
ENEBAKK AVIS SPAREBANKSTIFTELSEN DNB LAG OG FORENINGER

Fem får støtte fra Enebakk Avis - se hvem som får og hva pengene
skal gå til

Trym Bergtatt, Enebakk Musikkteater og Driv IL ved klubbsekretær Astrid Celius får støtte fra Enebakk Avis og
Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Arkivfoto

Fem lokale foreninger og tiltak får nesten 100.000 kroner fra Enebakk Avis og Sparebankstiftelsen
DNB.
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 For abonnenter

Mest penger er det Driv IL som får med 30.000 kroner til sin ordning for å hjelpe vanskeligstilte familier i Enebakk.

«Vi ønsker å videreføre suksessen fra i fjor med gavekort til utstyr. Tilbakemeldingen var at det var �ott å endelig
kunne kjøpe utstyret de manglet for å delta på aktiviteter, og klubbekledning slik at barna deres også kunne gå i det
samme som de andre på trening. På denne måten kan alle som vil delta i våre aktiviteter uavhengig av
familieøkonomi», skriver Driv IL i sin søknad.

Enebakk barne- og ungdomsteater

Enebakk barne- og ungdomsteater (EBU) får 22.535 kroner til å bygge opp et kostymelager, og til symaskiner for å
kunne sy kostymer.

«EBU skal bygge opp et kostymelager på et rom som er stilt til rådighet fra kommunen og må kjøpe inn materialer
til hyller, samt oppbevaringsbokser for kostymene. Jobben utføres på dugnad. EBU syr kostymene selv på dugnad,
men mangler symaskiner og er avhengige av at foreldre har dette selv. Det er dessverre stadig færre som har egne
maskiner og EBU ser nytte av å ha egne egnede maskiner til kostymeproduksjon» står det i søknaden fra EBU

Trym Bergtatt
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maskiner og EBU ser nytte av å ha egne egnede maskiner til kostymeproduksjon», står det i søknaden fra EBU.

Enebakk Musikkteater
Enebakk Musikkteater tildeles 20.000 kroner.

Musikkteateret skal i samarbeid med Enebakk barne- og ungdomsteater og Enebakk Dramatiske Sælskap sette opp
forestillingen «Spelemann på taket» utendørs ved Flateby Samfunnshus i august/september. Totalt blir det fem
forestillinger.

«Vi har med 44 skuespillere og 10 musikere i alderen 9 til 68 år. I tillegg legges det ned en enorm dugnadsinnsats på
scenogra�, kostymer, lys, markedsføring, kiosk, her er det totalt minimum 35 personer involvert. Alle involverte gjør
alt på dugnad, med unntak av regi, koreograf og kapellmester. Vi leier også inn folk på lyd», står det i søknaden.

Pengene skal gå til innleie av lyd- og lysutstyr, som har en samlet kostnad på 60.000 kroner.

Trym Bergtatt

Trym Bergtatt driver nettstedet ytterbygda.no, og har plassert ut en rekke historiske tavler i Ytre Enebakk med
plakater med forskjellig historisk informasjon knyttet til stedet der tavlen står. Han får 15.000 kroner til sitt arbeid.

Ytterbygda sørger for at:

* Folk kommer seg ut på tur og får lest lokalhistorie på turene sine.

* Unger benytter disse tavlene til å spille mobilspillet Pokémon GO. Vi har nå fått over 200 aktive spillere av barn.
Dette sørger for at de kommer seg ut på aktivitet fremfor stillesittende PC-spill hjemme.

Det er nå satt ut 81 tavler i Ytre Enebakk. Alle er linket opp mot ytterbygda.no for mer utfyllende informasjon. Flere
nye tavler/plakater er på vei, står det på ytterbygda.no.

«Siden kostnaden for å lage tavler er relativt dyrt og at alt gjøres av meg personlig - med egne midler, både på tid og
kostnad, hadde støtte gjort det lettere å jobbe videre med prosjektet», skriver Trym Bergtatt i sin søknad.

Historielaget

Enebakk historielag er tildelt 10.000 kroner til sitt arbeid med å restaurere eksisterende informasjonstavler.
Fjernede tavler skal erstattes, og innholdet skal vurderes på nytt med tanke på språk og innhold. Ny tekst skal
trykkes, slik at den vil være holdbar i mange år.

«Informasjon (tekst/bilder), laminert - A 4 størrelse. Festet på tavler, som har form av små hus. Her kan barn og
unge på egen hånd �nne ut litt «om gamle dager». Løypa kan benyttes av skolene. Besteforeldre kan fortelle sine
barnebarn. Tavlene kan ska�e «hvermansen» informasjon om stedet. Nyttig for nyinn�yttede», skriver historielaget
i sin søknad.

Fakta om støtteordningen
Lokale lag og foreninger ble invitert til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Enebakk Avis ut 100.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt
område.

Pengestøtten fra Enebakk Avis inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet.

https://www.enebakkavis.no/tag/enebakk-avis
https://www.enebakkavis.no/tag/sparebankstiftelsen-dnb
https://www.enebakkavis.no/tag/lag-og-foreninger

