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Tirsdager kI. 17.00-19.00 hos

YTRE ENEBAKK
BENSIN & SERVICE A/S
Ring Petter Solli, tlf. 87 07 60

FOLLO AUTOCOt
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Løssalg kr. 3,50

Nyft,kunst
senter,
äpnet.
Se side 8

Lokalavis for Enebakk

Toft tordner mot Hoyremutredning:

HiJ$MANN$A

13fis,ke
pa 'NoP
Se side 7

Memmet
fikk piano
Se side 2

Koselig:
pa Rustad=
tun
Se side 6

Idpetts
anlegg
Se side 5

Englandsm
fapepe
Se side 5

...........

Bygdeboka
Salget av bygdeboka gãr fortsatt
jevnt. Annet bind tar
ogsâ med seg en del
saig av fØrste bind.
Boka inneholder
titusener av navn og
árstall. Erfaring viser at det ikke er til a
unngá at feil kan
oppstã. Bygdeboknemndas formann
her at lesere som finner feil eller utelatelser vii meddele
dette skriftligtil et
av nemndas medlemmer. Navnene er
angitt i Bygdebokas
forord.
Rettelsene
vii bli tatt inn i bind
III.. For Øvrig henvises til annonse i
dagens avis.

- Jeg er ikke imponert. Dette er ikke originalt, bare en gjentakelse av
fylkets argumenter. Husmannsánd!
Det er fh.v. skolesjef Halyard Tofts
reaksjon pa utredningen en arbeidsgruppe i Høyre nylig la fram om videregáende skole i Enebakk.
Se side 6

KONFIRMANTEF
SE HER.

Halyard Toft, J7iv. skolesjef i
Enebakk er ikke imponert
over utredningen om videregáende skole SOl en arbeidsgruppe i HØyre har lagtfram.
Han fastholder at det yule
vcerefullt mulig a bruke Enebakk ungdornsskole til videregâende skole flied opplaringstulbud i forskjellige
yrkesfag.

PA DEKKJAKT? Kjortil

Mix og match
med väre kIar
sä tOIer du deg vel naP dagen er

YTRE ENEBAKK
BENSIN &
SERVICE A.S
1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. gummiforhandler

StàI-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!

Jernbaneveien
Stor parkeringsptass

-

SKI

-

TIf. 87 28 89
TOrsd. kI. 9-19

/TIf. (02) 924408
EKOFISK

(D

VIGNETT

Ad Hoypes ne! fil videpem
ga0en'de skole Enebakk
I
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aktuelle oppslag om ukens aktiviteter

Eldpetpeff
Flateby Kino arrangerer eldretreff den 18/4 ki. 19.00 pa Flateby Samfunnshus. Det vii først bli
servert kaffe og nystekte vafler,
og Nattergalen vii stà for underhoidningen. Ki. 20.00 vii vi vise
filmen Gjest Baardsen mlAifred
Maurstad etter Ønske fra de eldre selv.
Vi har sendt Ut invitasjon til
Pensjonistforeningen, Handicaplaget samt Enebakk Sykehjem
som har vist stor interesse for
dette arrangement. Skulie du
imidlertid 4a1ie utenfor disse
grupper er dette selvfØigelig ingen hindring du er hjertelig veikommen!
-

-

It

-

Bondebinnelaget
minner om motet hos Ase BØhler onsdag 17. aprii. Vibeke Heigesen synger akk. av Thore
Vestii, og Erling Rosaiand dekiamerer.
Se forøvrig annonse 1 dagens
avis.

0
Koselig pa nattkino
NRK østiandssendingen var
ogsâ pa sin Akershus-runde en
tur innom Flateby Kinos nattkinoarrangement den 8. mars.
Filmen Verdens aiier vilieste
bi1race> ble vist, og vi serverte
suppe pa tradisjoneit vis. Vi var
veldig spente pa hvordan oppslutningen yule bli, men heldigvis mØtte folk opp denne fredags
kveld, og det ble riktig koselig
med ievende iys og visesang av
Eivind Baaserud.
Flateby Kino er derfor nâ igjen
blitt litt mer entusiastiske nar
det gjelder nattkinoarrangement. Pa tross av heiler liten interesse hos publikum den senere
tid (sett bort fra (8/3), vil vi fortsette med dette tilbud ennu en
tid fremover men vi vii nâ legge
oss pa en litt lettere genre Underhoidningsfllmer!noe a le av!
Vi vii nevne at fredag den 26/4,
vii vi vise Politiskoien som nattkino. Se nrmere omtale i Vig-

-

netts <<Ukens filmer>> nàr den tid
nrmer seg.

Dukttoysaig
LØrdag 20. april biir det brukttøysalg pa Ytre Enebakk skole.
Salget foregâr meiiom ki. 10.00
og ki. 13.00. Innlevering av toy
foregâr kvelden i forveien den 19.
pa samme sted, mellom ki. 18.00
og 20.00, og er kun for husmoriagets medlemmer, og de som har
barn i parken.
Husmoriaget tar et lite belØp
for salgsjobben. Se forØvrig annonse 18/4.

Husk
mediemsmøtet 1 Enebakk HØyre i herredshusets kantine førstkommende onsdag.
Se forøvrig annonse i dagens
avis.

Sykehimemmets nye
A& et.
piano ankom M

Dette er jo til a fâ hØyt biodtrykk av. Na ma hØyrepolitikerne
begynne a bruke hodet siik at det
blir de resuitater velgerne vii ha.
Jeg er seiv HØyre-veiger og mor
til et av de 90 barna fØdt i 1984.
Nãr det barnet biir gammelt nok
til a sØke videregaende haper
jeg det finnes tiibud HER i bygda. Selv tok jeg videregaende i
Ski, dvs. 45 min busstur hver vei
1 1/2 time hver dag kastet bort.
Den tidã kunne ha butt benyttet
pa en mer fornuftig mate enn a
hompe over Ski-asen. Selv om vi
far frre >>innfødte>> sØkere, gâr.
det lint an a ta inn ungdom fra
vare nabokommuner. Ikke all
ungdom far en sjanse til videre
utdanning selv om de har tiibud
pa hjemstedet. Skolene kanjo ikke dekke sitt eget behov nâr de
har sØkere fra andre kommuner i
tiliegg. Selv om det na skal bli
nye skoier i Rlingen og Ski er
dette bare en drape i hayet. Tenk
pa sØkerne fra LillestrØm, LØrenskog, Strømmen, Skedsmo,
Langhus, Koibotn, As, osv. De er
ikke fâ. Pa 24 timer ble det født
15 barn pa LØrenskog en heit
vanlig helg i 1984, piuss at det var
fØdende som ble sendt til andre
sykehus fordi det ikke var kapa,

MARKISER

sitet nok til a ta imot dem. Barnetaliet Øker. La de som virkeiig
vii noe f. en sjanse. Vi kommer
til a fá et meget høyt opptaksniva. Konkurranse er etter min mening sunt, men det far vre grense for all gaiskap. Bare tenk hvor
mye penger sosiaietaten ma Ut
med til all ungdom uten jobb og
utdannelse. Det er ikke det vi vii
váre skattepenger skal gá til! For
et samfunn det vii bli, tapere og
vinnere, ingenting imellom. HØres nesten ut som et Østblokkmareritt. Det pedagogisk riktige
og ailsidige vaiget har man jo
fremdeies. Man far bare enda et
aiternativ, og det ikke bare for
enebakkinger, men ogsâ for kommunene rundt oss.
Det kunne jo hende det ble frre tenâringer som brukte narkotika og alkohoi. Det kunne jo
hende det ble mindre kriminalitet. GI DEM EN SJANSE.
Husk: Alle monner drar.
Er dette Høyres politikk? Kjøre den kommende generasjon
ned i gjØrma? Takke meg tell, jeg
tviier pa om det biir HØyres iiste
som biir putta i urna ved neste
vaig. VARE BARN ER FOR
VERDIFULLE TIL DET!

TANNLEGE

Enebakk

Stein Davre-Hansen

Markiser Persienner Gardinbrett

Praksis i Flateby
Tlf. W. 9.00-15.00
92 87 39
Tif. utenom kontortid
92 80 31

Markiseservice
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
tlf. 92 45 58

Kvelder, lordag etter avtale.

CATERING

ELEKTRONIKK
,
.

Enebakk

Clifford A/S

TransformMor
verksted

Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant
Cafeteria

Boks 27, 1911 Flateby,
TH. 92 85 40

Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. (02) 92 88 60

RORLEGGER

Vebo-POP

OSVALD NORDLI
Alt i blikkenslagerarbeid
utfores

Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

1911 Flateby

Nàr enebakkinger forst vii at
det skal skje et eller annet,
sá skjer det fort. Bare tre
máneder etter at sykehjemsbestyrer Olav Thune gikk Ut
og sa at han onsket seg nytt
piano til sykehjemmet, star
pianoet der.
Det har vrt litt artig a se
hvordan dette har utviklet
seg. Forst gikk formannen i
Enebakk sang og mUsikkrad

Oiav SkUiborstad i bresjen
for en innsamlingsaksjon,
og fikk inn 8.500 kroner.
Etterpà kom banken og sá
seg villig til a dekke restbelopet opp til 20.000 kroner. Sà mye skulie det ikke
bli, for pianoet kostet etter
det vi far opplyst 20.000.
Samtidig med pianoet, ankom ogsà det nye orgelet
som skal stà pa kapellet. Det

er tidligere gitte midler som
har gjort dette kjopet mulig.
Utvelgelsen av disse to
musikkinstrumentene ble
!agt i de beste hender. Den
kommunale organisten Hayard Oudenstad tok seg av
det. Sá nâ kan aile musikkeiskerne pa Sykehjemmet
glede seg over rene og kiare
toner fra et nytt piano og et
nytt orgel.

TIf. 92 84 68

INNRAMMING

BENSINSTASJON

• Utsigts
rammeverkSted

ØYEREN BENSIN &
SERVICE

ogsâ kveldstid

Bensin olje rekvisita
Gatekjøkken
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, Tlf.: 9281 32

EL-INSTALLASJON

REGNSKAP

Strømsborg &
Enersen A/S

Enebakk
Regnskapskontor

Alt i innramming.
1911 Flateby TIf. 9286 10

Endelig star det der, sykelijeinmets nye piano pa hederspiassen i dagligstua, og bade sykehjemsstyrer Thune og beboerne gleder seg til at det skal tas i bruk...

BLIKKENSLAGER

Utforer alt i varme-, sanitrog o!jefyringsanlegg

-

101

-

-

1912 Enebakk —
hf. (02) 92 63 03

utforer alt i el-installasjoner
1912 Enebakk TIf. 92 63 00

-

rb.Pc

MEOL. AV NORSKE
REGNSKAPS!3VRAERS FOREN>NG

INSTALLASJONSFIF)MA

KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I
!?~~
'~ El_-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TH. 92 86 94
MobiTtif. 094/26165

Aio&18gJHQ
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ANNONSE

FR,ITT FORUM
a

pa

for lange innlegg
Vi forbeholder oss retten til kutte ned
etter beste skjonn. Du kan skrive anonymt,
men redaksjonen ma ha navn og adresse.

Kommuneokonomien
Ma
0 styp
'kes
Den svake veksten i kommunenes og fyikenes inntekter
har fØrt til at mange oppgaver er
butt skadelidende. Sterkest gir
dette seg utsiag innenfor eldreomsorgen og sosiaiomsorg. Det
er riktig slik regjeringspartiene
sier at det beiøpsmessig har vzert
stor Økning pa disse sektorer. Behovet har Økt sterkere bi.a. innenfor eidreomsorgen fordi antall eidre har økt kraftig. I tiilegg
kommer at stadig flere familier
har behov for sosial stØtte som
fØige av arbeidsiedigheten. Det
er oppstâtt et gap meilom behov
og tilgang pa ressurser. Arbeiderpartiet vii styrke Økonomien i
kommuner og fylker. Disse vii
med en gang fà stØrre overføringer fra staten. StØrre statlige
overfØringer vii straks gi stØrre
aktivitet, mer arbeid og mer
trygghet og trivsei. Arbeiderpar-

End ming
IPeglep

ãrs avdragstid til 1OC/c rente. Dette gir kommunen en âriig utgift
pa Ca. 70.000 kr.
Samtidig skjrer kommunen
ned pa stØtte til vanskeligstiite
grupper som funksjonshemmede
og ungdom. Kommunen har helier ikke râd til a bygge barnehager, fritidshjem, helse- og sosiaisenter, bibiiotek osv. Oppretteise av viktige stillinger blir
ogsä utsatt grunnet kommunens
Økonomi.
Etter dette antar vi at det er
âpnet mulighet for at private firmaer!organisasjoner kan overta
finansieringen av prosjekter i
Enebakk, og samtidig tjene en
slant. F.eks. kan Emaus menighet finansiere gang- og sykkelvei
langs Ødegárdsveien pa Flateby,
og Rotary kan vei ordne med idrettsaniegget?
Styret i Enebakk SV

Nklame Pao Flateby Kino
Som kino-gjengere sikkert har
sett har deier av handeisstanden
i Enebakk hatt dias-reklame pa
Flateby Kino.
Det er i den senere tid en del
ny-etabiert virksomhet her i Enebakk som sikkert kan ha behov
for d markedsfØre seg seiv, og vi
mener at denne form for kinoreklame kan vre en fin mate.
Foreninger og lag har ogsâ anledning til a benytte dette tilbud
- f.eks. til a offentliggjøre planlagte arrangement. - - - -- - - - - - - -

fil
Ungdomspadet

Kulturstyret har enstemmig
tiet vii at det skal settes i gang vedtatt a stille de 10.000 kronene
bygging av bia. here sykehus og som var avsatt i budsjettet til
here barnehager. Ogsâ andre til- Ungdomsaret, til disposisjon for
tak er aktueiie. Dette vii gjeide ungdomsrádet I kommunen.
En søknad fra Flateby Ungendringer innenfor skattesystemet. Endringer som samtidig domsklubb om stØtte til en ukestokt med skonnerten Svanen, ble
sikrer Økt rettferdighet I skatteenstemmig vedtatt oversendt til
leggingen. Arbeiderpartiet vii
ungdomsràdet til behandiing.
legge til grunn hovedtrekkene i
skattekommisjonens
forsiag.
Derved vii en rekke av de stØrste
urimeligheter i dagens skattesystem bli tatt bort. Det vii ogsá
vre en viktig mâlsetting a fâ
satt ned utlánsrenten. En rentenedsetteise pa 1-2 pst. vii vre
til stor hjelp for mange kommuner. Ved slike tiltak vii det
Kulturstyret har vedtatt at
igjen bii fremgang og vekst i vel- punkt B II 5 i retningsiinjer for
ferdsstaten.
ungdomskiuhher ska1 >zr.kes.
- Lars Kvaivág .;Jermed..heter det ikke 1engerat.
iestlecler
Enebakk
-=
deltidsiedere kan lønnes av kiubArbeiderparti. bens styre. Det ma da følgelig bli
kommunens ansvar a lønne deltidsiedere.

:ehova..ku.pp I
formannskapet
Enebbakk formannskap har
innfØrt en ny ordning for frnansiering av asfaitiegging pa kommunaie veier. Samtidig ianserer
formannskapet et heit nytt tilbud for private organisasjoner
som ønsker en bedre avkastning
av sine midier enn det f.eks.
bankene gir.
Det hele begynte med at Jehovas vitner bygde sitt hovedsenter I Enebakk kommune. Etter kort tid fant sekten Ut at <<det
var maktpàliggende a fâ en mer
representabel adkomst til sitt
senter>>. Sâ maktpaiiggende at
den henvendte seg til Enebakk
formannskap og ba om at det ble
sØrget for asfaitering av veien
Probiemet er imidiertid at
kommunen mangler penger - det
gjør ikke Jehovas vitner!
FØigeiig tiibØd >>vitnene>> kommunen et ian pa 250.000 kr, med 5

KP 100000

Hvis dette tilbudet er av interesse for deg, kan du ta kontakt
med Inger Bráthen, Flateby, tif.
92 85 75, som noterer din interesse, og tar kontakt nàr kinokomitéen har ordnet med den
nødvendige tekniske bistand I
forbindelse med utforming av
silk rekiame. I den forbindeise er
kinokomitéen pa jakt etter en fotograf eller repro-person som kan
tenke seg en ekstrajobb i form av
teknisk produksjon av diasene.

Bygdebok
som ruver
Med denne overskrift skriver John Soiheim i
Nationen 28. mars om Enebakk Bygdebok, Gardsog slektshistorie, Bind I og II:
<>1. bind av Enebakks bygdebok forela i 1981 og omfattet gards- og slektshistorien
for garder og plasser beliggende i omradet fra Rlingen
og sØrover mot SkØyen og Orderud og nordre del av Kirkebygda. Det andre bindet, som
na er kommet, tar for seg resten av Kirkebygda og hele
Hammeren. Neste bind vil
omfatte Brevikskroken og Ytterbygda.
La det vre sagt med det
samme. at Birger Kirkeby,
som star som forfatter av disse to bindene, har gjort en
glimrende innsats. Han har
klarlagt gards- og slektshistorien pa en forbiiledlig mate.
Kirkeby er meget omhyggelig
med detaljene, og man ma beundre hans tàlmodighet nár
det gjeider a fà med alle navn
som fyller Ut slektsregisterets

forskjellige vinkier. For en
enebakking med rot i denne
bygda ma det vre en opplevelse a kunne følge gardens
og slektens historie bakover i
fjerne tider. Han er ogsa omhyggelig med a ta vare pa
muntlige og skriftiige kilder,
som kaster lys over gardens
og siektens saga. Disse beretningene. enten de er hentet
fra rettsprotokoiier eller andre kilder, bidrar til a levendegjØre stoffet pa en effektiv
mate. I det hele tatt bar han
vrt dyktig til a sØrge for at
Enebakks historie ikke bare
blir navn og arstalu.
Videre bØr han ha noen ekstra poeng for maten han har
gjort bruk av biiledstoffet.
Her har han hentet fram fra
mange gjemmer interessante
bidrag til bygdas historie i forrige arhundre.

Bundet -med Skinn.'
Bind I 622 s. kr. 190.-. Bind II 692 s. kr 250.-.
Til saigs hos Enebakk Sparebank m. filialer.

0
Oskeeventyret - og dagen derpa
P a
Vi hadde gledet oss til pàske. Er litt rare sann. . . Dette
med hjemmepàske tiltaler
umàtelig. Sitte og myse mot
värsola I en lun solvarm verandakrok, med kaffekopp, aviser.
päskekrim og alt som horer
med. Lytte til tusen sma sildrebekker som drar med seg siste
rest av vinter og skittengra
sno.
Har liksom aldri skjont hvorfor man pa dod og liv skal lage
pasken til en stor folkevandring mot snodekte vidder. Som
om man ikke pa det tidspunkt
burde ha fâtt nok! Av sno altsà.
Men langt ifra. . . Opp pa vidda. Opp til mer sno med Jensen og Nilsen og Olsen og alle
de andre som leiter etter det
store päskeeventyret.
Der - oppe i 1000 meter
over havet er det litt av hvert a
foreta seg. De som er glade i a
gà pa ski har hele fjellheimen a
ta av. Og det er jo ganske mye
hedre da enn f.eks. Nordmarka eller Ostmarka, eller
hvorsomhelst hvor Nilsen og
Olsen og resten av ruklet ogsà
gar i ko. . Dot vil si - dersom
vret er bra da. Hvis ikke, ja
se da ma friluftsfolka pa hotellene hoyt til fjells sitte I peisestua - sammen med alle de
som da altsá ikke akkurat er pa
fjellet for a ga pa ski, men
f.eks. for a spille kort, kroneautomat, eller sitte i baren og

vente pa var. Da ma man spille Yatzy og Kinasjakk 09 Amerikaner og poker og hva som
heIst, og lure pa hvordan vr
man far pa tilbaketuren - om
innkjorselen er snodd igjen, 09
om huset har vrt hjemsokt av
tyver med sans for arvesolv og
verdilose antikviteter hvis verdi
man til stadighet overdriver.
Men altsà tilbake til fjellet.
Til hyttefolket. Som vansmekter nar vret ikke star bil
Da sitter de der. Hoyt til fjells.
med snostorm rundt husveggene, utedass og parafinlampe. Trokka inn pa noen fa
kvadratmeterslar familiehygga
Ut i full blomst.
Sure tenáringers spadom
slär til. Hva sa jeg? Dodtrist
assä... Smätasser som sayner vennekretsen og hyler.
Smàtasser som ikke vil sove store som VII sove, noen som
taper i kortspill, noen som ikke
liker maten, pengesorger,
problemer pa jobben - alt kan
tas opp nâr det ikke er annet a
bestille. Og Wen ikke kan settes pa og kaste et forsonende
skjr over trivialitetene - med
reportasje am verdens elendighet (noen har det verre) 09
pàskekrim og andre avledende
kulturopplevelser.
Det ble ikke drommepäsken
nei. lkke for alle de stakkarne
som lenge for 2. pàskedag var
trygt tilbake til hjemmet 09

paskekrimmen. Darlig vr til
fjells er uholdbart for familielivet. Det ble heller ikke drommepasken for oss. Det ble
snofreser 09 snomenn, badet
fullt av vatt toy. Ingen kaffekos
i solveggen, ingen varbiomster, bortsett fra tre pjuskete
hestehov.
Men paskekrimmen, den
kunne ingen ta fra ass. . . Vi
var oppslukt. Vi slepte ass
fram mot hoydepunktet - kveldens episode av Malstrom, .
Vi gjettet 09 veddet. Hvem var
skurken?
I hagen fikk ungene utlop for
sine kreative evner. - Der tronet snoutgaven av Freya Jordahl, naturtro, 09 spray!akkert
av
den
grafittifrelste
hápefulle. . . Pa andre siden
av huset ungenes snoversjon
av Ronald Reagan oversproytet med Stars and Stripes, og
med hendene tulle av
atombomber. . . (uten sammenligning forovrig - men likevel).
Vi er glade det er hverdag
igjen. Og snoen, ja den fikk vi
tillike med fjellfolket, selv am vi
ikke akkurat sokte den. Sola
derimot sa vi ikke. Vi har rast
09 gremmet oss over naturens
tilskikkelser. Underlig er det a
tenke at om en maned gar vi
alle tilhopes I tog og roper hurra for Norge. Vi er i sannhet et
merkelig folkeferd. .

VIGNETT

esi
Oppskrift f or
365 glade dager
Noen triste og noen glade dager - det er vel slik de fleste av OSS
har det. Men alle kunne vel tenke seg bare glade dager og her far
du oppskriften pa hvordan du kan fa det. (Vi garanterer ikke at
den virker!)
En stor del glede med godt humor
blandes med trim som seg hor og bor.
VeIg selv dine venner i hyggelig lag
sa vil trivselen oke dag for dag.
Fä med deg en test i ny og ne
Sà gar áret sä fort,
prov sa skal du se.
Oppskriften er spesielt skrevet for deg som har fodselsdag
mars og april.

Hilsen
doktor Sorgios

Premiekryssord
Her er vi tilbake med en ny
premiekryssord. Send den til
Vignett, Postboks 116, 1914
Ytre Enebakk innen mandag

2'

22. april, sa blir du med 1
trekningen av en sjekk pa kr
30,-.
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I
barn I fattige land?
I
I
I inga Bruskeland, 9 àr I
I Jeg synes det er bra at I
vi hjelper barn i fattige I
I land.
Jeg synes ogsà at
I vi bor dele mer enn vi I
I
I gjor nà.
I
I
I
Norstad, 12 àr
I Trond
Jeg synes vi deler nok. I
I Jeg har ikke vrt med a
I dele selv, men synes det I
I er bra at andre gjor det. I
I
I
I àr Vilde Rosjo Evensen, 9 I
I Jeg synes vi burde dele I
I mer. Det er bra at det fin- I
noen som deler. Men I
I nes
jeg hâper at enda flere vii I
I begynne a gjore det.
I
I
I Jan Erik Vring, 12 àr I
I Jeg synes vi deier nok I
I fra for. Jeg deler ikke sjøi, I
det er bra hvis andre I
I men
gjor det.
I
I
L... — — — — — — — -I
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Hva
menep do?

IiI• I
liii.. L'Ir

P

Ga'ter er kuult!
Hva er det som er hvitt nàr du kaster det app og gult nár det
lander?
Hva er det som er like rundt som en ball, og like langt som en
kirkevegg?

Hva er dette?
10 + 10 = 4 Kan du fà dette til
Svar

pa

a

stemme?

gâtene finner du et annet sted

pa

siden.

Ein god latter!
En urolig mann skrev til legespalten i et ukeblad:
—Min kane og jeg kan ikke
fd barn, og nâ er vi redde for at
det kan vre arvelig.
—Jeg kan ikke save am natten doktor, jeg ligger og vrier
og kaster pa meg hele tiden.
—Ja da er det ikke rart at du
ikke Mr save.

—Vii du vre trofast mot
meg mens jeg er barte?
—Jada, men bli ikke for lenge borte.
—600 stare spikere sa fakiren
i butikken
—Min kane skal skifte pa
sengene.
—Mamma, hva er en varuiv?
—SpØr ikke sá mye kjre
deg, men gá na ut og gre deg i
ansiktet.

Hvorfor haren har
sa store orer
0

111

1!

72

Det vi hâper er at
nettopp du skal bli
med og lage barnesiden i avisen.

77

20

72

l
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I
I
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Vannrett:
1. Forstavelse som star for
to
3. Bevegelse i vann
7. Adverb
, Terrengformasjon
10. Kan noe vre til
12. Vandrer
13. SØke
15. Spasere
17. Fisk
18, Pikenavn
19. Uttale
20. Tresort
22. Stadig
23. Kikke

21

Loddrett:
1. Spill
2. Forstavelse
4. Trent
5. Fugi
6. Voks
8. Kongerike
11. Skjelve
14. Vifte
16. Tidsavsnittet
18. Del
19. Like
21. Dessert

Navn:

Adr. :..................................................

Har du gâter, vitser,
kryssordoppgaver eller rebuser pa lager, er
det bare a komme med
dem. Visst tor du. Det
er du som skal vre
med og bestemme
hvordan barnesiden
skal vre. Tegninger
og dikt er ogsa fint a fà
med. Sett i gang!

Det var en gang en hare som
skulle Ut a gà tur, han gikk og gikk
og sa fikk han se en star gulrathage. Det sa deilig at, sa haren og
sa stappet han alle gulrottene i
lommene sine. Han ble sa' tung at
han greide sa vidt a gá. Sä kom
han som eide gulrot-hagen. N.
sa mannen da han sa at gulrothagen var tam. . . Men sa fikk han
oye pa haren som hadde lam-

mene fulle av guirotter. Han tok
tak i orene pa haren og siden haren var sa tang datt han nedaver
og toyde orene sa langt at han
matte gâ med lange orer sa lenge
han levde.
OG DERFOR HAR HAREN SA
LANGE ORER DEN DAG I DAG.

Popmkorn
Tina Turner har hatt star suksess med albumet Private Dancer,, at hun ogsâ er begynt a selge
gamle album i nye opplag. For
eksempel er albumene <'Rough,,
og <, Love Explosion" blitt etterspurt i kjølevannet av Private
Dancer-.
Boy George har igjen skiftet
hàrfarge. Det gar ganske fort
mellom hver gang.
Han har ogsã kjØpt seg nytt
hus - stilig kak i millionklassen.
Et hus sam det er ganske sannsynlig at han aidri kommer til
flytte inn i.
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Idrettsanlegg

'%

Englandsfarere.'

pa Flateby:

Kultupstypet vii utrede nrmere
omr ädet ford for Samfunnshuset
Vidotta og gymsalen
ved Stranden. skole skal
bygges ut etter tidligere
vedtatte planer om skoleanlegg. Dette er et enstemmig kulturstyres kiare tale. Dermed har i
hvert fall kultursektoren
gitt kiart uttrykk for at
man ikke Ønsker a se et
eventuelt idrettsanlegg
pa Flateby i sammenheng.
med den tidligere vedtatte opprustning av ovennevnte anlegg.
Dessuten gãr et flertall i
kulturstyret inn for at det
parallelt med detaljplanlegging av idrettsanlegget skal utredes nrmere
muligheten for plassering
av anlegget nord for Samfunnshuset.
Nytt alternativ

I

Juniorlaget til Enebakk IF, og ledere klar for England lØrdagformiddag...
Det var spenning og forventning da 16 glade juniorspillere fra ElF lØrdag formiddag dro avgárde fra øyern
Bensin og Service pa Flateby
med kurs for England. Hva
kan vel vre bedre for et fotballag enn a reise til England
- fotballens Mekka?
Travie foreidre med ryggsekker og kofferter lØp til og
fra, engstelige for at ikke alt
skulle vre pa plass innen
bussen satte kursen for England, og selvfølgelig litt engstelige for a sende de hàpefulle
ut pa langtur - selv om de hapefulle var store voksne karer
pa 17-18 âr. Deter ná rart med
det da...
Men foreldrene kunne fØle
seg trygge. 5 ledere pluss trener Egil Sandâs og oppmann

Tor Flateby skulle sørge for
det.
Presis klokka tolv rullet
bussen ut fra bensinstasjonen
med GØteborg som forelØpig
mâl. Derfra skulle turen gâ videre med bat til Harwich, sá
med buss til Milton Keynes
utenfor London. Stedet fotbalispillerne skulle oppholde
seg het Newport Pagnell, hvor
det var sØrget for privat innkvartering.
Ansvarlig for turopplegget
var Willy Schwach, oppmann
for fotbaligruppa i ElF. Det
var gjennom en bekjent han
hadde ordnet med denne turen.
Fotbalikamper skulle det
selvsagt bli i lØpet av den uka
guttene skulle vre i England. Hele 4 kamper, mot 3

forskjellige lag, deriblant laget til Ousdale School, som
juniorlaget har invitert til
gjenvisitt i Enebakk.
Ellers sto omvisning pa
Wembley pa programmet
mandag, og onsdag var det
satt av tid til a se 1. divisjons- .
kampen meilom Watford og
Westham. Men, man er ikke i
seeing i verdensbyen, og det
var det da ogsâ satt av tid til.
For a kunne gjennomføre
denne Englands-turen har
guttene jobbet dugnad pa Nora fabrikker utover hele yinteren, slik at egenandelen de
til syvende og sist matte betale for fornØyelsen kom pa kr
500,-.

Det var i mote den 28. mars at
kulturstyret behandlet de foreliggende planer om idrettsanlegg
pa Flateby.
I vedtaket som videre ble fattet
med 4 mot 2 stemmer heter det,
at detaljplanlegging av idrettsanlegg pa Flateby pabegynnes i
samsvar med foreliggende lokaliseringsforslag fra plankomiteen.
Et nytt alternativ nord for Samfunnshuset nevnt i herredsagronomens saksfremstillmg til
landbruksnemnda utredes parailelt.
Kulturkonsulenten hadde innstilt pa at man skulle vent.med
detaljprosjekteringen av idrettsanlegget rnntil alternativet nord
for Samfunnshuset var utredet,
men han fikk bare 2 stemmer for
dette forsiaget.

Stranden og Vidotta
Det ble ellers enstemmig vedtatt a be kommunestyre iverksette utbedringen og utbyggingen av Vidotta og gymsalen pa
Stranden, og ogsa vurdere om alternativet nord for Samfunnshuset skal utredes av plankomiteen, eller ved hjelp av eksI tern konsulentbistand.

Flere alternativer
Plankomiteen som har arbeiI det med utredning av planer for

idrettsanlegg pa Flateby har
vrt i funksjon siden 1979. Ut i

I

I

I

Heia England - her kommer Norgesfotballelite!

fra grundige analyser pa forskjellige omrader har de antydet
et arealbehov pa Ca. 100 dekar
som et minimum. Komiteen har
vurdert flere alternativer. 1.
Areal ford for Streifmn med Bergskaug. 2. Areal nord for Streifinn. 3. Bergskaugmyra. 4. Areal
av gnr. 4/10 Skaug>. 5. Vidotta.
Etter komiteens vurdering ut
fra hensyn til beliggenhet, trafikkforhold, Økonomi og dagens
anleggsbehov har plankomiteen
som kjent gatt inn for plassering
ved Streifinn.
-

Anl3gg til barn ikke barnebarn
Økonomi- og anleggsutvalget i
Enebakk Idrettsforening har
kommet til en annen konklusjon,
bade nar det gjelder plassering
og arealbehov. I et brev til kulturstyret av 7. februar, ber de om
at formannskap og kommunestyre omgâende godkjenner plassering av idrettshall ved Stranden skole, og stiller nØdvendige
midler/lanegarantier til radighet.
Komiteen har kommet til denne
konklusjonen fordi de synes det
er viktigere a bygge et funksjonelt anlegg for sine barn i stedet
for et slott til barnebarn.

Arealbehov
Utvalget mener at Ca. 20 dekar
vil vre stort nok areal. Kulturkonsulenten derimot har stilt seg
pa linje med Plankomiteen i dette spørsmàlet.
Kommuneingeniøren var heller
spørsmálet om arealbehov, og
mente 40 dekar var minimum.
Landbruksnemnda vendte tornmelen ned for omdisponering av
40 dekar dyrka mark ved Vidotta. Det samme gjorde fylkeslandbruksstyret.

Langt fram
N5. har kulturstyret enstemmig
gatt inn for at det parallelt med
detaljplanlegging av det omtalte
idrettsanlegget, ogsa skal utredes et tredje alternativ for
lokalisering - nemlig omradet
nord for Flateby Samfunnshus.
Det er altsâ nok et stykke fram
fØr det foreligger noen endelig beslutning nar det gjelder plassering og størrelse av idrettsanlegget pa Flateby.

ThomaS Alsgaard Vant gin
klasse I Maridalen...
Enebakk IFs lØpere har gjort
nok en fin innsats i sporet, denne
gang i Oslo skifestival. Bade i
Holmenkolirennet og i Maridalen
deltok mange enebakklØpere, og
her er resultatene:
Maridalen (23.3.)
Nr. 1 i kiasse 12 ar gutter ble
Thomas Alsgaard. Det var kjempedeltakelse, og Thomas gikk
noe bortimot sitt livs lØp, som
o
aitsa ble kronet med velfortjent
seier. Hurra for Thomas, som har
en kjempefin sesong bak seg.
Han kom i ml pa 11.34. Dag
Christian Olaisen, som ogsa har
gjort det meget bra i lØpet av sesongen kom inn som nr 18 i samme kiasse, etter a ha fullfØrt lØpet
pa 12.39. Torgrim Torstveit kom

inn som nr. 50 pa tiden 13.45.
Kiasse jenter 15 âr
Nr. 16 Trifle Alsgaard.
Kiasse gutter 15 ãr
Nr. 96 Jan Egil Moen.
I Holmenkollen, som i likhet
med rennet I Maridalen var et
landsrenn, ble resultatene slik:
Kiasse gutter 12 âr
1. Tormod Berg, Greáker 13.13,
2. Thomas Alsgaard 13.27, 7. Geir
Egedius 14.00, 18. Chr. S. Nyborg
15.01.
Vi bekiager ellers at vi i resultatlisten for Enebakk IF karusellen forrige gang hadde glemt a ta
med Anette Olavsen, som ble nr.
1 i kiasse 7 ar med plassiffer 3.

VIGNETT

Ingen kulturpenger
til fly skolefane

VideregaOende:

Gruppa wenta,P
fylkets argumenter
Halyard Toft, som bygda kan
takke for de videregáende skoleplassene man i dag har i kommunen, er ikke srlig nàdig i sine
videre kommentarer til utrednirlgen, som han betegner som et
dolkestikk i ryggen pa ungdommen.

Fylkets argumenter
Gruppa argumenterer hele tiden med fylkets argumenter, sier
Toft. - Dermed gjØr de seg selv til
en slags avantgarde for fylket i
arbeidet for at vi ikke skal fâ videregâende skole i Enebakk. De
bruker fylkesskolesjef Kortner
og Aspelins argumenter, tordner
Toft. - Gruppa snakker om at vi
ikke har elevgrunnlag! I dag gâr
det 450 elever i Enebakks ungdomsskoler. Nâr det snakkes om
elevgrunnlag er det muligens
riktig at det ikke er bredt nok for
ailmenfaglig. Men sa er det heller
ikke elever som sØker ailmenfaglig som har de stØrste problemene. De drar til Ski, Skedsmo og Manglerud.

Yrkesfag
Det er de mange som skal til
yrkeslinjer som gir opp. De ma
reise til Nittedal, Brum og As.
Det vi ma arbeide for er a fâ videregáende skole med hovedvekt
pa yrkesfag. Og Enebakk Ungdomsskole yule egne seg til let-

tere fag innen yrkesrettede linjer.
Husstell, frisØr, teknisk tegning,
finelektronikk, data, legeassistent, merkantile fag

miljØ - som vi savner - bade for
lrere og elever. Og det er interessant ogsà med tanke pa en
kommunes nringsliv.

Elevgrunnlaget - dârlig argument

Uhyggelig husmannsând!

Fylket og denne gruppa bruker
elevgrunnlaget som et argument
mot videregâende. Vi andre bruker det som et argument for.
Hadde tilbudet vrt tilgjengelig,
yule here ha sØkt. Nâr sØkertallet
til videregàende er iavt, er det jo
nettopp fordi vi ikke har noen
skole. Elevgrunnlaget I kommunen kan etter min mening
overhodet ikke brukes som
hovedargument i debatten om
videregaende skole. I Oslo er det
ikke elevgrunnlag i det hele tatt av enebakkelever. Det finnes
overhodet ikke enebakkelever
der... Likevel gàr det masse
enebakkelever pa Oslo-skoler.

Men det er tydelig at denne
komiteen - eller gruppa mener
det erriktigere at enebakkelever
reiser andre steder enn at andre
kommei hit. - Det avdekker en
husmannsând som er uhyggelig,
sier Toft, og fortsetter:
BØygen i Enebakk er at man
ikke har statt pa i fylket. Derfor
har vi ikke engang státt pa fylkets prioriteringsliste. Tidene
har imidlertid forandret seg siden fylkets utbyggingsplaner ble
vedtatt. Elevgrunnlaget i fylket
totalt har gatt ned, og man har
stilt seg spørsmàlet om det var
riktig a bygge alle disse store
skolene som man satset pa tidligere.

Skaper miljo

Teller ikke

Det er inntakskontoret i Akershus som bestemmer hvor elevene
skal gâ. De blir plassert etter Øns-,
ker og poeng. Hadde vi i Enebakk hatt attraktive fag ville vi
fâtt folk fra andre deler av fylket
som inntakskontoret plasserte
her. Gruppa har visst ikke vurdert at det er en uhyre vesentlig
ting for en kommune a ha en videregâende skole. Det skaper et

Helt siden 1973 har det vrt
politisk enighet i Enebakk om at
man skulle jobbe for a skaffe
kommunen videregaende skole.
Det har imidlertid skjedd en forandring i denne hoidningen etter
at man fiklc-det sittende kommunestyret. Det virker som om
man har mistet interessen. Det er
heller ikke rart, sa standhaftig
som fylket har vrt i denne sak.

Vi betyr ikke noe for Akershus.
Vi teller ikke.

Bestillingsprodukt?
Og denne utredningen som na
er forelagt om emnet virker nrmest som bestillingsprodukt fra
fylket, sier en opprØrt Toft.
- Da jeg i sin tid engasjerte meg
i denne saken, sier den forhenvrende skolesjefen, var det
fordi jeg fikk mange foreldrehenvendelser. Spørsmalet om a ía videregaende skole i kommunen
var vesentlig for mange foreldre.
Om det. ikke var for foreldrenes
eget engasjement, hadde jeg
aldri som ny skolesjef i en kommune engasjert meg i dette. Men
da jeg satte meg inn i sakene, ble
jeg skremt over fylkets forskjellsbehandling. For fylket er vi fortsatt det mØrke fastland.

Elevgrunnlaget godt nok
- Elevgrunnlaget i Enebakk er
bredt nok, fastslar den thy. skolesjefen. Det er ikke noe problem a
fylle en skole med elever. Nar
man kan fylle Hval skole i Oslo
med Akershuselever, kan man
vel ogsa fylle en videregaende
skole i Enebakk.
Hvis kommunen :hadde státt
samlet na, hadde vi hatt sjansen
til a ía videregaende skole i Enebakk. Det koster like mye for fylket a leie i Oslo, som her. Hvorfor

Fopmiddagssamling pa Rustadtun
syke- og aldershjems
gamle piano som var butt
forrt til Rustadtun, og
organist Hâvard Gudenstad var til stede og innviet det
sin nye plass.
Begge prestene, bade Johannessen og Helgheim
var ogsà pa plass, og
Helgheim holdt inniedningsvis en kort andakt.

pa

Her er damene bak de koseligeformiddagstreffene pa Rustadtun. Fra v. Inger RØe Thomas, Margareth Thorshov, Laura Larsen, Ase TØrnqvist og Ase Bjerkland.

pa

Vi har vert
formiddagssamling pa Rustadtun. En hyggelig opplevelse i ellers travle formiddagstimer. Det frister
absolutt til gjentagelse.
Det er diakoniutvalget i
Mari menighet som steller i stand til disse for-

middagssamlingene en
gang i máneden, og forrige torsdag var det i alle
fall fuilt hus i dagligstua i
aldersboligen. Fra Enebakk syke- og aldershjem
var det ogsâ kommet
mange som setter pris pa
formiddagstrefdisse

fene.
Og for forste gang kunne forsamlingen synge til
akkompagnement av nytt
piano. D.v.s. sá helt nytt
var jo ikke pianoet da,
men ikke mindre kjrkomment av den grunn.
Det var nemlig Enebakk

Etter kaffe og mye deihg mat, leste pensjonistforeningens
formann
Ruth Randem en novelle
av Oscar Brâthen, forøvrig dagsaktuelt i disse
Alma-tider. Utlodning horer med til arrangementet, og det var mange
fine gevinster.
De trofaste damene
som steller i stand disse
formiddagssamhingene,
hadde virkehig gjort det
páskefint og vàrhig denne
formiddagen, med lys og
pâskeblomster
som
skapte varm og hjemhig
atmosfre i daghigstua
Rustadtun. Samlingene anbefales hermed
det varmeste.

pa
pa

Kulturstyret har avslàtt en
sØknad fra Arbeidsutvaiget ved
Ytre Enebakk skole om tilskudd
til ny skolefane. Fanen vii, etter
de undersØkelser som er foretatt
komme pa Ca. 20.000 kroner. Kulturstyret valgte imidlertid a avsia sØknaden under henvisning
til at det bØr avsettes midler pa
skolebudsjettet til slike formal.

Ikke fepietiltak for
barn i -85

Det kommer ikke til a bli opprettet ferietiltak for barn i Enebakk fra sommeren 1985, men
kulturstyret ber om at spørsmalet blir utredet, med sikte.pa a fA
i gang slikt tiltak sommeren -86.
Allerede i september -84 fremmet Jorunn Greni (A) pa vegne
av Arbeiderpartiet forsiag om a
M i gang fritidstiltak for barn i
ferien. Man tok da sikte pa et tilbud med 1-2 ukers varighet for
barn og ungdom i alderen 7-13 âr.

skal ikke fylket hjelpe seg selv og
Enebakk, i stedet for seg selv og
Oslo? Det finnes forØvrig, og det
ma jeg minne politikerne om,
lovlig fattede vedtak bade i kommunestyret og skolestyret nâr
det gjelder a skaffe kommunen
egen ungdomsskole. Føler ikke
politkerne seg forpliktet pa disse
vedtakene?
Et er sikkert. Det blir aldri videregaende her i Enebakk om
politikerne ikke er enge4

ROFE

Trofé er en s1iteserk acrylmaling fullstendig fri for gràslør og i en serie
hvite farvetoner med eksepsjonell
kiarhet og renhet. Som ikke gulner,
har topp dekkevne og er en lek a
arbeide med pa alle underlag. Terker
pa en halvhme - uten malinglukt.
Rullen gjer du ren under springen.

TROFE. DEN
MILJOVENNLIGE
MALINGEN
FOR ET LYST
OG VENNLIG MILJ0.

Spor etter White Line-brosjyren med
farvekart for Trofé. Lord og Lady.

.

VIGNETT

pa
Kna.IIvwP
Isfiske

Mir:

Isfiske. Ordet ànder av
kruttsterk kaffe, snadderØyk
og lukten av nytrukket fisk.
Sist lØrdag var Jeger- og fiskeforeningen i Enebakk ute
pa Mjrisen for a káre klubbmesteren, eller foreningsmesteren, hvis man skal vre
korrekt. Vret var i all fall
helt upakiagelig til formálet.
Stràlende solskinn gjorde sitt
til at det hele ble et meget
vellykket mesterskap. Det
som kanskje la en liten demper pa det hele, var at det
kun var Ca. 20 pameldte denne dagen. Jeger- og fiskeforeningen uttrykte et sterkt
Ønskè om flere deltagere ved
lignende arrangementer.
Men de fâ deltagerne tok
sitt monn igjen i kraft av godt
humØr. Selv om fisken ikke
akkurat viste seg a vre bitevillig denne dagen, var det
bare glade fjes a se i det
praktfulle páskevret. Mange forkiaringer pa den manglende bitevilligheten hos fisken framkom i lØpet av dagen. Noen pásto at det var
den sure vinden som Ødela
bittet, mens andre foreslo at
gjedda hadde skremt abboren over alle hauger. Den
siste pástanden virket meget
sannsynlig da to heldige fiskere kom inn til veiing med
to gjedder pa henholdsvis 1.6
og 2.1 kilo.
Det ble denne gangen konkurrert 1 4 klasser. Junior under 10 âr, junior over 10 âr,
dameklasse og herreklasse.

I

'Oplig.op'Pslutning:
men da

Resultatlista sà slik ut:
Jun. under 10 âr: 1. Frode
Grosvold, 2. Robert Grosvoid. Jun. over 10 ár: 1. Hans
Robert Skaarud, 2. Ole A.
Buer, 3. Kai Knudsen.
Damekiassen var enkel a
premiere denne gangen. Her
var Eva Buer eneste deltager.
Herreklassen: 1. øyvind
Buer, 2. Helge Knudsen, 3.
Matti Tanninen, 4. Erling
Hansen.

den 1952, og flere hadde et eller to napp i den, men siden
det skulle tre napp til for a fA
den til odel og eie, tok det
over 30 ar fØr den fant sin
eiermann.
Sparebanken i Enebakk
hadde til dette klubbmesterskapet satt opp en ny Mjrpokal. Denne pokalen skal
det bare to napp til for a yinne, sa det tar nok ikke like
lang tid med denne som den
forrige.

Pt slike kiubbmesterskap i
Jeger- og fiskerforeningen, er
det vanlig a ha en vandrepokal som vinneren med fiest
fisk far et <<napp>> i. I fjor gikk
Mjrpokalen til Øyvind Buer
til odel og eie. Denne pokalen
hadde vrt et gjevt trofé si-

Dagens stØrste gjedde!

Jeg kjenner de orenge som
sittet liar lenge.. . Nd ja,
drenge var vel drygt sagt,for
dette var kon/curransens
eneste kvinnelige deltaker.

Nc&,fzsk pa kroken, gitt. Og det ble da ogsd en velfortjent 2.
plass for Robert Grosvold.

3.110 k,
skal
uet
opes
Lørdag den 23. mars
kunne alle amatØrer/hobbygartnere M anledning til
a lre litt om beskjring
av frukttrr. Det var Enebakk Hagelag som inviterte til denne undervisningen. Vret var ikke det aller beste, men typisk varvr med litt duskregn.
Det var hagen hos Kiara
Fossum pa Skáka i Dalefjerdingen som skulle beskjres.
Her var det flere gamle
epletrr som var skâret
hardt tilbake for tre ar
O Si-

/;--

den. De fleste hadde vokst
riktig godt, og hadde mange greiner som matte
vekk. Det var Astrid Fossum og Oddvar Wennevoid som sto for beskjringen, og de var ikke nadige. Vi fikk mange tips
om hva vi skulle ta hensyn
til nar vi skulle beskjre.
Blant annet skulle vi se
nøye pa greinen fØr vi skar.
Vi skulle legge merke til
retningen pa neste grein,
og passe pa at greinene ikke vokste inn i treet. Etter
nØye forkiaring fikk ogsa

og sdnn skal resultatet se
Ut...
Sdnn skal det gjØres...
en av de frammØtte by til
A prØve seg med saksen.
Vi ble ellers orientert om
hvor viktig det var med
riktig redskap, for vi gikk i
gang med saks og sag. Etter all lrdommen, og
kaldt ble det og, smakte
det godt med nykokt kaffe
hos Kiara Fossum.
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Til
Vignett
I
I
Borgvn. 3
I
I 1914 Ytre Enebakk
I
1 Jeg ønsker a abonnere pa Vignett.
I
I
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Kr.
80,pr.
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I Navn
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VIGNETT

Flateby:

Enebakks kunstnerliv begynner nâ a rore pa seg for
alvor. Et godt tegn pa dette
var starten pa Enebakk
kunstforening. De samme
personene som var opphavet til kunstforeningen,
var ogsà aktivt med da planene om et kunstsenter i
Enebakk ble realisert. Na er
det nye utstillings- og seminarsenteret pa Flateby offisielt âpnet, og âpningen
foregikk i en vennhig og avslappet atmosfre i det nye
bygget.
Apningsseremonien var et nytt
kunst,senter verdig. FØrst spilte
gitaristen Knut Halmrast tre
stykker, av forskjellige komponister, deretter fikk vi "ord for
dagen>> ved Odd Ulvad. Han er
selv kunstner, og formann 1 Enebakk kunstforening. Dessuten
har han vart en av initiativtagerne til det nye utstillings- og seminarsenteret i Nygârdsveien. Han
fortalte om den tornefulle veien
fra planleggingen til det ferdige

bygg, og han rettet ogsã takksigelser til forskjellige personer
som har vrt med pa a gjØre dette bygget til en realitet. Mange
har sikkert lurt pa kunstnerens
eksistensberettigelsè i vârt materielle samfunn. André Bjerke har
skrevet et dikt til kunstnerens
forsvar. Dette diktet ble nydelig
framfØrt av skuespillerinnen Eva
Solbakken. Hun leste ogsà et annet dikt av den samme André
Bjerke, nemlig >,Form og innhold,, pa den samme overbevisende mate.
Enebakks ordfØrer Lucie Paus
Falck var ogsâ innbudt til denne
kulturbegivenheten. Hun talte
varmt om det nye senteret, og
hun følte seg priviligiert ved a
vre til stede ved en slik anledfling. Hun foretok ogsã den off'isielle apningen av senteret, og
som seg hør og bør, ble hun som
"gudmor>> overrakt en gave,
nemlig et litografi av Liv Benedichte Nilsen. Etter den offisielle ãpningen ble de fremmøtte vist rundt i det nye bygget.
Etterpâ ble det skált i champagne og lekre kanapéer ble servert.

n- mange rosencie ord tiL Anne

Kulturmzni.sterLars Roar La Let net ijMtã wen, og on n
Lise Knoff

Kulturministeren Apnet 11011
:.Anne Lise
': Knoffmuts.tilling.

X.

OrdfØrer Lucie Paus Falckfikk aren av
senteret
Flateby.
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Det nye utstillings- og Seminarsenteret I Nygàrdsveien fikk en virkelig pangstart sist fredag. Anne Lise
Knoff er kjent viden omkring
for sine vakre arbeider med
religiose motiver. Hun hadde lagt sin til nà storste Separatutstilling til det nye
senteret. Anne Lise Knoff
trenger vel ikke noen nrmere presentasjon for enebakkfolk.
Salgsutstilling
Utstillingen hennes er ogsâ en
salgsutstilling, og hele 83 arbeider er til saigs. De fleste arbeidene hennes er malt direkte pa
22 karat bladgull. og samtlige, vi
gjentar samtlige arbeider er verd
en tur til utstillingen, om det bare er for a beskue disse vakre bildene.

Landets kulturminister
hadde naturlig nok tatt veien
til Enebakk for a ãpne Anne Lise
Knoffs utstilling. Han berømte
hennes arbeider og kunstnerinnens talent i meget poetiske ordelag. Han sa biant annet ogsâ at
det var gledelig at en gammel
kuiturbygd som Enebakk nâ
hadde Mtt et slikt sted, og han
uttrykte ogsâ giede over at Anne
Lise Knoff hadde iagt sin utstiiling til den bygda hun er sá fast
knyttet til. Kulturminister Lars
Roar Langslet gratuierte til slutt
Galleri Nygârd med 10-ars jubileet, og han Ønsket alt hell og iykke
pa veien videre.

Folksomt
Det nye senteret var fylt til randen av mennesker som vilie overvre dette evennementet, og det
er ingen grunn til a tro at de nr-

Godt râd
Mange kan nok tenke seg a ha
et verk av Anne Lise Knoff i sitt
eie, derfor er det et godt râd til
dem som vii kjØpe et elier flere av
hennes vakre arbeider: Vi' tidhg ute. Men uansett om man har
tenkt a kjØpe ehler ikke, utstiilingen henger der til 21. april, sa det
er absolutt a anbefale en kveid
pa det nye senteret i Nygardsveien.
Den 17. april klokken 19.00
kommer forresten Anne Lise
Knoff til Enebakk Kunstforening
for a holde foredrag. Bare dette
er en utmerket unnskyidning for
a melde seg inn i foreningen.

V"i star for'kvalmltet
pa

Jotun's beiser,
Kvalitet gâr aidri av moten. Derfor satser vi
malinger og lakker, ute som inne, og i stort farveutvalg.
Velkommen til fagmannen.
STRAX.
Torr 09 lukttri
pa halvtimen.

e'
lCl0pe'

meste dagene vii bli avslappende
for personene bak det nye ><kulturhuset>> pa Flateby.

BYGG & TRELAST

1912 ENEBAKK

STRIEFORNYEREN
Impregnering
for stne som
skal males
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VARTILBUD GJELDER HELE
APRILMANED - BESTILL NA!!!

Pa tampen av skisesongen fikk ogsâ en del av váre yngre
skientusiaster prove seg utenfor kommunegrensene. Sammen med gutter og jenter fra Skedsmo, StrØmmenILillestrØm, Lørenskog og R1ingen, tok de seieren I lagkonkurransen i et renn som StrØmmen'LillestrØm arrangerte.

RefePat
fra: mote I
,
bondekvinnelaget
I

I

Enebakk bondekvinnelag hadde medlemsmØte i kantina p
Herredshuset 19. mars.
Etter velkomstord og sang fikk
vi en oppvisning i breakdans av
Sverre Fjeld og Willi Martinsen.
Det var virkelig noen halsbrekkende Øvelser de viste oss, sá gutta har bade utholdenhet og
kondisjon.
Ase Marie Opsahi fortalt om:
Hvordan forebygge belastningslidelser, men fØrst fikk vi alle
strekke litt pa bade armer og
bein. Bondekvinnene har gjerne
lite fritid, lite overskudd til a
trimme, men det er viktig a passe
pa kroppen sin, kanskje jogge
litt, eller gá en tur.
Fordelen med husarbeid er at
det er svrt variert, men vi ma
passe pa a løfte riktig, ha riktig
hØyde pa arbeidsbenken og har
riktig arbeidsstilling nâr det gjel-

der golvvask, stØvsuging o.s.v.
Arbeidsteknikken I landbruket
er like viktig nar det gjelder bl.a.
melking og traktorkjØring, og vi
ma passe pa a bruke riktig fottøy
og arbeidstøy, og variere arbei
det.
Unni Degrum leste ei koselig
historie av Oskar Braatenogstudielederen orienterte am kursvirksomheten i laget. Kurs i stell
av bil starter 10. april, og arets
kurs: Tun og gârdshage er lagt
app som brevring.
Blakerkurs er i Sr i tida 24-28.
juni.
Sâ noen lagsaker. Leder Marit
Tysdal refererte fra formannskapsmØte i Asker hvor Familiemeldinga, og Kvinna i landbruket ble presentert og drØftet.
Várt vennskapslag i den neste
3-ârsperioden er Nes bondekvinnelag. Laget har mottatt kr 1000,-

BARNEFOTOGRAFERING
Godt utvalg i rammer - album!
mm.
kr35 - ogkr45"

PASSFOTO

2

Klipsrammer
alle
størrelser

1/2

pris

KIRKEBYGDEN FOTO,
(ved brannstasjonen) tlf. 92 65 24
1912 ENEBAKK

i kulturmidler. Lederen oppfordret ogsa medlemmene til a samle
pa brukte frimerker og ta de med
pa mØtene, sâ yule de bli sendt til
Tubfrim.
Inntekten gar til arbeidet for
funksjonshemmede barn. Til
slutt takket Marit Tysdal for
frammøtet og Ønsket vel hjem.
Neste mote blir 17. april has Ase
BØhler.
sekr.

KUNNGJORINGER

Anne Use Knoff
káserer am sine bilder i Galleri Nygárd, 1911 Flateby.
Onsdag 17. april 1985 ki. 19.00.
Medi. fri entre. - Ikke medi. kr 10,-.
Enebakk Kunstforening

(IAi.

pp.— iu-'
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An
hs
av foIkfIt
DROSJER
Tormod Gran
Flateby
TIf. 92 80 75
MobiltIf. 094/30 553
DØGNVAKT

Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltelf. 094/34 527
DØGNVAKT

Arne Wennevold

Else Marit og Steinar Nilsen ble viet i Enebakk Icirke den 16.2 .85.

Steffan Ash.

Anders Strom.

Ytre Enebakk
TIf. 92 40 72
Mobiltlf. 094/15 099
DØGNVAKT

VIGNETT
RELIGIOSE MOTER

UNDERHOLDNING

KUNNGJORINGER

Vàren er her
og du trenger
nye kicer

BETEL
SØnd. 14.4. ki. 10.00
s.skole. K!. 19.00 Hans
Svartdal og Hornork.
deltar.
Onsd. 17.4. ikke mote.
Deltar pa Emaus.
Alle velkommen.

SØnd 14/4
ki. 16.30 (B)
Du er sprø, Marikken
Ki. 18.30 (U)
Beat Street
Ki. 20.30 (U)
Det 3 dje barnet

Dist menighet
Flateby

har fest i salen lØrd. 13/4 ki.
19.00. Roald Andersen deltar.
Velkommen.

Annonser leses
av folk flest

Enebakl( fioLlre
Medlemsmøte avholdes onsdag 17. april ki. 19.00 i kantinen, Herredshuset.
Velkommen.

Enebakk bondekvinnelag
har mote hos Ase BØh1er 17.4. ki. 19.00.
Vibeke Helgesen og Thore Vestii synger og spiller.
Erling H. Resaland dekiamerer.
Velkommen.

BAZAR
Pent brukt

SEPTIKTØMMING
utfØres dag/kveld.
FOLLO SEPTIK
Tif. 92 1119,
mobiltfl. 094/16 171

2-hjulssykkel
til pike pa 5 aI, Ønskes kjØpt.
Tif. 92 44 56

/

Stedet for pleie og ve1vare

Merkevarer I
bomuH Ira
Innehaver: Hanna Nicolaus
Tif. 87 52 55

Helsekost

Stort utvalg i helsekostprodukter!

PrØv Dr.
Kerns super.
effektive ansiktssol:
Topp brunfarge etter 3-4
halvtimer.
Garant.ert ikke brent pga.
kontrollerte B-strSler. Den
desidert mest elTektive ansiktssol p5 det norske marked, og eneste godkjente i
aitt stag i Norge.

V%0

Nordbyvn. 15, Ski

Hudpleieartikler

Pastell og svart
KOM OG PRBV!!

Skjønnhetspleie med naturpreparater - kan ogsâ brukes av allergikere.

Vii du bli raskt
brun i ansiktet?

- eller brun over
Ihele kroppen?

(O U flICaC

I
LESTE DU VG TIRSD.
I solseng?
26.11 om Soltron profi
har den! Du blir skikI Vikelig
brun rundt hele
kroppen etter 4-6 ganI gers behagelig opphold i
som er godt
I solaengen,
avkjølt med vifteanlegg
og er helt ufarlig.
I

Vi tar i mot bestilling pa soltimer inntil ½ time fØr stengetid.
APNINGSTID: Mandag, tirsdag, fredag kI. 9-17.
Onsdag, torsdag kI. 9-21. Lordag kI. 10-15.

COMFORTBUTI KKEN
med installasjonservice
Ski STAS.JON

1400 SKI
TLF. 87 34 03
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MAMBA'S MOTE

Rester fra salget 1/2

Tebo senter
1820 Spydeberg
888470

Mesterhus 1009
"hus som
Okonomi
vokser med famifien

Navn -

--

Adresse- ----Postnr.'Sted:
Tif -

I

Har tomt 11

Byggekommune
Mesterhus Folio A/L
Idrettsvn. 6
1400 Ski
Tif. 87 26 40

Grendesenteret - 1911 Flateby

TOR VEITEBERG Ah
A:se- R:se - a
BREDA INDUSTRJBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
TELEFON 87 3506
TELEFON 87 08 28

MESTER

VIGNETT
KUNNGJORINGER

STILLING LEDIG

Mjmphallen*

ENEBAKK KOMMUNE

Lørdag 13. april i Flateby Barnepark,
Skaugvn. 19.
Innievering og saig foregãr samtidig mellom ki. 11-14.
Dere setter pris, og vi tar et lite sa1er.
Arr. Enebakk Husmorlag

SEPARATUTSTI LUNG

-

21.4.1985

Apning fredag 29.
mars kL 15.00

har mote i Herredshuset
.17.4. ki. 17.00.
Tur til SanderstOlen
31.5.-2.6.
Pámeldelse tif. 92 8147
92 43 90 innen 16.4. eller
pa motet.
Styret

L
M
..

pr. k~

1

Middags-

pøIsi
Kun

80
29
pr. k

Servelat
8,23
••

00
pr. hg

5

Piknikrull

V
go

13,58

V

pr. hg

Leverpostei
6,26

08
3

pr. hg

pr. k

Kal

8 ruller

og i denne forbindelse Ønsker vi a ansette 2 lr1inger. Vi
kan tilby et interessant yrke i sterk utvikling.

brødrene midthaug
Tif. 715122

klosettpapir

Hielpeapheidepe
Grunnet store og omfattende oppdrag har vi omgãende

STILLING LEDIG

Lerum

EIENDOM TILBYS
—
—
—
—
—
—
— — — — — — — — — — — — —,
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I
I
I

Enebolig I Va0glia
usjenert, soirik beliggenhet. Byggear 1969, 140 m2 boflate, 1.3 mal tomt, dobbel garasje, seiges.
Henv. tif. 92 50 04 e. ki. 16.00

I———————————————
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BEGRAVELSESBYRAER

Chr. Stensruds Eftf. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrà
Asenvn. 3— 1400 Ski

(02)*87 30 60
HELE DOGNET

Sveums Blomsterforretning
og Begravelseshyrä
Holger Sveum
Torggt. 2 2000 Lillestrøm
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon begravelsesbyrà 71 48 30
-

14

7

pr. p

behov for.hjeipearbeidere.
SØkere med erfaring fra bygge- og anleggsvirksomhet vii
bli foretrukket.
Spørsmal om stillingene kan rettes til vart kontor mellom 08.00-15.30.
Skriftlig sØknad sendes var adresse snarest.
Knut A. Thorvaidsen A/S, Gran, 1914 Ytre Enebakk. Tif.
02/924435.

Flateby famillebapnehage

1'

pr. k

Laplingep
Anleggsgartnerfaget er na lagt inn under 1rlingloven,

STREKKMETALLTRAPPER, REKKVERK, TAKSTIGER, FLAGGSTENGER

Er du interessert i a bli familiedagmor/-far? Ved familiebarnehagen er ledig stilling som dagmor/far fra 12.8.85.
Det er mulig at ytterligere 1-2 stillinger skal besettes.
Familiebarnehagevirksomheten er en kommunal institusjon, men virksomheten er lagt til det enkelte, godkjente hjem. Barnehagen er for barn i alderen 0-3 ãr, og
hver dagmor/far kan ha 4 barn i fØrskolealder, egne barn
under 7 âr medregnet.
Den som ansettes far vanlige kommunale ansettelsesvilkár, (ikke pensjonsordning dersom man mottar 1
barn, dvs. 1/4 stilling).
LØnnen er kr 2 017,- pr. mnd. for 1. barn og kr 1725,- pr
mnd for de Øvrige 3 barn. GodtgjØringen gjelder ikke familiens egne barn.
I tillegg utbetales en skattefri utgiftsandel pa kr 465,- pr.
mnd. pr. barn.
Styreren ved familiebarnehagen gir praktisk og pedagogisk veiledning til den som ansettes.
Nrmere opplysninger og sØknadsSkjema Ms ved henv.
til Enebakk kommune, tif. 92 60 60 eller til Evy Lindberg
Olsen, tif. 92 85 71 etter ki. 15.00.
SØknad sendes Enebakk formannskapskontor, 1912
Enebakk innen 1. mai 1985.

thorvaldsen

Knut A. Thorvalcisen AIS, er et anleggsgartnerlautorisert entreprenørfzrma som holder til i nioderne lokaler pa Gran i Ytre
Enebakk.
Virksomheten som ble startet i 1968, er lcindets stØrste innen sin
bransje.

-

B.S

kr

TOinãter

Enebakk
Pensjonistforening

MALERIER GRAFIKK
29.3.

5°

25,70

Planleggingsarbeidet i kommunen utføres ved utstrakt
bruk av arbeidsgrupper.
SØkere ma ha relevant hØyere Økonomiskladministrativ
utdanning og praksis, gode samarbeidsevner og heist erfaring fra prosjektarbeid. Erfaring fra arbeid med EDB
vii vre en fordel.
Kommunen kjØrer i dag gjennom on-iinetiiknytning til
KDØ rutiner for langtidsbudsjett og -pianlegging m.m.
Stillingen lØnnes som konsuient (l.tr. 24/fØrstekonsulent (i.tr. 25, 26, 27) etter kvalifikasjoner.
Enebakk kommune har fd kvinner i ledende stiiiinger.
Kvinner oppfordres derfor til a sØke stillingen.
Ansettelse skjer pa de viikár som til enhver tid fremgar
av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder
pensjonsordning med 2% innskudd.
Nrmere opplysninger om stiliingen fas ved henvendelse til radmannen, tif. 02/92 60 60.
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemai
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 26.
april 1985.

Duktsaigsdag

ANNE-LSE KNOFF

•Okselever

Med forbehold om kommunestyrets godkjennelse vii
stillingens arbeidsomráde vre samordning av kommunens oversiktsplanlegging (kommuneplanarbeid) og
tiitaksarbeid. Stillingen vii for Øvrig bli tillagt annet
saksbehandlerarbeid for rádmannen. Den som blir tilsatt, vil bli tillagt sekretrfunksjonen for
kommuneplanutvalg og tiltaksnemnd. Videre vii stillingen bli tillagt mØteplikt i formannskap og kommunestyre etter nrmere bestemmelser.

arrangerer LOPPEMARKED pa skolen lørdag den 27.
april med start kL 09.00.
Har du i forbindelse med vâroppryddingen lopper til
oss, er vi glade mottagere.
Lopper kan leveres direkte til Bakken gãrd, v/Monica
Bakken.
ønsker du henting, vennligst ring
øistein Westby, tif. 92 49 75,
Ottar Simonsen, tif. 92 46 04 eller
Brit Eriksen, tif. 92 49 82
Arbeidsutvalget

NYGARDSVEIEN 8
1911 FLATEBY

pr. k

Stillingen som konsulent ved sentraladministrasjonen
er ledig for tiltredelse fra ca. 1.06.85. Konsulenten er râdmannens stedfortreder (nestleder).
Sentraladministrasjonen er organisert med rádmannskontor og Økonomiavdeling, totalt 14 ansatte.

Apbeidsutvalget
v/YTRE ENEBAKK SKOLE

80

75,20 :1:

Konsulent/nestledep

Lag og foreninger som Ønsker a leie Mjrha11en. skoleáret 85/86, bes sende sØknad om dette innen 1. mai -85.
SØknaden sendes TJtleieutvalget for Mjrha11en, 1914
Ytre Enebakk.
Utleieutvalget

I

Fersk
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1kg
O0
appelsin- ii
marmelade
Nye äpningstider:
Man.-tredag 9.00-19.01
Lardag
9.00-15.01
.

(neste Winn
nattäpent...)

LOKENS
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11 f:~ ~ A I
M11
YTRE ENEBAKK
TIf. 924014

Blir det gitt nok penger til
kultur, idrettsungdoinsarbeid
her i Enebakk

En god nyhet til .deg som er kunde
i Fellesbañken effer
Sam
pbanken Oslo Akershus.
Fellèsbanken

Torn
Andersen, nahoidsass., Ytre:
Nei det bin ikke.it
d lant a i nok Man
bw Ic gi mer slik at i all
fall ungdomrnen far noe a

LJØIe rib.' fai et sted a
suk at dc slippei i ieke ,a
telangs

01a

SPAREHANKE
OS I _0 AKFIRSFft.IS

I oktober bhr vien bank.
Tommy Budaleni1eIektri.(eJ.'
Je liar ikke I'ulat sa
(PIWIt Iiie(i i haliatidi
a
a slika sab.rr, nan i°
anskc' a sikl ii pI at iir
trcngs mar imdlti til slii.t
nib Clii

•
•.

Bent Nordhagen, ekspeditrise, Ytre:
Jeg tøia,er 10 ikke aktivt med i det som skjer,
men jeg laser a isenc. Det
er kiart at man k-an gjore
mer pa clet oniradet det
kan man Jo pa (to fiesta.
gjØre mer mener jeg.

Sparebanken Oslo Akershus og
Feliesbanken blir i oktober en ny bank Sparebanken ABC.
ABC star for en bank som er solid,
kunnskapsrik og dynamisk. I det daglige
vii du mote banken som ABC, et enkeit
navn for en fremtidsrettet og god bank.
ABC bank -en moderne
og mer personlig bank
ABC bank samier det beste fra to
banker. Dette vii gi deg lonnsomme
produkter og bedre service.
ABC bank far mer enn 100 filialer i
Oslo og Akershus. Samtidig vii vi ía
distniktskontorer i Sarpsborg, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodo,
Tromso og Vadso.

ABC bank - en fremtidsrettet
storbank for nirings1ivet.
ABC bank far en forvaltningskapital pa
over 30 miliiarder kroner, og 2.400
ansatte. Banken vii vre fuliservicebank
for nringsiivet basert pa hoy
kompetanse og bruk av markedets mest
avanserte teknoiogi.
I utlandet vii vi benytte ABC
sammen med vârt uteniandske navn
Union Bank of Norway.
Banken far egen datterbank i
Luxembourg, og representasjonskontorer i New York, London,
Stockholm, Kobenhavn og Helsingfors.

ABC bank
- en samarbeidspartner for
norske sparebanker.
ABC bank skal ogsâ vire sentraibank
for norske sparebanker - en samarbeidende bankgruppe med 120 miiiiarder i
forvaltningskapitai, 1.300 bankkontorer
og over 10.000 ansatte.
Vii du bli kunde i ABC-bank?
Den nye banken er et faktum i oktober
1985, men ta gjerne kontakt med oss
aiierede nâ.
Som kunde biir du hoidt lopende
orientert om hviikefordeler du far i
ABC bank.

SPAREBANKEN OSLO AKERSHUS OG FELLESBANKEN.

kj.ot).seg inn pa rivatfest

,.

Enebakkpolitiet har hatt
en <normalpãske>>. Det vii si
- omtrent som tidligere âr
nâr det gjelder innbrudd,
fy11 og spetakkel. En skyteepisode hØrer kanskje med
til ting som heldigvis ikke
har vrt vanhig kost. En
ungdom som ikke kom inn
pa en privatfest pa Fiateby,
syntes. dette var. sâpas&for-.

smedelig at han gikk lukt
hjem og hentet mauseren,
dro tilbake til huset der festen foregikk og ga seg til a
skyte, hvilket medførte at
han fikk komme inn pa festen. En nabo klarte imidlertid a overmanne gutten og
ta fra ham vâpenet. Gutten,
som var beruset ble raskt
tattJiánd.om.av..politiet, og.

det som kunne endt med en
tragedie ble dermed stoppet
i tide.
Pa Hammeren og i Kirkebygda var det i lØpet av pa'sken 2 bilinnbrudd. Det ble
stâlet stereoanlegg, og taket
i den ene bilen ble knust, slik
at bilen ble funnet full av
snø.
.•
Stereoanlegg ble. det ogsâ

stjãlet i en villa i Vâglia i 10pet av pâsken. Det dreide seg
om et relativt kostbart anlegg til femten tusen kroner.
En del smykker fikk ogsâ
denne tyven med seg fra viilaen, men politiet har forelØpig ikke fãtt fullstendig
oversikt over hva som er
borte.

