundet, Enebakk has 85 medlemmer. Sty-
ret bestAr v 12 tilhitskvinner som har styremØte  en gang i mane-
den i Trollstua barnepark pA Flateby. PA Flateby er vi eiere av 
Trohhstua barnebark og 5-Ars kiubben. Parken has 32 barn i al-
deren 2 - 5 fir og i 5-Arskhubben har vi 20 4-51ringer. Foruten 
om dette arbeidet forsøker forbundet A tilrettelegge en del akti-
viteter i rnermiljøet vAst. 

Høstens tiltak: 
Søndag 26.09 gjennomførte  vi en meget hyggelig Enebakk 
Rundt tur. 40 var med pA turen som ble guidet av Christin ire-
vig fra Enebakk Historielag. Turen ble avsluttet pA Holtop i 
Ekebergdalen. 	 - 

Tirsdag 19.10 stet vi opp barnevaktformidlingskurs pA Hau-
glia skole. 19 jenter i alderen 12-17 Ar deltok pA de fire kvel-
dene kurset varte. Førskole!rer/spesia!pedagog Marta Heiland 
og tidligere he!sesøster, nA psykiatrisk sykepleier Liv Rosen-
berg var herere. MAiet var oppstart av barnevaktsentral pA Fla-
teby og i Kirkebygda 1 .desember 1999. Brosjyrer blir lagt Ut pA 
helstasjonen, i alle barnehager og i kommunen. 

Onsdag 20.10 vAse eldrekontakter besøkte Enebakk syke- og 
ahdershjem 
Lørdag 30.10 ble Barnas Dag avholdt for 22 gang pA Stranden 
skole 
Lørdag 6.11 >>Vis hva du kan>> utstillingen ble avholdt pA Stran-
den bedehus 
Torsdag 25.11 juleverksted pA Stranden Bedehus 
Lørdag 4. 12 gammeldags julemarked i Kirkebygda 

For Norges Kvinne- og Familieforbund, Enebakk 
Anne Skukkestad Aar!and, leder 

Bckp angirt i kronesc di (1.000 k) I  Oppimelig 

1909 

Forslai 
RwJ.jutt 
2000 

Vsi 
(nom'nth 

f nmi ci.g sasiale ut 	tter 126,650 136.62 1 
Fotbr d.warei- tjnesLCr 24296 241 4% 

9614 11 610 20,8% 
Kin,p ferdigtjnecr 16.626 

13 235 
1-6.1b2 

Overrng,utftcr 
Fmansut,ifterog transaksjonr 

1 	46 348% 
13 Si4 15.680 t3.3% 

Sum utgiftr 204.25 2,800 96° 
Sags-og1meuintektcr  
Roijonsumkter 
O.erføngsmntekter 

-29.5t0 
17.456 

35.031 
30.116 
154.542 

18,7% 

-1.1% i56.3O6 
mansmnwkter og trtmsaksjoner -2.304 -4.710 104,4% 

Siun nmtekter -205.582 -224399 92% 
Neun dnflsresuhtat 1.327 -509 34,9% 
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Teleseiskapene 
redd overbelastning 
NAr det gjelder telefonnettet er telesel-
skapene faktisk mer bekymret for en 
overbelastning av nettet enn en svikt 
pa grunn av datafeil eller strømbrudd. 
Det vii derfor vre tilrAdeiig a utsette 
nyttârshilsen pr telefon til første nyu-
Arsdag. Det samme med det a sjekket 
om det er liv i telefonen, om alle lØfter 
av røret klokken 24.00 blir nettet over-
belastet. 

Data, 
hva er problemet? 
Elektronikk som styres av mikropro-
sessorer med innebygd klokke finne i 
alt fra transportmidler, produksjons-
og prosessutstyr, til tele- og datakom-
munikasjonssytemer, medisinsk utstyr, 
kredittkortssystemer etc. I mange elek-
troniske systemer registreres Arstall 
som et tosifret tall, for eksempel <<99>> 
i stedet for firesifret, <<1999>>. Etter Ars-
tallet 99 kommer da 00 som kan tolkes 
som 1900 eller 2000. Tallet 00 kan 
ogsâ fore til at regneoperasjoner som 
gir uventede resultater og konsekven-
ser. Sagt ph en annen mAte, feilen kan 
oppstA nAr et telleverk <<gAr fuilt>> om-
trent som en km-teller ph en bil slAr 
over fra 999.9 til 000.0 
Gjennomgang av utstyrslister, kontakt 
med leverandØr, bistand til egentesting 
og komplette tester vii avdekke utstyr 
med risiko for datofeil. 

Ambulanse 
	113 

Tekst: Helvi Saitnes 
Prosjektgruppen som har arbeidet med beredskapsplanen Ar 
2000, har lagt vekt ph at vi innbyggere skal vre like trygge 
denne natten som hvilken som heist annen nyttArsnatt. Forbe-
redelser og beredskap er av en slik karakter, at bide strØm-
brudd og brutt telefonforbindelse vii kunne takles pi en effek-
tiv mite om dette skulle inntreffe. Hovedansvaret for strØm 
og telefon ligger hos andre instanser enn kommunen, men 
Enebakk har tatt sine forhAndsregler nAr det gjelder A hAndtere 
et strØmbrudd i forhoid til beredskap, institusjoner, bofelles-
skap og hjemmetjenester. 

Styrket bemanning 
Bemanningen ved brannvesenet, helsevesen og politi vii vre 
styrket i Enebakk nyttArsaften. Om strØmmen blir borte og/el-
ler telefonsambande(bryter sammen, vii ytterligere bered-
skapsteam kobles inn. 

Pleie- og omsorgstjenesten 64 92 44 60 
En svrt sentral del av dette teamet er de ansatte i hjemmeba-
sert tjeneste. 
- Om telefonen svikter faller trygghetsalarmen til vAre 50 bru-
kere ut. De som har trygghetsalarm vii innen rimelig tid fA be-
søk av fra vArt beredskapsteam slik at vi kan vre sikre ph at 
alt stir bra til. GAr strømmen, utvides hjemmebesøksrunden 
til de fleste av vAre 250 brukere, opplyser pleie- og omsorgs-
sjef, Fredrik Konstad. Han rider de som skal reise bort denne 
helgen og som har gamle foreidre eller pArørende de er eng-
steiige for- ta kontakt. 
- Vi kan fore disse opp ph besøksiisten slik at de vii fA hjem-
mebesøk om strØm og telefon blir borte over lengre tid. Vi-
dere har jo sykehjemmet kapasitet til A dobie antail senger om 
nØdvendig, sier Konstad. 
Sykehjemmet ph KopAs i Ytre Enebakk vii vre base for 
hjemmebasert tjeneste. De vii ha radiosamband med brannve-
senet, ha personal i beredskap ph stedet og til ordonnanser. 
- Det vi har av datautstyr er sjekket og i orden, men det er vik-
tig A understreke at pleie- og omsorgstjenesten er basert ph 
rnuskeikraft og rnenneskehjerne. s5 vi la 	- 
tusenArsskifte, forsikrer Konstad. 

Brannvesenet tlf.110 
- Om telefonen bryter sammen bemanner vi brannstasjonen i 
Kirkebygda slik at folk kan nA oss der, opplyser brannsjef 
Oddbjørn Siljebøl. Videre rider han alle til A ha en aiternativ 
varmekilde. 
- Uavhengig av tusenArsskifte kan det vre nyttig A ha en al-
ternativ varmekilde. Det som da er svrt viktig er A ta hensyn 
til, er en sikker lagringsplass for brennbare vesker og gasser. 
Lagre aldri propan eller annen gass i kjelleren, men oppbevar 
den i uthus eller garasje. Beholderne tAler kulde, rider Si!- 
jebøi.- Jeg har ingen tro ph at det i forbindeise med tusenArs-
skifte vii bli noe problem for vanlige hushoidninger med 
tanke ph strømbrudd. Med den beredskapen som er satt inn pi 
alle landets el.verk, vii strØmmen 1 verste fail vre borte noen 
timer, mener brannsjefen. 

Veer varsomme 
- Det jeg imidiertid er bekymret for, er utvidet bruk av fyrver-
kerinyttArsaften. Jeg oppfordrer folk til A vre langt mer for-
siktige enn vanlig, og følge de anvisninger som blir gitt ph 
bruk av fyrverkeri, understreker SiijebØl. Dette er kanskje en 
oppfordring vi bør ta alvorlig i Sr. Med fare for svikt i tele- og 
strØmnett, om enn bare kortvarig, sA teller minutter nAr ulyk-
ken først er ute. 

Ved melding om brann eller uiykker kontakt aiarmsentralen  

ph 110 eller mot opp ph braInstasjon i Kirkebygda. 

Vann nok 
Vannverkene trenger strøm for A fungere derfor er det tenkt 
ph alternative strømkiider om den vanlige strømforsyningen 
faller bort. Brannvesenet har fylt alle sine tanker og reserve-
tanker, og vii sØrge for at dette ikke fryser ved hjelp av alter-
nativ oppvarming. 
- Det vii allikevel vere lurt A tappe litt ekstra vann til morgen-
kaffen og tannpussen, mener Siljebøl. 

Politi 
Hvis man i løpet av nyttArsnatten skulle trenge assistanse fra 
politi og telefonen er falt ut, vii Enebakk iensmannskontor bli 
bemannet. 
- Ellers er det A benytte alarmsentraien ph 112, opplyser lens-
mann Stig Alf Hansen. Han opplyser at det vii vre ekstra be-
redskap nyttArsaften. 

Kort oppsummering 
Det vi bør notere oss for nyttArsfesten starter for fulit, er hvor 
fir vi tak i beredskapsstyrkene om telefonen fallen ut: 
Der det er logisk A treffe de! 
PA brannstasjonen i Kirkebygda, tif.: 110 eller 64926315 
PA legekontonet i Kirkebygda, legevakt tlf.:69 87 19 30, am- 
buianse 113 
PA alders- og sykehjemmet i Ytre Enebakk tlf.: 64 9244 60 
PA lensmannskontoret i Kirkebygda, tif.: 112 

E!!ens sA fir vi bnuke sunn fornuft og kanskje vise litt ekstra 
omtanke for vAre medmennesken. Kanskje tenke tanken - en 
det noen vi kjenner som kan nisikere og bli sittende alene 
denne nyttArsheigen? 
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Enebakk 'odt forberedt 
Enebakk kommune har hatt en egen prosjektgruppe som har arbeidet med fir 2000 problematikken. Etter 
gjennomgang av en detaljert sjekkliste, er konklusjonen War-vi er godt forberedt pA enhver krisesituasjon. 

Mot sin hensikt 
En tanke som siAr meg nAr det massivt fra alle hold gAr ut en 
mengde informasjon rundt fir 2000 problematikken, er at dette 
mer er med ph a skremmer enn beroliger folk. Hvis det nA er 
sA lite A bekymre seg for, hvorfor da skrive sA mye om det? PA 
den ene siden vii de ansvarlige for de forskjellige tjenester 
forsikre sine brukere om at alt er tenkt ph. PA den andre siden 
vii de samme tjenesteyter gjerne at vi som brukere skal Mare 
oss best mulig om de samme tjenester allikevel skulle svikte. 
Det som kan vre viktig A fA Øye ph midt oppe i dette all be-
redskapen, er at i bunne for alt dette ligger en beredskapspian 
som alle kommunen, fylkeskommuner og stat til en hver tid 
han liggende Mar og oppdatert. En beredskapsplan som er 
tenkt ph stØrre kriser enn et tusenArsskifte. Det som denne 
gangen har vrt en svrt viktig og sArbar del har vrt alt det 
som er datastyrt. Dataverdenen stAr nA foran sin livs stØrste 
test, men her har det vrt forberedt og testet i firailerede. 
Norsk Gallup har ph oppdrag fra staten kartlagt det arbeia 

r oss ikke sla ut av et 	m er giort i kominuner or " 	 I alk omthier 
De detaijerte uIb 

ene tyder ph at det stir svrt bra til nAr det gjelder kommu-
nenes beredskap. Norsk Gallup har ogsA gAtt ut med en spør-
reundersøke!se for A kart!egge hva det norske folk frykter kan 
skje ved akkunat ph overgangen, og det viste seg at det var 
svrt fA som var urolige totalt sett. NA ble imidiertid denne 
spørreundersøkelsen foretatt for alle de <<beroligende>> infon-
masjonskampanjene satt inn for fullt, men allikevel. 

Godt nytt Ar!! 

Brannfarlige 
vesker og gasser 
Bensin, rødsprit, lynol og lignende ervs-
ker som karakteriseres som svrt brann-
fariig. Det skal ofte ikke mer til enn en 
gnist til for det hele tar fyr. Det er derfor 
viktig at beholderne som vsken oppbeva-
res i er gokjente for a slig oppbevaring, 
tette og tydelig merket. 
Oppbevaring bør skje i rom med god 
iugfting. Det er satt opp regler for hvor 
store mengder som er tillatt A oppbevare i 
boliger uten tiiiatelse fra brannsjefen. 
Bensin, rødsprit, lynol 0.1.: 5 liter 
Parafin: 20 liter 
Brannfarlig gass (vanlig løs beholder): 5 
liter 
Propan tiiknyttet koking, belysning o.1.: 
55 liter 

1 .Alkohoi og fyrverkeri hØrer ikke sammen. 

2.Barn og ungdom skal ikke hAndtere fyrver-
keri. 

3.Følg bruksanvisningen. Alt fyrverkeri solgt 
over disk skal ha bruksanvisning pi norsk. En-
kelte svenske og danske anvisninger er tillatt. 

4.Tilskuere skal stA pi god avstand fra avfy-
ningsstedet. 

5 .Fonlat straks raketten nAr lunten er tent. 

6.GA aidni tilbake til pAtent fyrverkeri som ikke 
har gAtt av pi vanlig mite. Vent minst 5 minut-
ten. 

7.Tenne heist ikke lunten med fyrstikker, men 

bruk sigar-/sigarettglo eller tenningsveke. Apen 
ild kan antenne raketten direkte. 

8.Kast aidri fyrverkeri mot andre personer. 

9ikke lek privat knig. Sikt aldni mot naboen, 
selv om han er aidri sA langt borte. 

10.Raketter med brukket stokk/styrestang en 
svrt farlige, de fir en he!t abnorm flukt. De vii 
oppføre seg som en oppblAst ballong som slip-
pes. 

1I .Sorg for stØdig "utskytningsrampe", f.eks. 
en hØy flaske i en bruskasse e.l. Rakettstangen 
skal kunne iøpe fritt. 

12.Hold hunder inne eller i bind under avfy-
ringen. 
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Kommunen informerer 
Enebakk 
Lensmannskontor 

Nytt 
telefonitelefaksnummer 
Enebakk Lensmannskontor 
har fAtt nytt teiefon- og tele-
faksnummer: 
Telefon: 64 92 39 40 
Telefaks: 64 9239 41 

For henvendelse utenom kon-
tortid bes Operasjonssentra-
len pA LillestrØm kontaktet pA 
telefon 64 84 20 00. For or-
dens skyld nevnes at Politiets 
nødtelefon fremdeles er 112. 

Stig Alf Hansen 
Lensmann 

ETTERLYS9ING 
Mot slutten av 1800 tallet emigrerte svrt mange nordmenn til 
Amerika. I denne etterlysningen er det en bestemt person etter-
kommere i Minnesota gjerne skulle ha kommet i kontakt med, 
eller fA vite noe om. 11880 utvandret 19 fir gamle Kristian Ja-
kobsen Rud til Amerika og bosatte seg i Breckenridge, Minne-
sota. Hans etterkommere har sterk tro pA at Enebakk var hjem-
bygda til denne unggutten født ca. 186 1. KJ Rud besøkte Norge 
en siste gang i april 1886, for han for godt vendte tilbake til 
USA og Minnesota. Etterkommerne vii gjerne vite om Kristian 
Jakobsen Rud har tilknytning til noen av Rud familiene i Ene-
bakk. Alle opplysninger som kan kaste iys over siektskap eller 
etterkommere tilknytning til Enebakk, tas imot med stor tak-
knemlighet av barnebarn William Rudolph Jacobson 71 fir. 
Kontakt for videreformidling, Jorunn Buer eller Nils Schaug pA 
tlf. 64 99 0100 

FØRSTE 1 ENEBAKK: Der d invesrere i en direkzesànujskin Icon forsvares b&le miljømessig og 
som arbeidsbesparen.de, understreker kornbonde Petter Pettersen. 

Nye metoder i bruk 
Jordbrukets nye metoder nir det gjelder jordbearbeiding skal spare 
miljøet. I Enebakk er vi stort sett flinke pa a unngá høstpløying  der 
det er mulig. Men om noen tror at det bare er de unge som er de 
mest nytenkende og fremtidsrettede i sine satsninger I jordbruket, 
tar de fell. 

Foto/tekst: Helvi Saitnes 

KIRKEBYGDA: Teknikken er 
sArbar for store nedbørsmeng-
der, sA Arets sommer ga ikke 
akkurat noen flaying start for 
direktesAmaskinen til Petter 
Pettersen. 
- Men nAr sant skal sies sA har 
det ikke vlert maken til forsom-
merregn pA 130 Ar da, smiler 
Pettersen, bonde pA Rakkestad 
gArd i Ekebergdalen. Han er 
den første i Enebakk som har 
gAtI til anskaffelse av en direk-
tesãmaskin. 
- Jordas beskaffenhet her egner 
seg dArlig for vArplØying. Det 
mA høstpløyes, direktesAes el-
ler bare harves for sAing cm 
vAren. I fir har jeg 300 dekar 
med direktesAdd høsthvete, 
opplyser Pettersen. SA langt er 
bonden godt fornØyd med fly-
anskaffelen. 
- Jeg syn§ det er moro A vre 
med pA den utviklinga som 
skjer i jordbruket, og sA sparer 
jeg meg for mye arbeid. Mm-
dre erosjon er jo ogsA et pluss. 
Men den drar pA seg mere 
sprøyting denne metoden. Blir 
det forbud mot Roundup mA vi 
begynne A pløye  igjen, mener 
bonden. 

Noe annet I dag 
Sprøyting i dagens landbruk 
sammenlignet med det som pA-
gikk bare 10 Ar tilbake i tid, 
mener Pettersen ikke kan 
sammenlignes. 
- Nei, ta bare de mAleinstru-
mentene som benyttes i dag. 
For 10 Ar siden yule det knapt 
vrt mulig A pAvise det som 
kommer frem ved de kontroll-
mAlinger som gjØres i dag. Vi-
dere er Jo dagens sprøytemid-
lene langt mer ntiljøvennlige 
enn bare for f  Ar siden. Vi bru-
ker ikke mer enn det som plan-
tene tar opp. Kontrollen ligger 
i gjØdselplan for hvert bruk og 
sprøytesertifikatet en mA ha for 
A fA kjøpt plantevernmidler. 
Petter Pettersen er ikke i tvil 
om at nytenkning har fØrt til at 
vi i dag har et langt mer miijØ-
vennlig landbruk enn da han 
tok over gArden i 1966. 
- Jeg har et forsØksjorde fra i 
hØst, der en del er pløyd, en del 
sAdd i stubb, og en del der det 
er brukt bare harv. Det skal bli 
spennende A se utslaget pA 
lønnsomheten av de forskjel-
lige metodene, sier Pettersen. I 
Ar leverte han i underkant av 
300 tonn korn. I tillegg kom ol- 

jefrØ og kontraktdyrket timot-
eifrØ. 
- Jeg har kontraktdyrket sAkorn 
tidligere, men det var fØr det 
ble pAvist floghavre i en av 
Akrene jeg leier. Pettersen har 
til sammen 843 dekar A rekke 
over pA en sesong, 240 dekar 
ligger til gArden. Men han be-
gynner A bli godt voksen den 
nytenkende bonden. Ira Ene-
bakk som understrekerat det er 
rom i miljøet i Enebakk for A 
prØve noe nytt.  
- Jeg har planer om A trekke 
meg tilbake og overlate -Arden 
til den ene datteren mm, sier 
1932-modellen. Med et blikk 
pA de talirike rammene med 
medaljer, diplomer pA veggene 
og det gedigne premieskapet i 
finstua, er det klart at noe av 
kommende fritid vii gA med til 
en aktivitet som Pettersen har 
konkurrert i siden 47. 
- Jakt og skyttertevlinger er 
like more i dag som den 
gangen jeg starta, sier skytte-
ren som har markert seg godt i 
skyttermiljØet langt utover 
grensene til eget fylke. 

Brannsikkerhet i julestfia 
Sjekk om det er mye brennbart materiale i adventskransen din, 
fjern dette hvis mulig. 

Bruk ikke brennbare lysmansjetter og ver oppmerksom pA at 
det finnes sikkerhetslys. Sikkerhetslys slokker av seg selv nAr 
de har brent ned til et visst nivA. 

Ved smuitbaking: 
1. Smuitbaking og barn hØrer  ikke sammen. 
2. Ha alitid et lokk som passer til smultgryten liggende ved si 

den av komfyren. 
3. Pass pA at smultet ikke blir sA varmt at det kan ta fyr. 
4. Om uhellet skulle vre ute smyger du lokket over gryten og 

slAr av platen. La gryten med innhold avkjøles. 
5. GA aidri fra en gryte med smult. MA du likevel Ut av rommet 

bør du slA av platen. 
6. Etter at smultbakingen er ferdig rengjØr du komfyren for fett 

rester slik at disse ikke antennes ved annen bruk av komfyren. 

Ved vanlig julebakst: 
1. Ha rask tilgjengelighet til kjølig vann hvis du eller barna 
skulle brenne dere. 

2. Det alter beste er Aha branngelé i huset. Den legges pA brann-
sAret og hindrer en brannskade i A utvikle seg fra 1 .grads for-
brenning til forbrenning av andre eller tredje grad. 

3. Husk at barnas hud er mye tynnere enn voksnes hud, og tAler 
derfor mindre varme. Tenk over at en kaffekopp pA 60°C som 
renner over et lite barn, tilsvarer en 10-liters bøtte  med kokende 
vann som helles over et voksent menneske. 

4. Ikke forlat kjøkkene med kokepiatene pA. 

5. Bruk tidsuret eller en "eggetimer" slik at du ikke glemmer 
baketiden. 

6. Husk a rengjØre kjøkkenviften etter mye baking og steking 
samler det seg mye fett. Dette fettet tar fyr dersom det blir over-
opphetet. 

IqUiepyffrso 
uet er brannsikkert, er du i tvil kast eller sjekk med fagfolk om 
du kan bruke det. Dersom utstyret ikke lyser sjekker du at p-
rene er i orden. Hvis prene er OK, men utstyret fortsatt ikke 
lyser er det en feil i systemet som mA repareres av fagfolk. 

8. Har du en busk/tre i hagen som skal pyntes med juietrelys? 
Husk at utstyret mA vre godkjent for utebruk. Dette gjelder 
ogsA for skjØteledningen  du eventuellt bruker.Husk A skrue av 
juletrebelysningen dersom du reiser bort i jula. 

9. Hvis du lager dine egne juledekorasjoner sA husker du selv-
følgelig pA A bruke brannhemmende eller ikke brennbare mate-
rialer. I tillegg kan du spraye alle absorberende overfiater med 
brannhemmende spray. Denne sprayen fAr du kjØpt  i fargehari-
delen. 
Tipsene er bl.a hentetfra kalenderen "Trygg julefeiring " som 

er utgitt av Norsk Brannvern Forening og Storebrand 

Jord som ikke er pløyd,  dvs. ligger i stubb el-
ler er Jett harvet om host. Tall fra 1998 
Komniune Vârkorn-areal, daa Upløyd iker UpIøyd Aker vrkom i % 
Enebakk 16.127 9.777 61 
As 23.344 12.192 52 
Vestby 26.743 10.445 39 
Ski 23.410 11.883 51 
R1ingen 2.628 1.147 44 
Skedsmo 15.593 2.828 18 
Lørenskog 3.526 627 18 
Hele Akershus 
og Oslo 543.971 214.656 39 

I host er 9.812 daa jord i Enebakk ikke pløyd.  AitsA en liten 
økning fra I fjor. 



Flateby barneL og ungdomskor 
Litt om koret. Flateby barne- og ungdomskor ble stiftet i 1978, og har i alle disse Arene vrt et ak-
tivt kor for barn og unge pA Flateby. I dag har koret ca. 50 medlemmer i alderen 6 til 13 Ar. Aspi-
rantene er 1. og 2. kiasse, hovedkor fra 3. kiasse og oppover. Korets faste dirigent er Møyfrid 
Guttormsen Setre. Korets leder er Tone Udnesseter. 
Det blir 2 konserter søndag 12. desember. Tid ki. 1500 og kI. 1730. 
Billettpris: Voksne 1cr. 50,-, barn 3-12 Ar 1cr. 25,- og familiebillett kr. 100,-. 

HER KOMMER "LUSSI" 

Arrangeres pA 
Flateby Samfunnshus 

sØndag 20 lebruar 2000 kl. 1600 
PAmeldingsfrist: 1 februar 2000 

Til alle barn og unge i Enebakk mellom 10 og 20 fir 
Enebakk har hatt ungdommer med til bide fylkesfinalen 

og landsmØnstring i Trondheim i Ilere fir 
PAmeldingsblankett finner du pA skolekontorene pA liver skole 

og pA kulturkontoret! 
Legg dere i trening allerede nA. Hver og en eller slA dere sam- 
men og lag <<sketsjer>>, smA teaterstykker, sanggrupper, video- 

filmer mm. 
U-klubbene, idrettslag, sang- eller musikkgrupper 

MELD DERE PA!! 
Har du spørsmAl - kontakt kulturkontoret, Ignaveien 16, 

1912 Enebakk, 
tif.: 64 99 01 90/fax: 64 9265 88 

E-mail: kulturkontoret@enebakk.kOmmufle.no  
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IV 
MINITRYLLEFLØYTEN 
Et samarbeidsprosjekt mellom Hauglia skole og Kulturskolen 

Kulturskolen har samarbeid 
med grunnskolen som en av 
satsningsomrAdene i sin virk-
somhet. I løpet av hØsten har 
lrere ved Kulturskolen utar-
beidet forslag til s.ka1te pro-
sjektpakker som skal vre 
basis for et samarbeid med 
grunnskolen. 
Et prosjekt som nylig er av-
sluttet er <<Minitryllefløyten>>. 
I slutten av september dro 
alle 4.klassinger pA skolen til 
Operaen for A se forestil-
lingen <<Minitryllefløyten>> av 
og med Sigve BØ. EtterpA ar-
beidet elevene i en m.neds tid 
( 2 timer liver uke) med A 
skape sin egen forestilling - 
<<Fabelen om Nattens Dron-
ning>>. Den hadde premiere i 
grunnskolens uke med pen-
sjonister fra Flateby som 
gjester i salen. 

Kult! 
MAlet med arbveidet har vrt  

A gi elevene en innføring i 
opera,og samtidig jobbe med 
musikk i et tema-arbeid pA 
tvers av ulike fag. 
Dette skriver noen av elevene 
selv Ira turen til Oslo: 
- Jeg synes Operaen var vel-
dig kul. Forestillingen varte i 
i time . Vi kjØrte helt til Oslo. 
Det var veldig kult. 
- Jeg og (kameraten) snakket 
om instrumenter pA bussen. 
NAr bussen stoppet gikk vi av. 
Vi mAtte vente en fi time fØr 
forestillingen begynte. Jeg 
syntes 	alven 	var 
morsomst.Men det var en fu-
gelfanger som dreiv A labbet 
ute pA scenen.Han het Papa-
geno. 

Med buss 
- Vi reiste med rutebuss til 
Oslo. Der sA vi pA Operafore-
stillingen. Det jeg synes var 
morsomt med Operaforestil-
lingen var skogalven. Nattens 

dronning skrek og det kom 
torden ogsA nAr hun snakket. 
Jeg likte slangen best. 
- FØrst gikk vi til bussen pA 
Spar-mat. Vi mAtte vente 
lenge. SA gikk a og b kiassen 
inn i den første bussen, men 
de andre mAtte vente pA den 
andre bussen. NAr vi kom 
fram mAtte vi gA inn og spise, 
og etterpA mAtte vi gA Ut. SA-
gikk vi rundt et husog sA gikk 
vi inn i salen og sA kom det 

• alv som trodde hun var usyn-
hg. Dem sang to sanger som 
jeg ble med og sang pA,og 
det var veldig fint A hØre pA. 
Men nAr vi skulle hjem, rakk 
vi ikke bussen, sA vi gikk pA 
en annen buss istedet. 

"Jeg syns operaen 
var veldig kul!" 

Fjerdeklassing om 
Minitryllefløyten 

13. desember feirer vi "Luciadagen" med opptog, lys og sang. I 
Norge er denne skikken ganske fly, men "Lucia" eller "Lussi" har 
rØtter langt tilbake i norsk tradisjon og folketru. I denne tradisjo-
neri finnes ved siden av den lyse, gode Lussi, ogsA en mØrk og 
skummel Lussiskikkelse som liver Lussinatt er ute og rir med As-
gArdsreia eller Lussireia si. 
I syngespillet "Lussi" fir du mote begge skikkelsene. Du fir vre 
med pA overgangen mellom Lussinatt og Soisnudag. Sammen med 
barn fra langt fram i tida reiser vi med Lussi bakover i tid og mø-
ter unger som steller i stand til jul en gang for lenge siden. "Lussi-
reia" synger om opphavet til mange av juletradisjonene vAre, og 
du fir glimt inn i tidligere tiders fore stihlingsverden. Bama fØr I 
tida frykter Lussi. Tomtegubben og de underjordiske, for barna 
langt fram i tida er det helt andre makter som virker truende. Men 
alle fØler at de lever i ei ventetid, og Lussi med lyset konimer til 
dem alle med gode tanker, store planer og mange venner. 

Søndag 12. desember skal Flateby barne- og ungdomskor gjenta 
suksessen fra I fjor. Vi skal oppføre syngespillet "Lussi" skrevet av 
Tor Karseth og Geir Willard. Dette gjør vii samarbeid med sang-
elevene ved Kulturskolen. Det vil ogsA bli innslag av Dramaele- 
vene ved Kulturskolen. 
Konserten stØttes av Enebakk kommune 

Sikre deg billetter til en av de 
to fore stillin gene som vises 
sØndag 2 desember!! 
Reservasjon Kulturkonotret 
64990190 



PIANO 
SELGES 

KAWAI, gustaviansk 
stil, mOrk blank 

nØtt, 16 ãr gammelt. 
Som nytt 

(nesten ikke spilt ph). 

MA stemmes. 

Pris kr 16.000,-. 

Tif. 64 92 84 15 
etter Id 16.00 
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JULEEVENTYR: Disse treffer du om du husker a skru pa tv k118.30 juleaften! "Nisse "-Steinar 
Brunes(fr), "Hans" -Fredrik Ksitiansen, "Sign "-Helene Pedersen og "far" - Roy Gudmundsen. 

Klar for julefilm 

ENEBAKKINGER TilL FILMEN: Lokale krefter tro til ndr Roy 
Gudmundsen ville sette Enebakk pa filmkaret i rette rammer og 
med ekte enebakkdialekt. Geir Bylterud (v.bak), Thea Oppe-
gaard, Tove Oppegaard, Liv Gudmundsen, Bjarne Gudmund-
sen, Ingrid Nor4lie, Arild Holtop, Oddvar Skaug(v.foran) og 
Roy Gumundsen. 

Kultürskolen 

I  r bør TVn bli en naturlig gjest sinn omtrent i dessertid etter jule-
middagen for alle enebakkinger. Da vises nemlig familiefilmen >>Ei 
jul. for lenge sea>> pa NRK 1. Julefilmen er av enebakking, med ene-
bakkinger, om Enebakk og pa gamma! Enebakkdia!ekt. 

Foto/tekst: Helvi Saitnes 

Roy Gudmundsen stAr for ma-
nus og regien til denne helt 
spesielle julefilmen for barn. 
Tanke ph A lage film har han 
lekte med lenge, men ideen til 
denne filmen fikk han av man-
nen som har vrt prosjekt-
leder, Bjorn Nysveen. 
- Det er det med Bjorn at han 
tror ikke ph nissen, han vet at 
den finnes, smiler Roy Gud-
mundsen, og Ønsket velkom-
men til alle medvirkende som 
var invitert ph stor premiere-
og takkefest i Bøndenes hus. 
Og mange store Thsen Takk 
ble det. Dette er nemlig en 
lav-lav-lavbudsjettfilm 	der 
skuespillere, statister, sprAk-
konsulenter, assistenter og stA-
pAere syns det a ha fAn vre 
med er betaling god nok. 
- Noen proffer er med og de 
finner du bak foto, lyd, pro-
duksjon og filmmusikk. Med 
mine brede filmerfaring, jeg 
har laget en treminutters kort-
film tidligere, var jeg sjeleglad 
for A ha disse støttespillerne, 
opplyser Gudmundsen. 
Men, det kan ikke ha vrt de 
store honorarene som har bk-
ket Carlos Oliveira Duarte-
foto, Ronny Janssen-lyd, Øy-
stein Hakestad-komponist, Ja-
cob Hultgren- redigering og 
Roy Bjørnstad-skuespiller  til 
en ifim med et brutto produk-
sjonsbudsjett ph 298.500 om 
filmen gikk i pluss. Gikk den i 
minus var budsjettet satt til 
129.500 kroner. De midlene 
som er tikket inn sA langt, er 
15.000 fra Enebakk kommune 
og 7.000 fra Bjartdal kom-
mune. 
- SA vi føler oss ganske peng-
esterke, smiler Gudmundsen. 
NA viser det seg at filmen sel-
ger bra. Etter visning ph den 
ikke ukjente flimfestivalen i 
Cannes, er filmen kjøpt  inn av 
norsk, finsk, svensk og dansk 
fjernsyn. At NRK1 vii vise flu-
men ph selveste julaften mdi-
kerer at produktet er blitt bra, 
svrt sA bra. 
Tradisjoner viktig 
En film som tar oss 100 fir til- 

bake i tid, trekker frem gamle 
tradisjoner og vektlegger at 
nrhet og fami1iesamvr er 
noe verdifulit, gir ettertanke i 
en moderne, stresset hverdag. 
- Jeg tror at tradisjoner er vik-
tige for barn og at spesielt ju-
letradisjoner er med ph A sti-
mulere barns fantasi pA en 
sunn mite, sier Gudmundsen. 
Han legger ikke skjul ph at 
ogsA egen fantasi lar seg trigge 
av dette temaet. 
For a fA frem ektheten i flu-
men, har dialekt og sprAk vrt 
viktig for Gudmundsen A fA sA 
korrekt som mulig .- Selv om 
jeg er enebakking trengte jeg 
hjelp her for a fA med de rette 
utrykkene og den sregne 
Enebakkdialekten. 	Som 
sprAkkonsulenter har jeg brukt 
Oddvar Skaug og Christian 
Brevig, opplyser fllmskape-
ren. 
Rekvisitter, drakter og smAde-
taijer ellers var ogsA viktig A fA 
tidsriktig. Og her var ikke 
minst salmaker Bjarne Gud-
mundsen svrt god ph We ph 
A lage og redde. NAr Asnes-
rauen kvitterte en luftetur ph 
tunet med spise i stykker sta-
strekket, trAdte far Gudmund-
sen reddende til. Og nAr jule-
gayer skulle vre slik de var 
for 100 Ar siden laget hans en 
tljekniv til >>Hans>>. 
- Jeg syns de to ungene i flu-
men har vrt enestAende 
flinke og trivelige. Derfor 
syns jeg det var ekstra hygge-
big A bli spurt om jeg yule lage 
en slags takkegave til dem, 
sier Bjarne Gudmundsen som 
laget t1jekniv til Helene Pe-
dersen og Fredrik Kristiansen, 
for innsatsen som >>Signe>> og 
>>Hans>> ph >>Rud>>. 

Mange fra Enebakk 
Blant skuespillerne er det 
mange kjente fjes fra Ene-
bakk. I den lange skikkelsen 
til felegubben drar vi kjensel 
pa Arild Holtop. Tove Oppe-
gaard er bondekona som ikke 
liker kappkjøring med hest. 
Far til Hans og Signe spilles 

av Roy Gudmundsen selv. Og 
i en av hovedrollene som den 
trygge, gode bestemora som 
alitid har tid, er nok en ene-
bakking. 

"Det er med Gud som 
med Nissen, du ma 
tru pán for fA seen" 

Bestemor pd Rud 

- Dette har det bare vert sA 
kjempemoro A fA vre med 
ph, understreker >bestemor> 
Ingrid Nordlie. Med bakgrunn 
fra Enebakk Dramatiske Sel-
skap tok hun en av hovedrol-
lene ph strak arm. Hun er be-
stemoren som tror ph gud, har 
sett nissen, og som er helt ph 
barnas side nAr de mener at de 
rare sporene i skogen som 
bare forsvinner hØrer nissen 
til. Og utvelgelse-av nisse dl 
filmen var kiart en oppgave 
for seg. Nissen var viktig, og 
selv om Gudmundsen kjenner 
mange enebakkinger og Bjorn 
Nysveen har >>dr avhandling>> 
ph fjøsnisser fra 95, klarte de 
ikke A komme ph noen nisse. 
De averterte ph >>P1 hjelper 
deg>> og skulle til A gA grundi-
gere til verks da Nysveen brAtt 
kom over en artikkel i Allers 
om Stein og familien hans, og 
visste at letingen var slutt. De 
skulle til SunnmØre for A 
hente inn nissen. 
- Da han Steinar Brunes tak-
ket ja, var vi heldigere enn vi 
hadde drØmt om. Steinar gikk 
med ph able de yule pAfunnene 
og ideene vi hadde, og i snø, 
kulde og med 12-17 timers ar-
beidsdager, er det len A forstA 
at dette ikke var noen lett 
jobb, undërstreker Gudmund-
sen. 
Selve fibmen er det fristende 
og ikke si sA mye om, annet 
enn at den har fortjent sin 
sendetid ph julaften ki .18.30 
og en plass under juletreet. 

God film! 

GaUerI Loppa 

Juleutstilling 
Biider 

Erling Enger, Oda Fid- 
jestøl, Astrid Brodtkorb, 
Olav Thune, Ruth Sisseb 

Foss m.fl. 
glass 

Morten Skjelbred 
20/11 - 12/12 

Onsdager kb.18-20 
LØr-/søndager 12-16 

NYTT FRA KULTURSKOLEN 
Flygel i Herredstyresalen 
I begynnelsen av november kom Kulturskolens nye flygel ph 
plass i Herredsstyresalen. Det er et Yamaha C6 flygel; lengde 
212 cm. 
Flygelet vil bli plassert permanent ph scenen.Lag/foreninger og 
evt.leietakere av salen kan ved spesiell avtaie lAne instrumentet. 
Ta kontakt i god tid med Kulturskolens administrasjon som har 
nøkler. 
Framtidens Kulturskole - nytt fra statlig hold 
KUF holdt en høringskonferanse i Oslo 19 .oktober med Kultur-
skoben som tema. Mer enn 250 uttalelser har vrt gin i horings-
runden. StatsrAd Jon Lilletun holdt et engasjert innlegg der han 
framholdt kulturskolens betydning for Norge. Han fokuserte pa 
viktigheten av at kulturskolen mA vre framtidsrettet, med et 
personabe som legger seg pA spenmngsfeltet mellom tradisjon 
og nye tanker. PA denne bakgrunn er det positivt at Kulturskoien 
i samarbeid med Enebakk ungdornsskole har fin tildelt Øremer-
kede statlige prosjektmidler til <cKulturuken i 8 .klasse>> som 
skal gA av stabeben i februar 2000 med hrrermedvirkning fra vAr 
vennskapskommune Hammarö. Temaet denne gangen heter 
<<Moder jords Drömmar>>. 
Litteratur - nytt tilbud 
Fra vAren 2000 vil Kubturskolen sette i gang et forsøksprosjekt 
med utvikling av litteratur som et tilbud. Tilbudet vii primrt 
vre rettet mot elever i ungdomsskolealderen, og etter endt 
prove-periode, vii evaluering vise om undervisningsmodellen 
skal videreføres høsten 2000. Nrmere onentering om tilbudet 
kan fAs ved henvendelse til kontoret. 
Konsertering/ utstiflinger, m.m 
Denne høsten har Kulturskolen lagt ned store ressurser ph A fA 
stat i gang et samarbeid med grunnskolen, frivillige lag m.m. 
Elever ved skolen har derfor stort sett fatt presentere Kultursko-
lens mangfold gjennom konsertopptredener/ utstillinger m.m i 
samarbeid med andre aktører.  Vi mener dette er en berikelse for 
et levende og godt lokalsamfunn. 
I vArhalvAret 2000 vil vi allikevel ogsA sette fokus pa egne ar-
rangement, og nrmere informasjon om dette vii følge ph nyA-
ret. 
tif. 64 99 01 95/ 64 99 0193 
e-post: kulturskolen@enebakk.kommune.no  



B ibliotekets àpningstider 
1. september - 30. april: 

Mandag 15 - 20 
Tirsdag 10 - 15 
Onsdag Stengt 
Torsdag 15 - 20 
Fredag 10 -  15 
Lørdag 10 -  14 

........Bibliotekt" 
,.snngstider i jul og nyttr: 

orsdig2 12 10 l 
Riblioteket er sterigt  i romjukn. 

Lnchakk hihi otk oiikcr alle si lle hrukere en god jul 

Konsert 
for korps, kor og orgel 

i Enebakk kirke 
sØndag 19 .desember ki. 18.00 

Kom og hør alle de kjente og 
kjere julesangene 

fremført av korps, kor og 
orgel 

Og ikke minst 
urfremførselen 

av Geir Haugers 
komposisjOfl: 

<TiI en jord>> 
komponert for Enebakk 

SkolemusikkOrpS 
og fremføres for fØrste gang i 

Enebakk kirke. 
Billetter kr 50.- 

Julekonsert - Enebakk kammerkor 
reggae. Koret rekrutterer sang-
ere fra Enebakk og omegn. 

LillejulaftenskOflSert i Ene-
bakk kirke med Enebakk kam-
merkor har butt en tradisjon. I 
ir har koret med seg to musi-
kere fra Oslo - Camilla og JØr-
gen Rognes (fiolin og cello). I 
tiliegg medvirker organist Ha-
yard Oudenstad. 
Programmet byr pa kjente nor-
ske julemelodier og toner som 
løfter blikket mot en videre ho-
risont. Publikum innbys til ak-
tiv deltagelse og stilie etter-
tanke i dikt og musikk. Vel-
kommen til konsert! 

Kort om koret: 
Enebakk Kammerkor ble 
startet i 1992.Vigdis Maria 
Halvorsen har dirigert koret si-
den høsten 1998. 
Koret hat deltatt i mange for-
skjellige sammenhenger; fra 
kirkekonserter til forbunds-
konserter.koret ahr hatt god 
kontakt med Hammarö Kam-
markör fra Enebakks venn-
skapskommUfle utenfor Karl-
stad, og korene har ved flere 
anledninger besøkt hverandre. 
En av intensjoneflefl med koret 
har vrt a ha et alisidig reper-
toar. Koret har derfor sunget 
alt fra madrigaler til <<close 
harmonies>>, fra folketoner til 

arrangement 
Bordekking vi M. Skaldehaug 
Kuiturkafe 
<<Lussi>> syngespill 
Adventskonsert 
Julekonsert 
Korpskonsert ur oppf. 
Lille ju!eaftens konsert 
Julebali, 3 .juledag 

Stafett - <<Enebakk pa langs>> 
SeparatutStiiliflg 
Kuiturkafe 
Riverdance 

wo 

begynner 
kl.19.00 
kL15.00/100.- 
2 forest. (Se ann) 
Enebakk kirke kl 19.30 
kI 18.00 
kL18 .00 
kL22.00/ 50.- 
se annonseflflg 

Ma! Fiatebyh. Start kl.15.00 
apningsdag k1. 14.30 - 17.00,eliers 1Ø/sØ 12-16 
U. 15.00/100.- 
kI. 18.30 

Aktivitetskalender for Enebakk kommune 

arrangør/aktør 
Enebakk Husflidsiag 
Knut Buen 
F!ateby barne- og U .kor 
Enebakk B!andakoret 
KultursklF!atebY barne- ogUkor 
Enebakk SkolemusikkOrpS 
Enebakk Kammerkor 
Leikaringen Ignar 

IL.Driv og Enebakk IL 
Astri Holtop, 
Hege Tunaal og Arne Borg 
Leikaringen Ignar 

sted 
Ignarbakke 
Holtop 
Flateby samf.hus 
Mari kirke ki 17.00 
Enebakk kirke 
Enebakk kirke 
Enebakk kirke 
Ignarbakke 

Start: Mjerh. 
Holtop 
Holtop 
Ignarbakke 
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Kultursider 
Sk pa Internett i 
biblioteket: 
Vi har en Internett-maskin stâ-
ende til gratis disposisjon i 
hele Apningstiden! Man kan 
bestille tid for en halv time om 
dagen (kan forlenges hvis ikke 
andre star pa venteliste). Vi er 
behjelpelige med en liten in-
troduksjon og gir tips og rtd 
om søking. 
Bibliotekets hjemmeside kan 
ns pa adresse http:/Iwww.ene-
bakk.kominune.nO/ - klikk pa 
kulturliv med link til bibliote-
ket! Her finner du bl.a. <<Det 
skjer i biblioteket>>, <<M.ne-
dens bilde i biblioteket>>. 
Vii du skrive e-post til biblio-
teket, skriv til: 
enebakk.biblOtek@ah.telia.no  

rk 

Knut Buen til 
Enebakk 
Stort naninere preseritasiOfle er 
knapt nok nØdvendig nãr det 
gjelder Norges stØrste harding-
felespiller. Det kan lønne seg a 
vre tidlig ute om man vii opp-
leve norsk folekmusikk pa sitt 
ypperste pa Kulturkafe pa Ho!-
top sØnd.ag  12.des.kl 15.00 

Desember 
08. onsdag 
12. søndag 
12. søndag 
12 .søndag 
15. onsdag 
19. søndag 
23 .torsdag 
27 .mandag 
Januar 
02. søndag 
02.-09 
09.søndag 
16.søndag 

International dans i Enebakk!! 
Etter nyttir blir det startet kurs i internatio-
nal dans pa Ignarbakke i Kirkebygda. 
Det blir blant annet gresk, irsk, iransk, tsjekkisk, norsk, skotsk 
med mer. Kurset passer for folk i alle aidre og er en fin mulighet 
til a lre seg andre lands danser, og samtidig a fâ trimmet av 
seg litt av juletillegget. 
FØrst og fremst blir dette moro. FA med dere venner og kjente 
og mot opp pa søndagskveldene etter nytt.r. 
Vi starter opp med RIVERDANCE sØndag 16 .januar k1.18.30 
og fortsetter hver sØndag utover i ãret. 
Nermere kunngjøring vii bli gjort pa lokai TV i Enebakk Avis 
og med plakater. 	 Med hilsen 

Leikarringen Ignar 

KIRKEBYGDA: Selv om vi 
voksne nok kan f. riktig 
mange tanketriggere under 
Darekistens flgurteaterstykke 
>>Rødhette og Ulvenx , legger 
Kjell Matheussen vekt pa at 
dette ikke er noen forestilling a 
analysere. 
- Dette er et stykke for de 
mellom to og seks at, en al-
dersgruppe som svrt ofte 
opplever at handlingen gãr 
langt over bode pa dem. Der-
for er stykket lager enkelt og 
med et sprâk som smâ barn 
kan forsta, sier Matheussen. I 
sin version av det gamle folke-
eventyret har han tatt skrittet 
langt utenfor figurteateretS 
rammer og er selv We synhig 
og aktiv. 
- Ia, i stykket er jeg helt âpen, 
flytter dekorasjoner og bytter 
Ut rekvisisjoner helt synlig. 
Maskespill og skuespilleri be-
nyttes ogsa. Matheussen følger 
med dette etter en utvikling 
som skier innen figurteater 
over store deler av Europa. 
Dette kombinert med de enkle 
dukkene og maskene i ubleket 
lerret, enkle dekorasjoner i 
svart og hvitt og med Rødhet-
tes kyse som eneste fargek!att 
fikistykket et spenstig og sr-
egent utrykk. 

- Tilbakemeldingefle pa for-
men ergode. Barna vet jo i alle 
stykkene at det er jeg som star 
bak teppet, smiler Matheussen 
som denne gangen har signert 
manusbearbeideiSe, regi, sce-
nografi, masker, figurer og 
fremføring av stykket. 
- Det er en stund siden jeg har 
hatt ansvar for alt selv. Og det 
ble en stor jobb, ikke minst 
fordi det skal virke sá enkelt. 

Spar langt liv 
Fire forestilhinger ble det i 
Enebakk i første omgang fØr 
Matheussen tok med stykket 
til Oslo, Eidsvoll og Nanne-
stad. Og trier Rødhette blir det 
ikke for pa nyâret. 
- Hele desember blir det jule-
forestillinger med stykket 
Og det skjedde i de dager ... >> 
samt en 14 dagers turne pa 
Vestlandet, opplyser den travie 
kunstneren. Om stykket Rød-
hette og Ulven tror Matheus-
sen at dette er et stykke som 
kan fa like langt liv som >>Lihie 
Bla og b1øtkaka>. 
- Det er fantastisk moro med 
Lille blâ som jeg opplever sta-
dig fenger publikum. Forestil-
lingen er faktisk rukket a bhi 16 
at, avslører Matheussen. 

MAN EDEN 
1
. S BILDE:" En drøm" av Solvr Østby 

Bildet er til saigs ye Galleri Loppa, Bjeke Bruk; 64 92 56 92 

Myntet pa de minste 
- jeg tror barn har en egen styrke og kraft 
som foreldre ofte undervurderer, sier Kjell 
Matheussen som har gjort sin Lille Rødhette 
til en sterk, fornuftig liten helt. 



hyggelig tradisjon og opple-
velse for 1,2 og 3 kiassinger 
ved bygdas barneskoler. Ikke 
bare far de en tur pa teater, 
det bib ogsâ et svrt positivt 
mote med de for mange litt 
skumie ungdommene pa 
Mjr. Alt fra første  Kiatre-
mus-strofe med Stine Lind-
strom var publikum som 
trolibundet. Mikkel Lars 
Nordhagen Rev tok over sta-
fetten med A fâ publikum i di-
alog og dermed var suksessen 
sikret. Bestemor Pia Ege 
Skogmus' unnslapp gapet til 
Petter Thomas Svendsen 
Pinnsvin med en dramatisk 
flyveflukt. Dette var nok 
'medvirkende ãrsak til at en 
svrt overbevisende og tro-
verdig Morten Marte Celius 
Skogmus fikk stort gjennom-
slag for sine lover bade pd 
scenen og i salen. De lett 
ungdommelige replikkvaria- 

sjonen til Mikkel Rev skapte 
om mulig bare en enda mun-
trere tone i salen. 

Alle med 
Litteraturprosjektet mA alle 
vre med pd. De nrmere 40 
elevene fordeler oppgavene 
seg i mellom og siste uke for 
premiere er det en intens inn-
sats. PA fern dager snekres, 
males, Øves og prØves det. At 
resultatet er jevnt bra hvert Ar 
skyldes ikke minst den faste 
lrerklanen elevene har i ryg-
gen under prosjektet. Kiart 
stolte lrerfjes i salen vitnet 
om at de er fomøyd med ele-
venes freniførelse av pensum. 
GjennorngAende spontanapp-
laus fra publikum under hele 
stykket, burde were en kiar 
indikator pd at dette er sA bra 
at det kunne spe pd reisekassa 
til tiendekiasseturen om styk-
ket ble vist mot betaling! 
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FLOTT FORESTILLING: De unge tilskuerne skulle nok gjerne ha sett mer til Stabbursmusa Victoria Frenning 
og Mikkel liars Nordhagen Rev. En litenforestilling gikk sti rentforfort. 

- Du er ikke s dum som du ser ut til du, 
Baker Bjørnar SnoksrudHarepus,. 
- Nei, man er gjerne ikke det, Bakergut-
tenMarius Kristiansen. 

Hakkebakkeloven 
§ 1 Alle i skogen skal vre venner 
§2 Det er ikke by a spise hverandre 
§3 Den som er doven og ikke sarnler mat selv, 
mA ikke ta fra andre 

"- Menfd mater lov" 
sitat Kiatremus 

Teater I serk1asse 
Torbjørn Egners morsomste barnestykke presentert av elever med flust av 
skuespillertalent. Flotte kostymer og kulisser. Proff teatersminke. Levende mu-
sikk og godt timet lys. Kombinasjonen skapte en utrolig elevforestilling pa 
Mjar. 
Foto/tekst: Helvi Saitnes 
YTRE ENEBAKK: Barne-
forestillingen <<Dyrene i Hak-
kebakkeskogen>> er et stykke 
som i høy  grad inviterer til 
publikumskontakt. Elevene 
fra tiende klassetrinn ved 
Mjr US valgte a utnytte 
dette til det fulie nãr de 
12.november viste avslut-
tende del pa sitt 1itterre pro-
sjekt. 
- Hvis dere legger merke til at 
Kiatremus og noen av de an-
dre dyra plutselig ser litt an-
nerledes Ut, sA er det fordi det 
A vre skuespiller er ganske 
slitsomt. Derfor har noen 
skuespillere delt litt pa rol-
lene, opplyste kiassestyrer 
Henning Hagen som Ønsket 
de yngste fra Ytre Enebakk-
og Hauglia skole velkom-
men. 

"- Nd flyver jeg til veers", sier Bestemor Pia Ege Skogmus og 
redder seg i siste Øyeblikk fra a bli spist av Petter Thomas 
SvendsenPinsvin. 

Positiv brobygger 
Litteraturprosjekt pa Mjr 
liar etterhvert butt en spesielt 

Spennende utstilere 
N er det Wart for Mjrherernes juleutstilling med gjes-
ter. Stedet der stadig flere finner de helt spesielle julega-
vene som skal under treet. 
YTRE ENEBAKK: To av de fire gjes-
tene som er invitert med pd Arets utstil-
linger er profesjonelle kunstnere fra na-
bokommunen Ski, Mona Grønstad og 
Morten Gran. Sistnevnte født og opp-
vokst i Enebakk. 
- Jeg føler meg beret over A ha havnet 
i sA godt seiskap, smiler Ann Helen 
Heiaas. Hun regner seg som arnatØr, 
maleren som gjeme fester de nre ting 
og naturen til arket. 
- At jeg kaller meg amatØr er yel fordi 
jeg ikke har begynt A leve av det A male. 
Men det har vrt en kjr hobby for meg 
i mer enn 15 Ar, sier Heiaas. Av Mjer-
lreme er det bare Ingviid Solberg og 
Viggo Karlsen A finne pd Arets juleut-
stilling. Viggo da i fomyet stil med mo-
tiver hentet bade fra barndomshjemmet 
i nord, og fra erotikkens verden. 
Proffe 
Juleutstillingen pd Mjer knytter seg til 

en svrt lang merittliste for de to gjes-
ten fra Ski. Morten Gran som er fra 
Enebakk , har aldri stilt Ut i hjembygda. 
Han er innkjØpt av Rlingen-, Ski- og 
As kommune og har vrt A finne pd de 
tre siste østlandsutstillingene. Moti-
vene finner han pd reiser og i nrmiljø-
eter, men hovedpoenget i bildene blir 
alltid fargevalget. 
- Jeg faller gjerne for ting som er litt 
levd. Gamic hensatte biler, hus som er 
glemt i all sin prakt. Jeg prover A fA øye 
pd nre ting som vi travie mennesker 
har sluttet A Se, sier Morten Gran. 
Gamic ting med sjel gAr ogsA ofte igjen 
i Mona Grønstads bilder. Hun er mer 
springende i sin uttrykksform og beher-
sker et vel av teknikker. 
- Jeg jobber ofte med et tema. NA holder 
jeg pd med en serie som jeg har kaldt 
<<Noas Ark>, der gamle layer er motivet. 
Disse store flotte bygningene som seiler 

som dinosaurer gjennom tid og land-
skap. Andre temaer Mona har arbeidet 
med er store forsamlinger og menneske-
miljøer. 
- Det er ikke sA mye farge, men heller 
spenningen mellom lys og skygge jeg 
arbeide mye med. Som type plasserer 

Mona seg mellom figurativ og ekspres-
siv. 

Kunstutstillingen er som vanlig lokali-
sert til Mjr ungdomsskole og er dpen 
lØrdag 11- 
og søndag 12 desemberfra kI. 12 - 16. 



Nettverk og nettverksbygging 
Grunnskoleuka 7-13 november 1999 

Det overordnede mâlet for grunnskoleuka 
har siden starten i 1987 vrt a âpne for lo-
kalsamfunnet og styrke og stimulere samar-
beidet mellom skole, hjem og narmi1jø. 

Foreldearbeidsutvalgene (FAU) ved den enkelte skole har ho-
vedansvar for markeringen av denne uken. 

Stranden skole FAU ønsket ved inngangen til et nytt k1usen 
A sette fokus pA historie i bygda vr, og temaet for uken ble da 
lokalhistorie. Dette knyttes opp mot det overordnede temaet 
nettverk og nettverksbygging som med andre ord er samar-
beidspartnere. Takket were en meget positiv innstilling og 
swert god innsats bidro disse til A skape en opplevelsesrik og 
fin uke ved skolen var. Blevene kunne were med pA blant an-
net: turer til Flatebydalen og fA høre historien om fabrikkin-
dustrien som har eksistert der, turer til husmannsplassen Dam-
men, lefsebaking, slØyd, omvisning pA Enebakk Bygdetun og 
aktivitetskvelder med vektleggelse pA aktiviteter fra gamle da-
ger. 

Stranden skole FAU Ønsker med dette A rette en stor takk til 
fØlgende personer/lag som med sin innsats beriket uken; 
Olav Olavsson, Asbjøm Gran, Nils Wiik, Jahn Ellingseri; Ene-
bakk EldrerAd, Enebakk Historielag, Enebakk Bondekvinnelag 
og Enebakk Husflidslag 

Takk til aHe andre som bidro! 
Med vennlig hilsen 

Stranden skole FAU vi leder Anne Skukkestad Aarlarid 

NY BILPARK: - F/ott at vi na° kan tilby vdre ansatte sikre og nye biler ndr de er i tjeneste, sier 
pleie- og omsorgssjef Fredrik Konstad, rddmann Nils Schaug og drftsleder for hjemmebasert om-
sorg Unni BØhler. 

Drifts sikker male 
Pleie- og omsorgsavdelingen har inngâtt en leasingavtale som fjerner 
kravet om at de ansatte i Hjemmebaserte tjenester ma kunne dispo-
nerer egen bil i arbeidet. 

Foto/tekst: Helvi Saitnes 

YTRE ENEBAKK: Ideen og 
drØmmen om en egen bilpark 
som rommer en ny 10 seter 
med rullestoiheis og biler til 
de som jobber utenfor alders-
og sykehjemmet er ikke fly. 
Det nye er at planene nâ er 
butt realisert ved at Pleie- og 
omsorg har inngAtt en lea-
singavtale med Folio Autoco 
asiSki. 
- Avtalen omfatter i alt ni bi-
ler og en buss, og da har Bjer-
kely og sosialavdelingen hver 
sin tjenestebil, opplyser 
pleie- og omsorgssjef, Fre-
drik Konstad. Seks personbi-
ler disponeres av hjemmetje-
nesten og vaktmesteren har 

fâtt pick up. 
- Det er veldig viktig at hele 
hjemmetjenesten har tilgang 
pA biler som er sikre og som 
starter. Hver bil kjØres tross 
alt 10- 15.000kmi Aretog40 
personer skal betjene rundt 
150 klienter. Psykiatrien er 
ikke regnet med i disse tal-
lene. Denne avtalen gir ikke 
Økte kostnader, men Økt sik-
kerhet for de ansatte, under-
streker Konstad og Unni 
BØhler er enig. 
- Mange har ikke hatt noe i 
mot A beriytte egen bil. Men 
vi som arbeidsgiver i en etat 
som sliter for A fA nok perso-
nell kan ikke ha et slikt krav 

som at man mA kunne dispo-
nere egen bil, sier driftsleder 
for hjemmebasert omsorg 
Bøhler. 

God avtale 
- Etter A ha wert i kontakt 
med alt 10 bilfirmaer som har 
bilutleie, landet vi pA denne 
avtalen som koster 253.000 
kroner i aret. Kjøregodtgjø-
relse i vart budsjettet var pA 
300.000 boner. Med denne 
leieavtalen pluss veiavgift og 
drivstoff havner vi nok rundt 
det samme beløpet, sier Kon-
stad. I avtalen ligger sommer 
og vinterdekk, 15.000 service 
og forsikring Ut perioden. 

£e c  (e 
noen ni1e 'ietteii? 
Du trenger ikke vtere tel av egne 
retter, kjøpepizza eller restau-
rant mat for a melde deg pa 
dette kurset. Det holder at du VII 
here deg noe nytt, fA noen aye 
smaker pA middagstallerknen. 
Rett over nyttAr blir det 
kokkekurs pa Bjerkely 
og pA menyen stAr veismakende 
retter fra Kosova og Iran. Vi la-
ger og spiser middager, og nye 
gode smaksopplevelser garante-
res. 
Første kurs strekker seg over 4 
kveider og har 
ppstart tirsdag 

18. januar kL18.00. 
Ptmeldingsfrist tirsdag 11 .jan. 

Detaijer rundt kurset fAes ved 
pAmelding til Helvi Saitnes 
eller Eva Isebakke 
pAtelefon 	649271 90 
mobil 	91 548754 
Forkunnskaper er ikke nØdven-
dig!! 

Vel mØtt!! 

Trekning av lotterigevinster - 
Enebakk Handikaplag 

1. BAttur m/Scandi Line 
2. Samme 
3. Samme 
4. Samme 
5. Kiokke-Arne Sollie 
6. Gavekort Fortun Helse 
7. Gavekort Havansten 
8. El.vifteovn-Roar KjeigArd 
9. Gavekort-Mjr Sko 
10. Bamse-øyeren bensin 
11. Gavekort VAgsalongen 
12. Kalkulator-Svarthol Br. 

Anne B. Fjrstad 
Anne Tomter 
Ase Bakke 
Bjorn Gundelsby 
Jens Kr. Lysaker 
Bente østereng 
Fam.Glørsen 
Bjørk Kolstad 
Jakob Mysen 
Fam. GiØrsen 
Ole M. LØken 
Ragnhild Bjerkeiy 
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SETT NUMMIERSKILT PA HUSET!! 
Kommunen far ofte hen'vendelse fra personer 
som ikke finner fram i Enebakk kommune 
fordi det mangler nummerskilt pa mange 
has. Spesielt har vi fãtt mange henvendelser 
fra leger og ambulanser. 

Vi vii innstendig oppfordre til at det settes opp lett synlige skilt 
pA eiendommene. 
Utrykningspersonell, som f.eks. iege, ambulanse og brann, vii 
da kunne finne raskere fram. 
Dette kan were helt avgjørende i en krisesituasjon. 

Kommunen har i mote den 18.02.99, vedtatt føigende skiltre-
gler. 

Plikt til A sette opp skilt. 
Enhver eier, som av kommunen har fAtt tildelt adressenummer 
til bygning eller 
bygningsdel, plikter A sette opp og holde vedlike husnummer-
skilt pA eiendommen 
i samsvar med bestemmelsene i disse regler. 

Skiltenes plassering m.v. 
Husnummerskiltene skal plasseres pA en mAte som tydelig angir 
hvilken eiendom de knytter seg til og alltid were anbrakt slik at 
de er iett synlige fra gate og veg. Skiltene skal holdes hele og 
rene og med tydelige tall og eventuelt bokstaver. 

Husnummerskiltene skal were anbrakt sAvidt mulig i Ca. 2,0 m 
høyde ved siden av.Alle inngangsdører og innkjØrsler fra gate 
og veg. 

Hvor skilt vanskelig kan ses fra gata/vegen, skal nummerskilt 
anbringes I passende høyde pA port, innhegning eller stolpe, 
som regel til høyre  for inngang/innkjØrsel. 

Grunneier/huseier har plikt til A sørge for at husnummerskil-
tenes synlighet ikke hindres av trr, busker, andre skilt m.v. 

Skiltenes materiale og utførelse. 
Husnummerskilt skal utfØres i samsvar med modeller som er 
godkjent av bygningssjefen. De skal fortrinnsvis utfØres  med 
reflekterende bunn. 

Forskjeiiige bestemmeiser. 
Bygningssjefen kan I det enkelte tilfelle gi tillatelse til at det set-
tes opp andre skiltmodeller, lykter o.l. til erstatning for de van-
lige husnummerskiltene 

For nybygg som har fAtt tildelt adresse, skal skilt were satt opp 
for ferdigattest/brukstillatelse utstedes. 

Bygningssjefen eller den han gir fullmakt skal fore tilsyn med 
at disse regler overholdes. 

Bygningssjefen eller den han gir fullmakt gir fullmakt gir de pA-
legg som finnes pAkrevet for overholdelse av reglene (jfr. pkt. 
3). ImØtekommes ikke pAleggene innen en gitt og rimelig frist, 
kan bygningssjefen la arbeidene utfØres  for vedkommendes 
regning. 

Ikrafttreden. 
Disse regler tre i kraft straks. 	 - 
Skilt som allerede er oppsatt nAr disse regler trer i kraft, tillates 
brukt sA lenge de anses A were i god stand og fulft leelige etter 
mØrkets frambrudd. 



p 
Nof9es Kvtn.og 

VomIII.toernd 

Juletrefest 

   

Vi i Norges 
Kvinne- og Familieforbund 

Enebakk arrangerer 
juletrefest med sang og lek/dans rundt jule- 

tre med trekkspillmusikk. 
Vi vet at Julenissen kommer med noe til barna 

Det vil bbi servert saft, kaffe og kaker 
Torsdag 6.januar ki.17.30 - 19.30 

Sted Bedehuset pA Flateby 
kr 50.- pr. person (inkl.alt) 
PAmeiding inne 19.12.99 

til Jeanette Larsen tif.: 64 92 83 89 

Hjertelig velkommen! 

Tor Leif Aarland 
Kasserer Flateby Samfunnshus AL. 

Juleblomster 
Tradisjonen tro vii Enebakk 
Lionsklubb ogsA for denne ju-
len besØke able husstander i 
kommunen. Vi selger jule-
biomster og kranser. Salget 
vii foregA fra Ca. 10.desember 
og frem til ca.22 desember. 
Biomstersabget for jui er den 
stØrste aktiviteten kiubben 
har. 25 medlemmer kjØrer ut 
biomster i heig og pA hverda-
ger i dette tidsrommet. Dette 
gir oss igjen anledning til A 
stØtte opp om mange viktige 
tiltak i vAr egen kommune. 
Bidrag til eidre og trengende, 
stØtte til aksjoner mot narko-
tika og andre ulike formAl er 
noe av hva pengene blir brukt 
til. Enebakk Lions vil pA for-
hAnd takke for det bidrag den 
enkeit gir ved A kjøpe biom-
ster. Enebakk Lions vii samti-
dig benytte muiigheten til A 
Ønske alle en fredfylt og god 
førjulstid. 	IRJPR 

Kurs i trolimaling 
v/ Webjørg Steinset 
3 kurskvelder a 3 timer 
ki.18.00-2 1.00 
Stranden skole, Flateby 
Kursstart mandag 10 .januar 
kursavgift: 
kr 700.- inkl. alt materieli 
pAmeld .frist 
17.desember til 
Hilde Sannes: 
dag 64 92 86 76 
kv. 64 92 93 49 
Anne Skukkestad: 
649291 38 
Arr.:Norges kvinne- og 
familieforbund. Enebakk 

Julearrange- 
menter 

pA Emaus, Lotterudvn. 9 
Lørdag 18. desember: 
Kl. 16.00 : Vi koser oss med 
juiegrøt. 
Kl. 17.00 : Vi synger julen 
inn. Dynamis og 
Clear Voice hAper A kunne 
delta. 

Tirsdag 28. desember: 
Kl. 17.00 : Juletrefest for hele 
familien. 

Lørdag 1.januar 
Kb. 18.00 : NyttArsfest. 
Harald Midtsian taler. 

Velkommen! 

Juletresaig: 
ii. desemberkl 10-16 
18. desember kI 10-16 
19. desemberkl 14-18 
20. desember ki 16-20 
21. desember kb 16-20 
22. desember kl 16-20 

Juiekonsert i Mari kirke: 
Søndag 19. desember ki (tids-
punkt kommer i løpet  av da-
gen) 

Ytre Enebakk 
Skolemusikkorps 
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1000 firs fest 
lidrettenstegnl 	ElF 

Kjare Enebakkinger! 
Enebakk Idrettsforening og Idrettslaget Driv inviterer dere lii 
tusenArsfest i idrettens tegn. 

Vi byr pA flott anledning til en frisk start og til positiv synhig-
gjØring og profilering av nettopp din bedrift, institusjon, lag el-
ler forening. 

9.januar 2000 ki. 14.00 gAr startskuddet for Enebakk-idrettens 
tusenArsfest med stafett fra MjrhaIlen til Flatebyhallen det alle 
enebakkinger inviteres til juletrefest ki. 17.00. 

Stafetten gAr over 20 km delt inn i 20 etapper av vekslende 
lengde og vanskelighetsgrad. Ruta gAr langs riksvei 120 med 
trygge vekslinger i busslommer og med matstasjon og folkeliv 
underveis. Liste over vekslingspunktene sendes Ut til lagene i 
god tid for 9.januar. Deltagerene kan gjerne lope mer enn en 
etappe og det kan lØpes  i uniformer, kostymer eller sportsan-
trekk og husk: Det er by A gA. 

Juletrefesten byr pA gigantisk gran, nisser, musikk, leik og dans. 
Det blir godteposer for de minste og mulighet til dusj for sta-
fettlØperne for festen. Alt med gratis adgang. 

Vi tror og hAper at søndag 9 .januar skal bli en morsom folkefest 
som kan bidra til 
A knytte Enebakk sammen. Derfor ønsker vi oss dere som delta-
gere bAde pA stafett og fest og minner om at julebord og jule-
møter er en ypperlig anledning til A planlegge løpet. 

For A gjennomfØre et godt arrangement, Ønsker vi pAmelding 
for 12. desember. Dere melder dere pA stafetten ved A fylle Ut 
slippen nedenfor sA detaljert som mulig, og sende den til 
Per Finrierud, Gaupevn 13, 1914 Ytre Enebakk. Tlf 64925017 
Merk konvolutten <<TusenArsfest>> 

P.S. Hvis varet blir for dArlig for stafetten. gir vi melding om 
overraskeisesarrangernent. 

Ja, vi stiller lag til stafetten i Enebakk-idrettens tusenArsfest 
9.1.2000 kb 14.00 

Vi er 	 deltagere i alderen 

Vennlig hilsen 	  
Kontaktperson: 	  
Adresse: 	  
Tif. 	  

Skal du gi bort noe vi trenger? 
PA Bjerkely Flyktningemottak i Ytre Enebakk har vi en liten 
ønskeliste som kan vre aktuell for dere som nettopp har hatt 
en liten ryddesjau i garasje, pA loft eller sAnn generelt. PA Øn-
skelisten har vi bl.a.: SYMASKIN, SKI, SKØYTER, JAKT 
OG FISKEUTSTYR, (og her tenker vi alt fra innerst til ytterst 
av klr og sko pluss utstyr), HYLLER, SKAP, BILDER og 
VEGGPYNT. Kan du hjelpe oss med noe av dette 
ring: 64 92 7190 og meld fra. Vi tar imot med takk! 

Barnevaktformidling pa 
Flateby og i Kirkebygda 
1 desember startet vi opp med barnevaktformidling pA Flateby 
og i Kirkebygda. 
19 jenter i alderen 12 - 17 fir er tilknyttet barnevaktformid- 
lingen. 
Disse har deltatt pA et kurs som strakk seg over fire kveldene 
der kurslrere var førsko1elrer/spesia1pedagog Marta Helland 
og tidligere helsesøster,  nA psykiatrisk sykepleier Liv Rosen- 
berg. 
Kurset omhandlet fØlgende emner: 
Barns utvikling pA ulike alderstrinn 
Hvordan vre sammen med barn 
Ulike situasjoner som kan oppstA ved pass av barn 
Samarbeid med foreidre 
Hva gjør du m barnet blir sykt eller skader seg? 
Førstehjelp 
Alie kursdeltakerne har fAtt kursbevis. 
Norges kvinne- og familieforbund, Enebakk har utarbeidet en 
brosjyre om barnevaktformidlingen. Denne fAes pA heisestasjo- 
nene, alle barnehagene og i kommunen eller den kan fAes ved 
henvendelse til Anne Skukkestad Aarland 64 92 91 38 
For spørsmAl  kontakt leder eller Jeanette Larsen 64 92 83 89 
Trenger du barnevakt s A benytt v  barnevaktformidling!! 

FLOTT GAVE TTh FLATEBY 
SAMFUNNSHUS 
Flateby Samfunnshus er et popukrt forsamlingshus her i Ene-
bakk og brukes til ulike arrangementer. Inghild Lunde og Jo-
hanne Storeng tenkte i sA fine omgiveiser mA vi ogsA ha mulig-
het til A arrangere seiskaper med stil. Dekketøyet som var pA 
Samfunnshuset var OK, men enkelt. SA her trengtes det en opp-
gradering. 
Disse driftige darner lot tanker og ord gA til handling og satte i 
gang iotterier pA Flateby. 
PA ett Ar har de kiart A samie inn Kr 55 300! 
For disse pengene har Flateby Samfunnshus investert i nytt 
dekketøy, dvskomplett bestikk, glass, taiierkener, kaffeservice, 
lysestaker osv. Dette er ment A brukes ved høytidelige  anled-
finger. 
Johanne og Inghild ble hedret for sin flotte innsats pA Old Boys 
festen pA Flateby Samfunnshus 6 november. Styret i Flateby 
Samfunnshus vil ogsA med dette rekke en stor takk til Inghild 
og Johanne og til abbe som har tatt vei i mot dem og kjøpt lodd. 

Husk a skjekke røykvarslere  og pulverappa-
rat for juledekorasjonene tennes! 
Sjekk batterier i røykvasierne. 
Sjekk pulverapparatet: 
Se at nAlen stAr pA grØnt  pA puleverapparatet. Snu det pA hodet, 
iegg øret inntib og hør om pulveret "renner". Om det ikke renner 
har puiveret pakket seg og er ikke brukanes. Apparatet kan fyl-
ies pA nytt. Enebakk brannvesen er behjeipebige pA dette omrA- 
det. 	 TIf.: 64 92 63 15 



Morsomt med gamledager 
Tekst: Vibeke og Julie 6B 
Hva heter du? - Silje Barlie 
Hvilken klasse gAr du i? - 2b og jeg har Kristi Botenes som lie- 
rer. 
Hvordan var det pA Eldredagen? - Morsomt! 
Hva gjorde dere? - Vi Iekte redningsbAter sA brukte vi skjoko- 
frokost til andre hAter som invaderte bAtene vAr. 
Syntes du det 6klasse gjorde for dere var fint? -Ja, ser1ig maten, 
den var god. 
Hva gjorde besteforeldren& deres? - Lagde papirbAter, snakka, 
fortalte om gamledager og spiste. 
Hvor mange besteforeidre var det inne hos dere? - 9 besteforel- 
dre og 22 barn. 
NAr dere gAr i 6klasse kunne dere tenke dere A gjøre dette 
samme for 1-2 klasse? JA 

400 halve skiver, lek- Journalister for en dag:Christopher 
kert pyntet og flott (f.v.), Karoline, Julie og Karolinefra 6B 
lagt pit fat. Servere 	 brus hver fra Kitres Meny. 
gjorde de etterpA. De var vel- 	Skolen hadde fArt 1000 kr. fra 

helselaget og 1000 kr. fra eb-
dreArs-feiringskomiteen. 
Vi takker de eldre og hAper de 
kan komme igjen en annen 
gang. 

aig nervØse, men gjorde en 
bra jobb. Gjestene roste 6. 
klasse for jobben de hadde 
gjort. 
Alle barna i første, andre og 
sjette klasse fikk en flaske 

ALT pA PLASS: HornmusjkJc, drilljenter, velkomsdrink,festiniddag og dans matte til nar FNs El- 
dreár skulle markeres i Enebakk. Katinka A. Nilsen (f.v.), Hege Toliues, Olav Olavsson, Karoline 
Sandds og Mona R. Holtet. 

Flott markenng 
Det er godt a bli gammel i Enebakk, ble det slatt fast da Enebakks 
pensjonister markerte FNs eldreâr med en kjempefest i Flateby 
samfunnshus. 
Foto/tekst: Helvi Saitnes 
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Markering av FNs Eldrea"r 
"Kontakt mellom generasjoner", og da spesielt mellom unge og eldre, liar stãtt svert sentralt nãr arrangementsko- 
miteen for FNs eldre fir i Enebakk har lagt opp .rets Iøype. De har besøkt hver eneste skole i bygda, og "veldig hyg-
gelig og larerikt" er kommentarene som gar igjen pa begge sider. 

Elevene inviterte til 
hyggedag 
tekst/foto: Christopher Leiknes 
YTRE ENEBAKK: Torsdag 
11/11-99 hadde Log 2.klasse 
besøk av mange eldre. De 
gamle var der p.g.a. at det er 
FNs eldreAr. FNs rolle i dette 
er A velge et mAl for Aret. 

VAre oppgave: 
Vi bar 150 stoler og 22 bord 
inn i gymsalen. 
Julie, Robin, Jonas, Anine og 
Martin var loser. De mØtte de 
gamle da de kom og fulgte 
dem til riktig kiasserom. 

Historie fra 
Kirkenes 
tekstlfoto. Vibeke og Julie 6b 
Dette intervjuet er med en 
mann som var 10 Ar da krigen 
begynte og 15 Ar da den slut-
tet. Krigen starta i 1940 og 
slutta i 1945. Han bodde i 
Kirkenes nAr krigen starta og 
gikk pA skole 1 5klasse. De 
fikk ikke by til a ha norske 
flagg. Hvis tyskerne sA det sA 
yule de ha butt arrestert av 
tyskerne, men de hadde med 
norske flagg pa skolen. Det 
var mange som jobba i gru- 

Larenk dag 
Foto/tekst: Karoline og Julie 6B 

Hva heter du? - Vibeke Winje 
Hvilken klasse gAr du i? - 6 
klasse 
Syntes du det var goy A hjelpe 1-
2 klasse? - Ja, det var goy fordi 
1-2 klasse likte maten vr. 
Hva var det dere gjorde fr a 
hjelpe dem? - Vi bakte, serverte, 
ama bordene, rydda, viste beste-
foreidrene rundt, vaska og tok 

Her star en dame og forteller 
om seg selv. 

vene, blant annent faren hans. 
Den bilen som de brukte til 
gruvene stAr pA et museum 
nA. Han flytta til litt utpA Ian-
det ved Kirkenes. Han hadde 
noen kyr, en katt, to hunder 
og noen sauer. NAr det var lite 
vann sA brant 142 hus. Han 
var med i skiforbundet og der 
var han med ganske lenge. 
NAr krigen var over sA var det 
neslen ikke noe igjen av Kir-
kenes. Det var sluuen pA 2 
verdenskrig i Kirkenes. 

A smØre 400 brødskiver var 
ingen sak for sjetteklassing-
ene ved YES 

bilder. 
Hvilket ting syns du var rnor-
somst? - Og ta bilder fordi det er 
min sterkeste side. 
Hva synes du var fint om eldre-
dagen? - At de gamle var der. 
Assen var det og hjelpe de 
gamle? - Jeg syns det var 1-
ringsrikt. 

Andre klasse 
Barna i 2 A synes det var 
morsomt at de eldre var pA 
besøk. De synes det var mor-
somst at de gamle fortalte om 
gamle dager, De fortalte om 
hvordan det var pA skolen i 
gamle dager. Da var det mye 
strengere enn nit pit skolen. 
Det var ogsA morsomt A se pA 
de gamle danse. 2. klasse sy- 

FLATEBY: Med i alt 700 al-
derspensjonister i Enebakk, sA 
festkomiteen kiart faren med 
pitmelding til en fest som 
skulle holdes i et lokale som 
ikke rommer stort flere enn de 
125 det var dekket til. 
- Det ble Iitt ekstra spenning i 
hverdagen, men vi har fittt 
plass til alle som yule komme, 
smiler leder for arrangements-
komiteen, OIav Olavsson 
bredt. Stranden skolemusikk 
har Apnet festen med marsj og 
drillkorps, og stemningen ho-
kalet em belt upAklagelig. Bor-
det er nydelig dekket, Tore 
Vestli spiller dempet evergre-
ens mens de unge servitØrene 

og Martin Eide 6B 

nes det kjedeligste 
var A synge og danse 
for de eldre. 

400 skiver 
Mandag ,tirsdag og 
onsdag bakte 6. 
klasse masse mIle-
kaker og muffens. 
Tidlig torsdag mor-
gen gikk tyve 6. 
kiasseelever i gang 
med A smøre smør-
brØd til 200 perso-
ner. Jobben gikk 
unna i stor fart og re-
sultatet ble omtrent 

fra Strañden skole server de 
festkledde. 
Maten har kommunen bestilt 
fra KopAskjøkkenet for A were 
sikre pA at den er av ypperste 
kvalitet, og drikke em sponset 
av nairbutikken pit senteret. 
- Det er kommunen som har 
spandert denne festen pit oss og 
det blir selvsagt dans utpit 
kvelden. Det er derfor det er sit 
mange mannfolk her, opplyser 
Olavsson. Og det mA vaire godt 
og sunt A vaire mann i Ene-
bakk, for rundt bordene er tett-
heten av menn stØrst, noe som 
kanskje er lmtt uvanlig for 
denne aldersklassen? 

Kontakt 	- 
I sine markeringer av eldreAret 
har det vairt de brobyggende til-
takene mellom generasjoner som 
har vairt viktig for Enebakks el-
dre. Det A skape kontakt med 
barn og unge har vairt vmktig. 
- Pensjonister er en resurs sam-
funnet bør benytte seg av i langt 
stØrre grad enn det som gjøres i 
dag, mener Olavsson.- Skolene i 
Enebakk bar vrt veldig vitkne pit 
at det er eldre am i Ar og har invi-
tert oss pit tema- og prosjektda-
ger. Vi har vert en gruppe pit 50-
60 personer som nit har,  besøkt 
hver eneste skole i bygda, noe 
som har vairt svairt hyggelig og 
hemerikt, sier Olavsson. 



Enebakk Neringsfond 
Enebakk kommune har opprettet et nringsfond der det kan sØ-
kes tilskudd eller lin til etablering av bedrift, aksjetegning, ga-
rantistillelse o.l. Støtte fra fondet skal som hovedregel ikke 
overstige 20 prosent av det totale kapitalbehov. Det gis normalt 
ikke stØtte til sanering av gjeld eller løpende drift. 

Søknadsskjema og nrmere opplysninger kan fãs ved henven-
delse til meringskoordinator pa tif.: 64 92 87 13 eller râdmanns-
kontoret, tlf.: 64 99 0107 

Hovedm1 FNs eldre àr" Et 
samfunn for alle generasj oner". 

Kampanje for prosjekt bolig 

Kampanjen forsetter for A fâ et eget boligkontor i Enebakk ,og 
etter kjempeflott respons pa siste annonse i Komposten kommer 
her en tilstandsrapport. 
OFO har formidlet to boliger i sommer og har hatt en rekke 
henvendelser der folk trenger bolig. OFO har fAtt tilbakemel-
ding pa at det star mange leiligheter tomme i bygda v.r, og vi 
oppfordrer nâ alle til a leie Ut. Det er et skrikende behov for lei-
ligheter og hus i alle størreiser! 
Det appelleres pa det sterkeste: Bli med pa Prosjekt Bolig! 
Nãr huseiere tar kontakt er OFO gjerne behjelpelige med rãd og 
vink - hvordan leie at, hvilken pris er fornuftig og annet husejer 
matte lure pa. 
De fleste er interessert I ett mer yang utleieforhold og da spiller 
ting som husleie, tilretteieggelse og trivsel fra begge parter inn. 
Rent Økonomisk sett er det stØrre slitasje pa boligen og langt 
mer oppussingsarbeid ved stadig utskiftninger. 
Vii minne om at gjennom OFO sã annonserer huseier gratis og 
kan selv bestemme hvor mange som skal komme pa visning, og 
vi har taushetspiikt. 
Med hjeip fra dere hâper jeg at dette prosjektet blir et flott til-
bud bade for utieiere og ieietakere i Enebakk. 

Trine Rot.s 
oppfØigingsieder OFO 

K0Ø.svn.3, 1914 Ytre Enebakk 
TLF: 64 92 57 30 

Ønsker du a bli 
stØttekontakt? 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
har fortiøpende behov for 
støttekontakter. Vi trenger 
støttekontakter for personer 
med forskjellige typer funk-
sjonshemninger og vii gjerne 
ha kontakt med personer i 
alle aidre av begge kjønn. 
StØttekontaktordningen 	er 
opprettet for a gjøre hverda-
gen rikere for den enkeite 
bruker, og bi.a. gi bruker mu-
iighet til a delta pa forskjel-
lige fritidsaktiviteter. 
Engasjementet dreier seg om 
fra 2-3 til 5-6 timers oppdrag 
pr. uke. 
Godtgjøreise og eventuell Ut-
giftsdekkning etter avtaie. 
Er du interessert tar du kon-
takt med driftsieder for funk-
sjonshemmede, Jack Aad-
land, pa tif. 64 92 44 60. 

SfrInu&9Fg & &U?1I?t iL 

oI 	 cii 
EL. INSTALLASJON 

1912 ENEBAKK - TLF.: 64 92 63 00 

Alt I elektrisk 

:eufag 

elll~ 41~0 

TN 90902091 

tllc~* 
C", si i 

Din lokale taxi 
Stein Sariberget 

B. NJESSVOLD MASKIN 
Maskinentreprener 

i/ Tomtearbeid/Anleggsarbeid 
V Sprenging 
v Tipptransport 
i/ Kabel- og grøftegraving 
' Planering og drenering 
v Vann- og aviopsarbeid 
' Snebrøyting, Flateby 
i/ Sand, stein, grus og vekstjord 

FaksfTIt. 63 83 85 85 Mob. 92082 192 

Sofiedal, 2009 NORDBY 

SENFRA!. G()DKIIiNNNG 
FOR .\NS\',\RSRETT 

Gj erde 
matriell 

Fiettverk-hundegard-sau-vilt 
hønsenetting 

Piástbeiagt gjerde-stakitt 
Elband-isoiatorer + mye annet 

Trykkim. stoiper alle Iengder/dim 
bygningsstengsei 

Ring for tilbud, vi skaffer det meste 

TIf/fax: 64 9274 19 
Mob: 906 01 268 

MILJØTAKAS 	
ft 

utfØrer alle typer tak- og 
membranarbeider. 
Torvtak, flate tak, terrasser, takstein, plater, kui-
verter, garasjedekker, sisterner, avfaiisoppsam-
iings- og radonmembraner. 

Nybygg og reparasjoner 
Rennaveien 4, 1911 FLATEBY 
Tif. 6492 89 14 Fax 6492 85 01 

Utsigts Rammeverksted 
1911 Flateby 

TIf. 64 92 86 10 

Innramming av 
broderier, malerier 
foto M.M. etter mil 

Medaije- og pinsskap 
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Synliggjøring av behov 
FNs eldrear ble inniedet 1. 
oktober 1998, og marke-
ringen av ãret skulle fremme 
FNs prinsipper for eldre om-
satt i politikk og i praktisk. 
Program og handling har fo-
kusert pa: 
- situasjonen for eldre, her-
under retten til deltaking og 
retten til pleie- og omsorg 
- livslang kering og utvikling 
- solidaritet mellom genera-
sjonene 
Hovedmâl har vert <<Et sam-
funn for alle generasjoner>> 
der det av overordnede mâl 
kan nevnes; samhoid mellom 
generasjonene. Livskvalitet 
med rom for personhig utvik-
ling og vekst gjennom hele 
livslØpet. Trygghet og verdig-
het i alderdommen. Vern om 
fundamentale verdier i sam-
svar med FNs prinsipper for 

eldre i verden 

Blikk pt verden 
Norge har i dag 600.000 al-
derspensjonister. Kaster vi et 
blikk utover egne grenser ser 
man at over 60 prosent av 
verdens eldre, 580 mill, lever 
i u-land. De fleste 60 âringer 
ser i Norge frem mot mange 
gode sunne hr, og levealderen 
er fem - seks hr høyere enn 
for 50 ár siden. 
Snittalder for eldre i mange 
u-land er 50 r, i Norge er den 
nrmere 80 ar. For Norges 
del har eidreret butt en an-
ledning til ? sette fokus pt el-
dres iivssituasjon I det norske 
samfunn. Statsminister Kjell 
Magne Bondevik lover at 
Norge over de neste fire ãr 
skal bruke 30 milliarder eks-
tra pt det han kaller <<Genra-
sjon Xstra>. 

Boliger i Enebakk kommune 
Enebakk kommune har fâtt en forespørsel fra Utlendingsdirek-
toratet for innvandrere (UDI) om a ta imot nye flyktninger for 
bosetting i 1999. For at dette skal were mulig, ma vi blant annet 
kunne tiiby flyktningene et sted a bo. Har du en ieiiighet eller 
annen bolig du kunne tenke deg a leie ut til en flyktning eller en 
familie? 

Henvendelse til sosialavdelingen tlf.: 64 99 01 40 

TVERRFAGLIG FORUM 
HAR DISSE 
MØTETIDENE FOR, JUL: 
uke5O: 15.des 
kl. 14.00-15.30 Flateby hei-
sestasjon 
For mer informasjon ta di-
rekte kontakt pa teiefon 
64990100 eller kom innom 
for en prat. Du finner meg pa 
Lekoteket mellom bibiioteket 
og iegekontoret i Kirkebyg-
den. 

UTLEIE AV LIFT 
Per Even Bakkene 

tif.: 946 01 926 

Sp(c'e 's Kobber oq 8tikkenslaqer 
Vi tar hand om deres tak! 

Tif.: 90 86 38 89 - Kveld: 64 92 52 56 
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Vi tar over stafettpinnen 
(KIRKEBYGDA) - Enebakk Avis skal vre en ren lo-
kalavis am og for det som skjer i Enebakk. Skal vi 
lykkes 1 denne uffordrende jobben, er vi helt av-
hengig av et samsplll med bygdefolket. Tips am 
smátt og stort, oppfordrer redaktor Gunnleik Sei-
erstad og journalist Tore Robert Kierud. 

Allerede mandag 6. desember 
startet journalist Tore Robert Kie-
rud pA sin nye utfordring. Sam-
men med prosjektleder David 
Koht-Norbye skal han allerede 
onsdag 22. desember utgi første 
nummeravEnebakkAvis. Forst et-
ter nyttár tiltrer enebakkingen 
Gunnleik Seierstad som redaktør. 
Da skal ogsâ en ailsidig kontor-
medarbeider vre pa plass. 

Mot lokalavisen 
- Enebakk Avis skal samle bygda. 
Vi tar over en interessant stafett-
pinne Ira Komposten. Alt innhold 
fra den manedlige informasjons-
avisen ma vi minst gjare like bra. 
Ambisjonene vâre er A skrive om 
alt som skier i Enebakk. Ingen sak 
er for liten for oss. Vi skal fylle avi-
sen en gang i uken med alt fra no-
tiser til store reportasjer og nyhe-
ter, sier redaktør Gunnleik Seier-
stad. 

- Kom derfor til vârt folkemøte 
pa lgnarbakke i morgen, torsdag 9. 
desember. Representanter fra alle 
lag og foreninger er spesielt invi-
tert. Vi skal presentere oss, men 
viktigere blir det 5 fâ høre hvilke 
forventninger bygdefolk har til 
avis. Og ikke minst;  hva vi kan lose 
ved a samarbeide, sier han.  

mál, er vi avhengig av a f med oss 
en del frilansere. Vi ser gjerne at 
We godt voksne og ungdommer 
melder seg til tjeneste for Enebakk 
Avis. Desto f]ere med ulik bak-
grunn som skriver i avis, jo bedre 
troT vi sluttproduktet blir, sier Sei-
erstad. 

Han lover ikke stjerne-honorar, 
men vil selvsagt betale for den vik-
tige jobben frilanserne utfører. 

Tips oss 
- Kjre sambygdinger;  tro ikke at 
vi kjenner til alt som skier i bygda. 
Skal vi kunne dekke ulike opplegg 
og begivenheter, ta tak i aktuelle 
saker og skrive om interessante 
personer, ma vi ha hjelp av dere. 
Tips oss. Vi kan ikke lokke med 
1 .000-kronerstips, men ]odd kan 
kanskje gi enda større gevinst for 
dere som ringer oss, sier Seier-
stad. 

Hver torsdag 
- Avisen kommer hver torsdag. Vi 
Mper a glede enebakkingene med 
en real lokalavis hver uke, sier 
redaktor Gunnleik 
Seierstad. 

Tore Robert Kierud er 
allerede i gang som 

journalist i 
Enebakk Avis. 

Gunnleik Seierstad glederseg til ci ta fatt som ye-
daktør i Enebakk Avis. 

Trenger frilansere 
—Vi eren liten, men enga-
sjert gjeng. Skal vi 
imidlertid klare 

n5 vare 
høye 

En uniok 
M U 11* g h e t til ao 

((snakke med)) alle 
kommunens 

 
Is 

 

hver uke 
Dette tror vi nringslivet setter pris pa og virkelig ser 
mulighetene som nâ byr seg med sin egen lokalavis, 
sier Jan Erik og Kariann som skal vre markedskon-
sulenter i EnebakkAvis. Vi har allerede gjort oss kjent 

distriktet og regner med a bli tatt godt imot nâr vi 
kqmmer pa besøk. 

Enebakk Avis skal først og fremst vre en avis for 
Enebakks innbyggere ogsâ pa markedssiden. Vi øn-
sker a legge annonseproduktene best mulig til rette 
for alle parter. For a fA til dette er vi avhengige av til-
bakemeldinger fra dere som lesere. Vi har 1 samarbei-
det med kommunen leid lokaler i den gamle skolen i 
Kirkebygda. A vre lett tilgjengelig er en 

forutsetning for god kommunikasjon. 

I tillegg til kommunal informasjon og forretnings-
annonser, er vi opptatt av a skape et miljo for lokal 
kultur og foreningsvirksomhet. Enebakk Avis har som 
mâl a vre en stor markedsplass for alle kommunens 
innbyggere. Vi er derfor forberedt pa at tilbudet vii 
endre seg etter hvert som vi gar. En spennende utfor-
dring for alle patter. 

Enebakk Avis vil ogsâ ha et annonsesamarbeid med 
øvre Smaalenene og Indre Smaalenenes Avis. 

Vi gleder oss til ta fatt, avslutter Jan Erik og Kariann. 
Jan Erik - eller Nikke blant venner - skal besøke bygdas ncringsliv. Samnien med 
Kariann har han som mcilsetting ci sette bygdas na?ringsliv i fokus. ieakk Avis -. Ye!efon 64 92 37 00 'Telefax 1 92 7 1 ( 
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ANNONSEPRISERI KOMPOSTEN: 
Gjeldene fra 01.03.97 
Pnser pr.spaltemm: kr.3.30 
Helside: 	 kr.3.3000.- 
Halvside: 	 kr. 1.650.- 
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Fargetill:. 1 farge:krl.10 pr.spaltemm 

2farger:krl .40 pr.spaltemm 
3farger:krl .65 pr.spaltemm 

Alle priser er eksl.moms 

Utgis en gang I mnd. 
Ingen utgivelse ijuli og august 

Lag og forefinger herunder politiske par-
tier annonserer gratis anangementer, kurs 
o.1. Innenfor grensen av 250 spaltemm. 

Korte meldinger og fØdselsdager og andre 
begivenheter er gratis. 

Râdmannen har fullmakt til a inngti spesi-
elle avtaler med større annonsører 
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STPAPA TEAM: De hadde mange de yule takke, rektor Kari Saltnes og skolesfef Roar Paulsrud, men 
mest av alt fortjente de en stor takk selv, for a aidri ha gitt opp hq°pet om en ny skole i Kirkebygda. 

Skolen offisielt âpnet 
Kirkebygden skole kan gá under mottoet - billig og bra er best, for 
nyskolen er alle svert fornøyd med bade nr det gjelder utforming 
og pris. Na er det opp til brukerne a ffi det viktigste pa plass, nemlig 
a gi skolen sjel. 

VELLYKKET PROSJEKT: Nestleder for plan- og byggekomi-
teen, Elin Slette, fikk det cerefulle oppdraget d overekke nØkke-
len til opddragsgiver for skoleprosjektet, ordfØrer  Jorunn Buer. 

Foto/tekst: Helvi Saltnes 

KIRKEBYGDA: NØkkel- el-
ler overrekkelseseremoni er 
høytidelige saker, ikke minst 
nâr det gjelder noe sâ sjeldent 
som en ny barneskole. 
- Jeg hadde ikke trodd at jeg 
skulle fã oppleve a stâ her 
under en nøkkelseremoni, ãp-
net en hØytidelig skolesjef, 
Roar Paulsrud. At veien frem 
har vert bade lang og tome-
full la han ikke skjul pit. 
- Jeg har et forprosjektkom-
pendium som gar 12 5r til-
bake i tid. Et prosjekt med en 
prislapp pA 15 millioner. NA 

har vi en helt ny skole til 22,5 
millioner, pApekte Paulsrud 
som nA velger A se fremover. 
- Jeg har mange jeg vii takke! 
FØrst de som har fattet sA 
gode vedtak, sa noen for 
svrt effektiv lobbyvirksom-
het, noen for a ha bevilget 
mye penger og for at vi her 
har butt hørt  under hele pro-
sessen frem til i dag, sa rektor 
Kari Saltnes. Hun Ønsket vel-
kommen til den hØytidelige 
seremonien i skolens hjerte, 
mediateket. Her hadde hun 
dekket til alle pA hjemmebro- 

derte duker, pyntet med ha-
gens aller siste høstblomster 
og bød pA snitter og marsip-
ankake. 
- Flyttingen ble toff. Vi hadde 
planlagt alt ned til minste de-
talj og det hele sA Ut til A gA 
som pA skinner. SA kom reg-
net! Da ser du hva folk er la-
get av, understreket Kari Salt-
nes og siktet til det unike 
samarbeidet meilom hAndver-
kere, flyttefolk og kolleger. - 
Men vi mA ikke glemme at 
skolen kun er et skall. Det er 
vi selv som skal skape et godt 

bus A Ire i. Det er det vi put-
ter inn, det pe.dagogLske som 
er avgjørende. Jeg tro pa at vi 
skal klare A gi denne skolen 
sjel. 

Flotte gayer 
Av kommunen, overakt av 
ordfØrer Jorunn Buer, fikk 
skolen et Erling Enger bilde 
som straks fikk plass pA per-
sonairommet. Et stort oljear-
beid var personlig gave fra og 
av Per Ame øiestad og pry-
der i dag mediateket. Her fikk 
ogsA foreidrenes gave vegg-
plass, et flott teppe laget av 

Grete Kittilsen, med tittelen 
Vi i fjerde, hva med oss?. 

Jofrid Kongsnes overrakte et 
foto av gamleskolen som er 
plassert utenfor inspektørens 
dØr. 
- PA kvelden 10.oktober 
hadde vi Apningsforestilling 
for foreidre og her bie det 
flotte teppet avduket, opply-
ser Kari. Over 600 var til 
stede pA Apningen der 1 - 4 
klasse hadde smA underhold-
ningsinnsiag og 5 - 7 kiasse, i 
samarbeid med kulturskolen, 
presenterte sitt prosjekt <<sko-
len gjennom tidene>>. 

Litteratur perle 
Det lages svrt mye bra i Enebakk, det kan 
bare vere litt vrient a ffi øye pa. Det lokal-
historiske bladet <<Ign>> utgitt av Enebakk 
Historielag er et godt eksempeL Et blad 
tettpakket med lokaihistorie, gamle ord og 
utrykk, bilcier fra svunnen tid og i tillegg, 
dette er knakende godt skrevet. 

Ostehøvelen- en Enebakk ide 
Klipp fra 4gw> nr 2: 
< Si er det slAtt fast at ogsA ideen til ostehøvelen kom 
fra en Enebakking. Historien er denne: Som 8-Aring i 
1868 limte Hans Petter Christiansen fyrstikkesker for a 
spe pA de beskjedne inntektene fra smAbruket Nøisom-
heten. Mer enn 50 Ar seinere arbeider enebakkingen 
som snekker pA Lillehammer. Her er det han kommer 
over ideen til ostehøvelen: 
'En dag, trolig rundt 1923, kom det en bonde pA ski- og 
møbelfabrikken for A seige en firekilos ost. Der sto det 

tie snekkere og jobbet. Hans Petter Christiansen var en 
av dem. Han sa:- vi fAr vel smaka først, og sA tok han 
snekkerhøvelen sin og skar av noen skiver. SA kom-
menterte han: - Det hadde vøri fint A hatt en hØvei til 
osten, sAkunne vi gjort siik snekkera gjør'.>> 
Resten av historia om Hans Petter Christiansen fra 
<<NØisomheten>> og mye mer er A finne i bladene <<Ign>>  
som gis Ut av Enebakk Historieiag. 

I neste nummer 
I desemberutgaven av Ign er det Hammeren I Kirke-
bygda som er viet mye spalteplass. <<Hammern>> som 
det og sies, lit svart sentralt til i bygdafor floe tid til-
bake, og ikke minst derfor er det mye i1terdssant his-
tone knyttet til Hammeren. I Ign fAr vi høre om teorien 

m sier at Bye er den eidste boplassen i Enebakk. Vi 
an lese om riksveien som gikk over Hammeren og ru-

tebAten som la til ved brygga pA Thorshov. Selve nay-
net og stedet Thorshov blir trukket frem bAde i forbin-
delse med gammelt norrØnt gudested og arena for stor 
kjarlighetsdramatikk. General Ole Roll Hansens histo-
ric som Øverste general for de norske styrker i 1905 
kan vi lese om her, og en god del skoiehistorie. Kort 
sagt, det blir mye fin iesning A se frem til om man kia-
rer A oppspore det ganske anonyme utslagsstedet for 
dette flotte produktet, nemlig i høyre  skranke i Ene-
bakk Sparebank. Prisen er ganske overkommelig, 20 
kroner pr. nummer. Vei lest. 

Uttrykk brukt i Enebakk: 
"Den late bcer seg ihcelfør han ga°r to ganger" 
"Dess mer en roter i møkka, Jo verre lukter det" 
"En har ikkefred lengre enn naboen vil" 

flu sidder vi pent i det, sagde Musen, hun sadd i 
Fcelden" 	 Kilde: Ign 


