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En historisk begivenhet! Enebakks nye okonomisjef, Jan
OIav Aasbo inntar i dag sitt nye
kontor i kommunekassas Jokaler, som Enebakks forste okonomisjef. Rent fysisk innebarer det at han har flyttet en
etasje ned, men man ma vel
kanskje betrakte det som et
skritt oppover i den yrkesmessige karriere.
— Hva er det forste du vil ta
fatt pa for
skape positive
endringer I kommunens okonomi, Jan Olav Aasbo?
- Forst ma jeg konsentrere
meg om fâ kontoret til a fungere med de nye arbeidsoppgayer denne omieggingen inneberer.
— Sà som??
- Hittil har kommunekassa
hatt oppgaven med regnskapsforsel og skatteinnkreving. N
vii ogsà budsjettarbeid og okonomisk pianiegging ligge inn
under dette kontoret. Ellers er
vi i ferd med a kjøre i gang nytt
dataaniegg, og skal fortsette
med det arbeidet.
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— Kan man sporre en nybakt
okonomisjef om synspunkter
pa det foreliggende forsiag til
Iangtidsbudsjett?
- Ut fra rent okonomiske betraktninger er det en for sterk
binding i budsjettet. For mye
gar til renter og avdrag - for iite
avsettes til a styrke kommunens Iikviditet.
— Hvilke endringer vii du foresla i Iangtidsbudsjettet for
endre pa dette.
- Det er vanskelig
foreslà
endringer. Det som Jigger inne i
langtidsbudsjettet er prosjekter
som har vrt en máisetting allerede i mange ar. investeringsnivàet har skutt I vret. Det er
vanskelig a vite hvordan man
skal kunne endre det med de
store utbyggingene som er
trappene, med kommunale
forptiktelser
den tekniské
sektor i kjoivannet.
- andre mer dagligdagse
ting som opptar deg mer...?
— Vel — akkurat na beiser jeg
hus, sier Enebakks nybakte
økonomisjef...
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Skolesiefen
I staptgpopa
17. mal debuterer Enebakks nye skolesjef,
Hans Erik Holm, med talen for dagen I Kirkebygden. Mandag er han pa
plass pa skolekontoret,
og maktskiftet skal etter
forlydende markeres med
kaffe og velkomstkake.
Enebakks nye skolesjef, Hans Erik Holm, er
40 ár, bosatt I Oslo, og
inntar skolesjefstillingen I
Enebakk, etter a ha hatt
den jobben i Trogstad i 6
ar
Det var i februar I âr at
endelig
depärtementet
•avgjorde hvem som skulle bli skolesjef i Enebakk.
Hoim har tidligere bodd I
kommunen og arbeidet
som lrer ved Ytre Enebakk skole. Hans mors
slekt kommer fra Enebakk. Dermed skulle var
nye skolesjef vre <klarert, og vi kan bare onske velkommen til Enebakk.

Spapebanken
opganiseper,
Folio
i

Lars-Arvid HevrØy (40) er konstituert sam banksjef for region
Folio i Sparebanken Oslo Akershus. Hevrøy, som er bankøkonom fra 1976, har vrt banksjef i
Nesodden Sparebank siden 1980.
FØr dette var han banksjef i Kinsarvik Sparebank.
Ansettelsen markerer gjennomfØringen av den nye organisasjonsmodellen for Sparebankens avdelinger i Akershus. Regionaliseringen vii gi en Økt desentral beslutningsmyndighet,
samtidig sam det tas sikte pa a
hente inn effektiviserings- og
markedsfØringsmessige gevinster.
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PL K T N StPoid om -Petningslinjep for
ekstpafpl til skoleelever
- aktuelle oppslag om ukens aktiviteter.
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GUDSTJENESTER
19. mai: (6.s.e.pâske)

Ki. 11. Stranden bedehus, Flateby v/Johannessen. Nattverd.
21. mai: (tirsdag)

Ki. 19. Enebakk kirke. Samtalegudstjeneste in. árets konfirmanter. Kirkekaffe.

Enebakk
Bontlekvinnelag
minner om motet pa Ungersness fØrstkommende onsdag
hvor kallskap. E. Johannessen
skal snakke om kristne symboler.
Førstkommende onsdag er ogsá satt som pâmeldingsfrist for
bussturen til Fredrikstad den 12.
juni, med omvisning i festnings-bygget og Plus-senteret. Et
besØk i Storedal kultursenter i
Skjeberg inngar ogsá i turen.
Se for Øvrig annonse i dagens
avis.

Stevne pA
BjorkeIy Kristi
himmelfartsdag
Tradisjonen tro arrangeres det stevne pa Misjonssenteret Bjerkely i Ytre
Enebakk Kristi himmelfartsdag.
Stevnet starter med
gudstjeneste i Mari kirke
hvor
Madagaskar-misjonr Malvin Tomren
deltar sammen med sokneprest Helgheirn.
Et sangkor fra Sverige,
SvärdsjØ kyrkokör deltar
bade pa gudstjenesten og
pa motet om ettermiddagen pa Bjerkely.
Likedan stiller Bethel
hornorkester opp og gir
055 vakker musikk i pausen og under motet.
I pausen blir det anledning til a kjØpe pØlser,
kaffe, brus og is, og det blir
arrangert leker av forskjellige slag.
Bade under gudstjenesten og motet kan barn delta
pa sØndagsskole/barnesamvar pa Bjerkely.
Vi hâper mange legger
turen til Bjerkely denne
dagen og Ønsker velkommen!
Se forØvrig annonsen.

Forespørsler om fri for
skoleelever utover faste
ferier og fridager har etter hvert grepet mer og
mer om seg. I kjølvannet
følger negative konsekvenser som uro i undervisningen, for de som far
fri, og for kiassens Øvrige
elever.
Ti! siste skolestyremøte
forelâ det forsiag om retningslinjer for a gi elevene fri utover faste ferie og
fredager. Saken ble imidlertid utsatt etter forslag
fra Terje Seijelid. Flere
av skolestyrets representanter Ønsket saken
behandlet i samarbeidsutvalg og larerrâd, for
man tok endelig stilling.

Det var Samarbeidsutvalget
ved Kirkebygden skole som hadde bedt om a fã utarbeidet retningslinjer for a gi fri utover de
fastsatte fridager og ferier. Saken
har ogsa tidligere vrt drøftet i
rektormØter.
I utgangspunktet har skolesjefen ifØlge grunnskoleloven anledning til a gi en elev fri inntil to
uker og ogsa utover det etter
nrmere retningslinjer som er
fastsatt av skolestyret. Skolesjefens forsiag til retningslinjer inneholdt flere punkter, blant annet krav om skriftlig sØknad med
begrunnelse i god tid pa forhand.
I de foreslatte retningslinjene
ble det videre anbefalt at man
bØr fA fri ved lang reise til søsken
eller foreldre som eleven ikke bar
sammen med, ved utenlandsreiser som gir positiv erfaning kunnskapsmessig og osialt, eller hvis

Promille og
Biltyven
Fredag ettermiddag ble det
quviant kiøretøy
funnet en stjàlet folkevognboble
20-Aping I
fyllearresten

Senere pa fredagskvelden ble
en gutt i 20-ârene fra Ytre Enebakk satt i fyllearresten for ordensforstyrrelser. Han oppga i
tillegg falskt navn og faisk adresse til politiet.

Drikkelag

LØrdag ved 15.00 tiden matte
politiet ta hand om en mann i
50-ârs alderen pa Flateby, og satte ham i fyllearresten etter at han
hadde sovnet pa et drikkelag.
Under opplØsningen av dette
drikkelaget, som besto av Ca. 20
personer i alderen 16/17 - Ca. 50
ár, satte en mann i 35-árs alderen
seg kraftig til motverge. Mannen
var beruset, og han kan vente seg
en kraftig reaksjon fra politiet
pga. brâket han stelte i stand.

Bil Want opp

Ved 12-tiden natt til sØndag
matte politiet gripe inn overfor
tre ungdommer som kjØrte moped pa gangveien pa Flateby.
Den ene var sjafør, de to andre
passasjerer. Mopeden var tjuvlant, og fØreren, som er i 20-ars alderen mistenkes for promillekjØring.

Promillekjøring

Natt til mandag ved ett-tiden
ble en gutt i 20-árene fra Ytre
Enebakk stoppet for promiflekjØring i Kirkebygda. Vedkommende kjØrte i sin egen bil.

Nytt tyveri

Natt til onsdag i forrige uke ble
øyeren Bensin og Service pa Flateby igjen hjemsøkt av tyver,
som deane gangen stjal med seg
nye sju movie-bokser, saint resten av filmene, som de ikke fikk
med seg i forrige runde, natt til
mandag.

Funnet igjen

Bilen. en Mazda 323 som natt
til mandag ble stjãlet fra et av
boligfeltene pa Flateby, ble funnet igjen onsdag I Oslo.

SØndag ved 23. tiden brant en
Datsun stasjonsvogn helt opp like i nrheten av postkontoret i
Dalefjerdingen. FØreren merket
en del fusk i motoren under kjØNV1
ring. Da han gikk ut av bilen for a
A
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Seijelid (V) hang seg spesielt
app i enkelte av formuleringene,
og savnet en klarere deflnisjon av
uttrykket billigturer>>. Han likte
heller ikke kravet om dokumentasjon fra arbeidsgiver nãr det
gjaldt ekstrafri for at familien
skulle kunne feniere sammen.
Christian Oppegaard var ikke
sikker pa am det egentlig var
nødvendig med slike retningslinjer for ekstra fri til skoleelever.
Samarbeidsutvalgene og lrerradene ved skolene i kommunen
skal na drØfte saken.

TrEivelsig over kaffeta,*ren

POLITIRUND.EN
som var satt igjen i Kirkebygda.
Bilen var stjâlet i Oslo, og man
vet ikke noe om synderne.

ekstra fri er nØdvendig for at familien skal kunne ta ferie sammen. Dette ma imidlertid kunne
dokumenteres fra arbeidsgiver.
I følge forsiaget til retningslinjer er billigturer, handleturer fnisØrbesøk, forlengelse av ordinr
ferie, ikke gyldige grunner fora fd
ekstra fri fra skolen.

Det var tolksomt I dagligstua pa Kopás
forrige torsdag da Helselaget inviterte til det
aller første. Dagtreffet pa Huset. Disse treffene, sam skal vre et fast tilbud til eldre og
funksjonshemmede hver 14 dag, er kommet I
stand gjennom et samarbeid mellom sosialetaten, Helselaget, Handicaplaget og Pensjonistforeningen, og denne forste gangen
var det Helselaget som sto for arrangementet.
Alle sam bor i trygdeboligen pa Kopàs var
til stede, og det kom ogsâ en god del utenifra.
Riktignok trivelig ble det, og kaffe, kaker og
smorbrod smakte fortreffelig.
En av pensjonistene, Magda Sariberget,
som var til stede pa treffet hadde forrt et
nydelig brodert àkle til trygdeboligen, og det
pyntet app i den lyse og trivelige dagligstua.

Magda Sariberget foran det nydelige âkleet hun hadde sydd og forcrt til trygdeboligen.

VIGNETT

Wla vi ang! barna
til. folk vi kienneP9.
Du er modig du som har gatt til
avisen (Vignett nr. 17.) under fulit
navn. Vi har flere steder, minst ti
til hvor gjengen samles mer eller
mindre. Vi star ogsa, som dere,
maktesløse. Ungene tor ikke vre pa rommene sine, de far ikke
sove, oftest ikke fØr 1-2 om flatten i helgene. Vi har forsøkt a
komme med forslag til løsning
som vii dempe problemet, men fä
forstâelse og gehØr er umulig.
Men har andre en enkelt gang
butt forstyrret, kommer det i avisen. Dem er det synd pa!
Er det andre som ringer og kiager, far vi svi med snØbaii- og skittkasting pa rutene og anonyme
telefoner. Kommer lensmannen
er det tyst som graven. PrØver vi
A forkiare situasjonen, er vi vrien,
vanskelige, vi har for lite humØr,
vi ma smile..
Jo vi har smut, nar de sitter
med sin 01, for sa a rave rundt i
sirkel, men vi har ogsa grâtt av
tretthet og maktesløshet. A slappe av foran TV som andre gjor i
helgen, er helier ikke en ting vi
kan ta som en selvfØlge. Kjøre-

toyer med et utrolig stOynivá kiarer a ødelegge det ogsa.
Kan lensmannskontorbt ikke
M mer hjelp? Vi ma kunne navnene pa dem som bráker, og angi
dem.
Vi har ikke hjerte til det. Vi tenker pa foreidrene til de det gjeider. Vi prover a sette oss i deres
situasjon. Jeg for min del yule ikke kiare presset hvis det var mitt
barn. Men dere foreldre: Tro ikke
alt det barna sier!! GA gjerne Ut
og kontroller mellom kiokka elleve og klokka ett. Da kan dere
kanskje fâ se hva som foregar
med egne oyne. PrØv a fà hjelp!
Finn en dere kan betro dere til.
Dere kiarer ikke dette alene!
Det kan fort vre for sent.
Og husk, hvis vi ringer lensmannen, er det ikke for at vi vii
dere vondt, men vi kiarer ikke
mer. Vi ma ogsá fa hviie og ro en
gang i blant. Vr ekstra observante nár dere ser det blir slept
ekstra mye 01 langs veiene fredag
ettermiddag.
En som gruer seg
til sommeren
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THERMODYNER
Ypperlig bade hjemme og pa hytta.
Hulfiberfyll av beste kiasse.
Tolagsdyner
KUN

179MM

Trelagsdyner
KUN

Puter
50x70 cm
KUN

240.- 390=

Torsdag 9-19
Storgt. Hj. Nittedalsgt. 21, Liflestrøm, Of. 7112 32

Slosing med kommunale midler
Svar til energisjef Jan
Floberghagen.
Jeg viser til ditt innlegg i Vignett no. 18,9 ds. Du og din etat
har selvsagt min uforbehoidne
unnskyldning hvis jeg har skutt
over malet. Likeledes vii jeg bekiage min uvitenhet ang. ansvarshavende for gravingen. Det
faktiske forhold er imidlertid at
jeg dessverre ikke har den fulle
og hele oversikt over hviike samarbeidsprosjekter kommunens
forskjellige etater til enhver tid
gâr inn i. Min oppfatning i dette
tiifeilet var at det offentlige sto
bak uten at etatens navn var
nevnt i mitt inniegg i Vignett no.
17,2 ds. Hensikten med mitt inniegg var a îa en reaksjon. Denne
uteble ikke, hvilket jeg selvsagt
er takknemlig for.

At en privatentrepenØr var ansvarlig synës jeg ikke gjor saken
bedre. Det kunne kanskjè vrt
en ide at vedkommend& hadde
lagt en lapp i min postkasse og
gjort ôppmerksom pa at sakene
ble lagt igjen f.eks. men bekjed
om at alt ble hentet om et par dager eller sa, og ikke 3/4 ar etterpa.
Dette yule ogsa gitt meg muligheten til a fØlge opp saken overfor rette vedkommende selv om
Jeg fortsatt ikke egentlig ser det
som mitt ansvar.
Na var det heiler ikke som p0litiker og for a score mulige poiitiske poeng jeg kom med denne
sakalte sure> kritikk, men som
privatperson. Selv om mitt politiske syn nok skulle vre kjent,
aner jeg det som en demokratisk rettighet komme med yt-

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

Idrettsanlegget Pao Flateby
Kjre kollega, Frode Bakken
Jeg vii gjerne sende deg noen
ord, Frode, i forbindelse med
EIF5 Ønskede og sârt trengte idrettsanlegg. Ser av lokalavisene
at anlegget har ftt ,et skudd for
baugen>.
Det var meningen at jeg skulle
ha vrt tilstede pa kommunestyremØte vi hadde pa tirsdag.
Hadde ikke hatt tid til dette i hel
gen, fordi jeg matte hjelpe kona
med a tapetsere stua. Som du vet
er det ikke mye man far gjort privat nar man er valgt som tillitsmann i et idrettslag. Jeg bruker
faktisk 15-20 timer i uka pa dennejobben. Bade ElF og Driv har
1100-1200 medlemmer hver, sa du
bruker vii ikke noe mindre tid
du. Tenk deg hvor mange dugnadstimer i Sraf alle vare filnedlegger! I vrt lag
regnet vu Ut at innsatsen utgjør
over 15000 fimr

hvilke behov som ma dekkes.
sa ma du ikke be om sakkyndige utenfra til a vurdere saken.
Det gikk tydelig fram at ekspertisen finnes i kommunestyret. Etter det jeg forstar, mener venstresiden at dere fortjener et gedigent anlegg i østmarka til 4.2
mill. kroner, pluss like mye til Utrustning som lysanlegg, vei, vann
og kloakk. Hvis byggingen kunne starte i ar, er det vel mulig at
anlegget ikke vii koste sa mye
over 10 mill. Var det ikke ordfØreren eller varaordføreren som
mente at '<idrettspark> hørtes
fint Ut. Nar et slikt anlegg endelig
blir ferdig, kan du ta med deg dine barnebarn pa tur i parken.
Park/barnehagen, ja. SV har
visst glemt de mellom 7 og 70 ar.
Tone Skaranger er nok ikke helt
klar over hvilken barnehagedrift
som foregar i idrettslagene. Det
erganske man S: b - $ unser sko-

vre med pa a lØse et akutt behov sa rimelig og raskt som dere
foreslar. Dere yule faktisk vrt
ferdig med anlegget samtidig
som helarsanlegget til 30 mill, pa
Tyin.
Helge Nilsen synes det er flaut
A oppleve oss, idrettens tillitsvalgte, sa knesatt for HØyre.
Tenk om du hadde Mtt denne
innvitten fra venstre fØr! Det er
helt kiart, Frode, at du burde ha
tatt kontakt med venstre fOrst,
slik at de i sin tur kunne tatt saken opp med Ap. Underhanden
kunne du ha bearbeidet Høyre
som du visste var pa ditt parti.
Men, men, man sØker vanligvis
hjelp der hjelpen er nrmest.
Man skal ikke blande idrett og
politikk, sa Kongsnes. Nok en
usaklig kommentar i rekken av
mange som fremkom i løpet av
kvelden. Grunnen til resuftatet
'o .bare '. ltikk_ -

klubblederstilling pa Fiateby. Dette vii
visstnok koste kommunen kr.
60.000 i àret. Det er faktisk samme stØrrelse pa belØp som vi fikk
i grunnstØnad fra kommunen i àr
og som skal benyttes til drift av
laget.
For at dette ikke skal bli for
langt a lese for deg, Frode, majeg
komme tilbake til idrettsaniegget. Det er nok en del ting dere
ikke har tenkt godt nok igjennom. Du kan f.eks. ikke regne
med at en sak som dere har brukt
sa kort tid pa a utarbeide, kan
legges vesentlig vekt pa. Du far
huske pa at plankomiteen brukte 5 ar pa a komme fram til sin
losning, men det skyldes visst
bl.a. at de matte benytte egne
penger? Dere ma vel ha benyttet
andres penger med det tempoet
dere har holdt. En ting til dere
sikkert har glemt, er at de som
daglig driver med idretten ikke
er kvaliflsert til a uttale seg om

sender til idrettslagene. hvor de
tillitsvalgte ma vre barnepassere. For dette betaler foreldrene
en liten sum arlig. Tror du hun
har tenkt pa hvor mange timer
arlig idrettsfolket er engasjert
med andres unger? I tillegg mener hun at idrettsfolket ikke har
det stOrste pengebehovet. Idrettsfolket i kommunen utgjor jo
ikke mer enn Ca. 2500 av bygdas
Ca. 7500 mnnbyggere.
Jorunn Buer burde du satse pa,
Frode. Hun ser virkelig fremover
i tiden. Av henne fikk vi som idrettsledere hOre hvordan bygging av idrett.sanlegg ma skje: <I
flere etapper for a dekke en idrettsforenings behov. Derfor ma
man vente til man far sikret nok
areal>>. sa kan en spørre seg, hva
er nok areal for fremtiden? Hun
burde vrt mer konkret her og
fortalt deg hvor mange kvm. ElF
kommer til a a behov for f.eks. i
ar 2000. Hun skulle vel kunne
brukes som talskvinne for gigantanlegget som Toft har nevnt for
oss.
Det eneste SØrensen dessverre
har helt rett i er nok at et anlegg
hOrer fremtiden til.
Ifig. venstresiden bestar HØyre
bare av personer som er med tog
som kjOrer pa sidespor, kommer
for sent til toget og ma vente pa
neste avgang. De gjorde i alle fall
et tappert forsøk. Det var vel ikke a vente at venstresiden skulle

Det er kiart, og det vil resultere i
at ElF ma trappe ned aktivitetene sine. Dette viii sin tur resiltere i at bl.a. politikernes barn
ma henvises til f.eks. barnehager
og fritidsklubber. Dette vil jo koste oss skattebetalere en god del,
for de ansatte i disse institusjonene er lØnnet. Men, pytt - pytt.
Gang- og sykkelveier trenger vi
ogsà da. For, hvor skal barna
oppholde seg ellers i fritiden?
Hos 055 i Driv har vi ogsá problemer med a kunne tilby vare
utØvere nok plass og tid for deres
aktiviteter. Vi deier' Mjrhallen med dere, og resten av Mjr
Idrettsanlegg kan enda ikke benyttes. Vi har en grusbane som
17 fotball-lag skal benytte til
trening og kamper, samt benyttes til friidrett. Vi føler med
dere i ElF. Vi vet hva dere snakker om.
Det var veldig positivt at forslaget til Jorunn Buer vedr. Samfunnshusalternativet ble vedtatt
utredet innen 15. septemter. Jeg
synes det er greit a sette en dato.
Det jeg svnet i referatet var àrstallet!!!
Det er synd at det er politikken
som el- det vesentligste i denne
saken.
sta pa og lykke til Frode og
ElF.
Med kollegial hilsen
Kãre Kampenes

ringer - skriftlig eller muntlig de fora jeg til enhver tid finner
dette hensiktsmessig.
Det er selvsagt helt riktig som
du sier at politikerne og kommunaladministrasjonen bØr og
ma samarbeide mot felles mal.
Dette prØver vi da ogsa pa, selv
om man til sine tider kan vre
uenige om mal og midler. Jeg er
ogsa helt sikker pa at de forskjellige kommunale etater gjor
en god jobb for bygda var - utfra
de midler og muligheter som
foreligger.
La oss ikke blase denne saken
opp til dimensjoner den ikke fortjener. En prat over gjerdet eller
en iapp i postkassa ved neste
korsvei kan kanskje vre iØsningen.
Med vennlig hilsen og
blomster til deg og din etat.
Bjorn Johannessen
(prvatpers9n)
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VIGNETT

den og i motsetning til f.eks.
Vignett og Apen Post, var den
umis- kjennelig politisk preget.
Vi sitter na inne med andre árgang av <Bondegutten> - i kopi
selvsagt, og siden disse er fra
det Herrens ár 1884, blir slutningen at avisen startet Opp i
1883. Disse arene var en urolig
tid for Norge. Høyre - eller Høire, som det het den gang, var i
sterk strid med Venstre, og Johan Sverdrup. C.A. Selmer het
som kjent HØires statsminister
den gang. BØlgene stod virkelig
høyt den gang, og striden om
Kongens vetorett i grunnlovssaker. Venstre var sterkt engasjert 1 skytterveseñet, og det er
ikke rart nâr man tenker pa den
rolie disse spilte under den
vanskélige tiden.
Venstreavis
Ogsã her i Enebakk stod partene sterkt imot hverandre, og

Under et besok i Sparebankens filial i Ytre, fikk vi
for en stund siden et artig
tips. Jacob Ungersnss en av Ae bak skranken> sâ pa oss med et lurt smil,
og spurte am vi visste at
det hadde kommet Ut avis
her i Enebakk lenge for
Vignetts tid. Det visste vi
ikke. Det skulle vise seg at
politisk bevisste enebakkinger hadde vrt i sving
med avisarbeid for lang tid
tilbake.
Trodde du at Vignett var
Enebakks fØrste avis? Det er vi
ikke! Ikke Apen Post pa Flateby heller for den saks skyld.
Man ma over hundre àr tilbake
i tiden for a finne den fØrste inkale publikasjon av denne art I
Enebakk. Bondegutten het
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Bondegutten> var, som naynet vel burde indikere - en Venstreavis. Og lokale Høirefolk
fikk det giatte lag. I >Bondegutten>' av Fredagen 1.ste. februar
1884 kan vi lese om et mote som
ble avholdt i HØires grunnlovsforenings regi. Der ble det diskutert ting som var oppe 1 tiden, og etter diskusjonen fant
en meget belivet seksa sted. En
seksa er en fest, og vi siterer:
><Efter diskutionens slutning,
fandt en meget belivet seksa
sted. Efter foranstaitning af
foreningens bestyrelse, hvori
ethvert medlem af motet frit
skulde deltage. I denne utbragtes skaaler for Kongen, fdrelandet, storthinget, Eidsvoldsmndene m.fl. Forsøget
at hverve mange proselyter
(nye medlemmer) ved denne
leilighed mislykkedes nok,
trods dette at anledning til at
tegne seg blev givet netop som
gejsten stod paa sitt hØieste. At
dette, ikke var de gode mnd
til behag, var ikke ondt at forstaa. Nedskriveren heraf fik
saaledes personlig erfare herfor
da jeg nemlig blev, spurgt om
jeg ikke vilde tegne mig som
medlem, og da jeg betakkede
mig derfor, og desuden tillod
mig at anøfe grunde for samme,
blev en af mndene i den grad
saa irriteret, at han titulerte
mig for, et f. Denne re blev
nok ogsaa af samme mand tildeft en eller et par andre. Besynderligt nok naar man havede vret Øienvidne til nvnte
mands udtalelser baade under
diskutionen og i seksaen kunde
man vare sterkt fristet til at gi-

ve manden den samme restittel igjen saa meget mere som
man da vilde faa et ganske forstandigt og vrdifullt eksemplar af rasen,'>
Ja, ja, man var ikke nadige
mot hverandre den gang heller.
Hàndskrevet
<>Bondegutten'> ble handskrevet I svrt f eksemplarer, men
det hindret ikke at den ble lest
av svrt mange mennesker.
Det fungerte nemlig pa den maten at hvert eksemplar fikk bestemte gardsnavn páskrevet
helt Øverst, og den som hadde
bladet, skulle da levere det til
nestemann pa lista.
Hva man skrev om den gang.
er vel ikke sa alt for forskjellig
Ira ná. Litt foreningsliv, litt p0litikk og litt nyheter.
.<Bondegutten" hadde en redaksjonskomite som ble valgt,

sannsynligvis av diskusjonsforeningen som eksisterte pa
den tid. I bladet blir foreningen
omtalt som Venneforening. pa
den tid hadde de gode yenstremenn ogsâ tt i stand en
"Lserforening>, som nok best
kan sammenlignes med en
bokklubb.
Det er sparsomt med navn pa
de som laget denne avisen, men
vi far opplyst at Svend BØhler
og Johan Sundby (gode gamle
Enebakknavn) var med pa a
skrive <Bondegutten>. De eksemplarene vi har Wt lane, tilhØrer Jacob Ungersnss, og
han er villigheten selv nâr det
gjelder a forklare oss ting som
virker litt fremmed pa oss. Han
sitter dessuten inne med en hel
del kunnskaper om det gamle
Enebakk, en god mann a konsultere 1 mange spØrsmal.

FRIST FOR INNILIEVERING
AV ANNONSER
TIL
TORSDAG 30. MAI
ER FREDAG 24. MAI
KIL. 12.00.
Annonseavdelmngen
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Nopdahl.. Gpi..e..'.g

pa Syk ebjemmet

En'ebakk-sangen
a

Visste du at Enebakk har sin egen enebakksang?
Ikke vet vi om den er <<den offisieile'< for si det silk,
men her er den. En av vare lesere har sendt den til ass, og
vi synes den passer i disse 17.mai-tider, med iovprising
av hjembygd og fedreiand. Sangen er skrevet av Marta
Veiiesen.

Sang til Enebakk
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Mel.: Det er min sjel enfrydefuil trang
Blant Norges bygderfjern og ncr
Vi Enebakk vii minnes,
det er var bygd, várt hem er her
mer kjcert et sted eifznnes.
Her vokser skogen rank og skjØnn
ved rydning trives engen grØnn,
erjorden tung, den gir sin lønn
mens skjebnetràden spinnes.

pa

Her slekt
siekt liar vokset opp
og sine hjem liar bygiet,
meiis solen steg bak âsens topp
og hØye graner skygget.
Hvem teller velde mange tak
med plog og harv, med Øks og sag
ved sommertid og vinterdag
àfd sitt hjem betrygget.

Nordahl Grieg skuHe vel vre
kjent for de fleste. Mannen som
skrev <<Var
re og var makt>>,
<<Nederlaget" og "Barrabas.
Antifascisten, kommunisten og fedrelandskjemperen, som dro over
til London da Hitlers armeer voidtok Norge. I London arbeidet Nordahl Grieg pa det norske informasjonskontoret. Han var ofte
med pa bombetokter over Tyskland, uten at han selv var medvirkende til at en eneste bombe
ble sluppet. Allikevel døde han
over Berlin i1943. Flyet han satt
ble skutt ned.
Pa sykehjemmet ble det fredag
kjørt en forestilling med tekster av
Nordahl Grieg. Det var en Col-

age, som hadde fâtt navnet
Menneskesind> En collage er en
sammensetning av flere forskjelige smâ stykker, som til sammen
danner en slags helhet. Med hjelp
av enkle kulisser, og en kassetspifler, framforte de to skuespillerne fra Vikateateret dikt, utdrag
av dikt, og utdrag fra skuespillet
uBarrabas. Ingen av diktene
som ble lest, kunne sies a vre
av Nordahl Griegs mest kjente,
men uansett kjente eller ikke, Nordahl Grieg fenger de fleste, og
oppmerksomheten var da ogsá
sterkt festet til skuespillerne Bodil
Tveteraas og Emil Chr. Fasting.
Disse gjorde etter vârt ringe
skjonn en meget brukbar jobb,

0

Vàrt hjem det ligger hjertet ncer
et sted som intet annet,
ved dag, i kveldssols milde skjcer
med stràler over vannet.
Var kirke,- mange hundre àr.
som med sitt spir mot himlen star,
ja, fossens dur som til ass iiár,
er sang tilfedrelandet.

isr I utdraget fra <Barrabas>>.
Emil Chr. Fasting hadde forøvrig
satt sammen Collagen, som de
eldre utvilsomt satte pris pa a se
og hare. A trekke frem noe som
var bedre enn noe annet
b!i annet n'urettfér.ig, men .i
tet <,Det mot som er barmhjertighet" traff oss midt i hjertet.
Collager, og den kulturelle verdien av disse har ofte vrt diskutert. Nordahl Griegs stykker egner
seg I alle fall til slike oppførelser.
A sette sammen en collage ma
vre alt annet enn lett, men Emil
Chr. Fasting hadde gjort en god
jobb. <<Menneskesind hadde hold,
og en tydelig rod trâd, medmenneskelighet.

Kirkeg r:d. d,.ug

Det gir ass trygghet at vi vet
at her liar váreed-e
engang<sUt-.arbeide lagt ned
vi deres minne liedre.
Du gamle bygd ved Øierens bred
ma vifà by vcere med
a bygge videre ifred,
gáfremad og forbedre.
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Sá verne Gud var kjcere bygd
med hus og skog og her,
sign folkets strev, gifremtids trygd
lys gjennom alle tider.
Gi samhold under dagens strid,
gi kraft og mat i nedgangstid,
var horisont mer kiar og vid
jo lengere det lider.
M. Veliesen

—— —————————————————-

pa

Forrige onsdag var det full
de to kirkegáraktivitet
dene i Enebakk. Tradisjonen
tro arrangerte Hagelaget I
samarbeid med menighetsgjøre
râdene dugnad for

a

Eldpesentep 9
patpappene.

Eldreomsorgsutvaiget v/formann, Walther Pedersen har
foreslatt overfor Helse- og sosial-

varfint. Granbar. iuIenek

-
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Enebakk og Marl Kirkegard,
hvor dette bildet er taft. I forgrunnen formannen I Marl
meninghetsrãd, Sigrunn Berge og Hagelagets formann,
Oddvar Wennevold, med trillebárene tulle.

**

nadsoversiag og forsag
ominnredning av lokalene.
Med de foresiàtte forandringer
pga. utbedringer kommer dette
pa kr 58.000,-.
Det som biant annet ma gjØres
med iokaiene er a iegge nytt
guivbeiegg pa alle gulv. Utvendig
trapp med adkomst for funksjonshemmede ma settes app,
vegger og tak ma males, og deler
av guivet i butikkiokalet skiftes
Ut. EldreomsorgsUtvaiget har allerede fâtt tilsagn am ian i Spare,bD,)zo.v,b) 3o oDIDsi9)Zt9,t DJJ3<
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Jehova-senteret I Ytre.

E
for

ffe ktiV t. koliektiv
((RIkets)) fortropp er

19. mai er det nøyaktig et
àr siden Jehovas vitner
innviet sitt gigantiske bygg
i Ytre Enebakk. 2 500 mennesker la ned en halv million dugnadstimer for a bygge stiftelsens hovedsete i
Norge.
Nar man da vet at byggearbeidene startet i oktober
83, at alt arbeid, bortsett
fra teleinstallasjoner er
gjort av bevegelsens egne
med!emmer - og at denne
medlemsmassen na teller
8000 i Norge - da ma man
ta av seg hatten for et sâ
massivt engasjement for
saken man tror pa.

I.

Jehova-senteret, eller vitneboksen>> som enkelte har dØpt
den rode bygningen i utkanten
av industriomrâdet i Ytre, har
en samiet gulvflate pa 5000
kvm. Bygget ligger vakkert til i
terrenget. Utearealene er allere- Etftott bygg er det butt, Jehova-senteret i Enebakk. Ogsá utearealene er pa det ncermesteferdig.
de gjort nydelig i stand, planert
13 oversetterer
bringer vitnene med seg tidsbrakke kunne vi ogsa histâ
og belagt med üni-stein. Lykte- teret. Man kan vre sa uenig
Pa senteret i. Ytre Enebakk
skrifter
og
litteratur
som
undermed
dem
som
man
vii,
men
med,
men
tilbudet
er
jo
avhenstolper i smijern med •glasskuptrykkes det imidlertid ikke noe
bygger deres lare. Disse pubgig av at det kan bli gjort mens
ler skal lyse opp omrádet i sene man kan ikke la vre imponeav all den litteratur bevegelsen
likasjonene selges til spottres over det bygget de har reist i
vi enna har anleggsutstyret her.
nattetimer og pa vinterstid.
utgir. Et hustrykkeri med en
priser. igjen - det ma finnes
Det er piass til at over femti Ytre Enebakk.
Alminnelige folk
kapasitet pa 1 1/2 - 2 mihhioner
penger I bevegelsen. Men - etmennesker kan bo pa senteret,
trykksaker I aret er det man har
- Det virker som om dere er
ter sigende far ahle som jobber
men nâr alt er ferdig - og det er Engasjert I lokalsamfunnet
-en pengesterk bevegelse?
til radighet der, og det beskjeftaktivt i organisasjonen i arbeiSelv om vitnene forkynner
ikke lenge til - vii det bli ca 30
Hvor far dere penger fra?
iger en mann, som selvfØlgelig
det med a forkynne Riket, samfastboende der. Altsâ et lite Riket - lever de fortsatt i derine
er alminnelige folk. Vi
ehlers trar til med forefallende
me lØnn, og bor likt.
verden og er engasjert 1 de
samfunn som fungerer heit et
sparer mye . ved ikke a bruke
arbeid hvor det matte trenges.
Stiftelsen har sine offsettrykter egen ordning - i samfunnet. praktiske problemer i lokalpenger pa f.eks tobakk. Vi er
13 personer arbeider pa senkerier spredt over hele verden.
Men betaler skatt, det gjØr de. samfunnet. Sâledes gikk de nymateholdene
n.r
det
gjelder
alteret
med oversettelse av Vakn
Moderne
teknikk,
og
data
er
Det skal man da ogsâ gjØre ifØi- hg Ut og tilbydde kommunen et
kohol. Tobakk mener vi er bare
opp og Vakttarnet, samt andre
tatt i bruk I arbeidet for a utbre
ge Skriftens ord orn gi <keise- lan til asfaltering av Gaupeskadelig. Tobakksdyrking er
pubhikasjoner. I lyse, vakre
lren. Blant annet har man inveien. Det falt mange tungt for
ren>> det som keiserens er....
kontorer sitter de fra klokka
ofte basert pa Økonomisk Utnen bevegelsen utviklet et sysbrystet. Sniking i kØen var ord
8-17, bare avbrutt av en times
bytting. Man kunne heller ha
tem
med
datastyrt
tekstbesom
ble
hyppig
anvendt
i
komEn paradissk jord
lunsjpause og dikterer oversettdyrket mat.
handling som skal vre helt
Hvem er de sâ - disse kvinner munestyredebatten. Likevel
elser inn pa band. Bandet blir
- a sin vandring dørimellom
unikt.
og menn som renner ned dØre- var det bekvemt for kommunen
A
ta
imot
lánet
i
disse
tider
med
ne> hos folk og spør om man leser Bibelen? Stadig far de dØra i framstØt i forbindelse med salg
<f1eisen, men like frimodig star av nringsarealer. SA man takde der snart igjen. De forkynner ketja.
Eliers har Jehovas vitner ogRiket for folket. Et rike styrt etter Jehovas Guds) ordning. Et sâ tilbudt seg a lane ut utstyr
rike sorn skal opprettes av Gud. og brakker til kommunen sá
Jehovas folk skal forbii pa jor- man kan f bygget den mye omden - en paradisisk jord - som talte badepiassen ved Vik. De
Jesus .Kristus hersker over, har ogsá hjulpet til med a
sammen med 144 tusen utvalg- sprØyte skØytebanen ved Mjr
te av dem som lever etter det ungdomsskole. - Hvorfor gjØr
Jehovas vitner mener er Guds de alt dette?
- Nar det gjelder asfaltering
vilje.
De frykter ikke en altutsiet- av veien, er det ogsa av hensyn
tede atomkrig, for Gud har til naboene vi synes det er vikmakt til a Ødelegge dem sorn tig a fd gjort noe. ser Niels Petersen, en av lederne for beØdelegger jorden, hevder de.
IfØlge vitnene lever de allere- vegelsen i Norge.
-Det blir jo en del ekstra trade i en ny ordning, og nâr den
siste krig, Harmageddon, er fikk til og fra senteret, og det
over, skal Jehova overta styret forârsaker støvplager. Vi vii ogover jorden. De stiller seg pa si- sa gjerne selv ha en mer presen:
den av verdens regjeringer, sy- tabel adkomst til senteret. Nàr
sterner og ismer. De tror heller det gjelder badepiass, sâ er det
ikke pa treenigheten i guddom- jo en god del barn og ungdom i
men - men de tror pa Jesus som omradet, det er ogsa fra tid tl
annen bade barn og ungdom
frelseren.
Viktig er det kanskje nar man her hos oss, og vi synes det ville
vre fint hvis de fikk noe sunt a
far et slikt samfunn i samfunnet
at man prØver a avmystifisere. holde pa med. Unge mennesker
Tore Samuelson og Niels Pettersen, begge i ledergruppen for Norge fotografert i vestihar behov for aktivitet. Maski- Det er alminnelige folk sorn
bylen pa Jehova-senteret.
bor og arbeider pa Jehova-sen- nene har vi her, og arbeids-
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ann I Bjepk-ehekken
I biblioteket finnes faglitteratur og oppslagsverk av alle
slag. Her Ann Man Petersen, som er en av oversetterne,
foran Websters store internasjonale ordbok, som inneholder over 600.000 ord.
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Ann Man Petersen foran peisen som en ung vestlending
murte opp av natursteinfra omrddet.
skrevet Ut pa skrivestua, og gár engelsk. Det samme gjelder
sá tilbake til oversetter til fin- barneboken, fortellinger fra Bibelen. Og man har ogsa kassetbehandling. Alle som bor pa
senteret har like store leilighe- ter med -Rikets sanger>.
Skal man ha gjester er det ogter - 35kvm. inneholdende tekjøkken, bad og stue. Balkong sa en koselig peisestue pa senteret, som man kan lane til det
hØrer ogsa med. Máltidene blir
bruket. Det kan jo vre man
inntatt i matsalen, et lyst
trenger litt mer plass enn den
vennhig rom, med plass til bespisning av Ca. 60 personer. 35 kvm. store leiligheten. PeiFargene gar i dueblátt og gthtt, sen her er et kapittel for seg.
skap og lister i lakkert• furu - Naturstein tatt fra tomta, og
murt opp av en ung vestlensom over alt ellers .i huset, hvor
man merker seg den harmonis- ding. Et flott arbeid.
Ellers rommer bygget vaskeri
ke heiheten, og samspillet mellom materialer og larger, gam- - hvor man leverer inn sitt toy
pa mandag og far det igjen pa
meirosa, dueblátt, grátt. Skifer
fredag - vederlagsfritt, et litfra Gudbrandsdalen er brukt i
teraturlager og tegnestue hvor
trappene.
<<husingeniØren' sitter med siEnergisparing Ann-Man
ne tegnebrett og beregninger. I
Petersen, som viser ass rundt
pa senteret kan ellers fortelle at byggeperioden har han drevet
huset har et flott ventilasjons- med statistiske beregninger anlegg basert pa resirkulering, sett til at man hadde riktige diog man har faktisk kiart a opp- mens.jonen. osv.
Rikets sal
ná 60% varmegjenvinning.
Fra dette rommet forberedes
I vestibylen pa senteret henger vakre, gedigne malerier, ogsa byggingen av de mange
malt av en av bevegelsens med- bygninger for Rikets sal rundt i
lemmer. Midt i vestibylen er det landet - ellen for a si det vendsplassert en enorm stein, som hg - møtelokaler. Ved hjelp av
stammer fra tomta huset er prefabrikerte enheter reiser
bygd pa. Steinen veier tre tonn, medlemmene Rikets sal pa tre
og er heist pa plass ved hjelp av dager.
Ogsa pa Senteret i Ytre Enekran for taket kom pa.
Bokhyllene som star der in- bakk har man Rikets sal, hvor
neholder vesentlig oppbyggelig møtevirksomheten foregar hver
litteratur og litteratur om be- sØndag og tirsdag, og ellers
vegelsens historie. Men i 2. eta- hver mongen for frokost hvor
sje - i tilknytning til overset- man samles om et skriftord og
teravdelingen, har man et bib- drØfter det. MØtevirksomheten
liotek med faglitteratur hvor baserer seg pa bibelsk underdet meste av oppslagsverker visning og drØfting. Men om
finnes - deriblant Websters sto- man skulle lure - man synger
re internasjonale ordbok med ogsa i Jehovas vitner - selv om
Jehovas vitner ikke synger reover 600 000 ord.
ligiØse og patriotiske sanger pa
Lydstudio Det finnes ogsa et skolen. Og man ber - og foreget lydstudio pa senteret. kynner, ut fra sin overbevisning
Vakttárnet produserer pa yen- om den rette lre.
denmarkedet 18 mill. kassetter.
Jehova-folket trives pa senDet man gjØr pa senteret I Ytre teret i Enebakk, og synes det er
Enebakk er a lese inn kassetter blitt mØtt med velvilje og gjest••
for blinde og svaksynte. Man frihet i lokalmiljØet, og de er tyhar ogsa lest inn en god del av deligvis irinstilt pa a yte sitt til
Bibelen pa kassetter, men pa et fruktbart fellesskap.

Ca. 15-20 meter av Bjerkehekken gikk med i brannen, og mer kunne vel gätt, om ikke
brannvesenet hadde vcert sa hurtig pa plass.
Forrige tirsdag ettermiddag ved halv-tre tiden
begynte det a brenne i den
150 âr gamle granhekken
rundt Bjerke Bruk i Ytre
Enebakk. En dame som passerte i en rod folkevogn sã at
det rØk I skrâningen -fra hekken ned mot veien, og varslet yngste blad Butenschøn
som ilte tit med vannbøtter,
til han var overhevist om at
tilløpet til brann var slokket. Det viste seg imidlertid
at sã ikke var tilfelle og kort
tid etter sto hekken i lys tue.

- Brannvesenet var meget
raskt pa plass, forteller Wenche Butenschøn til Vignett,
og heldigvis fikk de slukket
brannen hurtig. Men 15-20
meter av hekken gikk med.
For brannvesenet kom hadde man fâtt hugget et par
meter âpning i hekken i hap
om at brannen ikke skulle
spre seg.
- Spørsmálet blir nâ, sier
Wenche ButenschØn, - om
man skal plante nytt bare
der hvor hekken er brent

opp, eller om man skal plante helt fly hekk. Et spørsmâl
man ma ta opp i høytidelig
familieràd.
Man vet forelopig ikke noe
om ãrsaken til brannen. I topet av den siste tiden har det
butt observert flere tilfeller
avsviing av torrgress rundt
omkring I Enebakk - en mani som ikke er helt uvanhig i
en viss alder, men som altsá
ikke er aldeles ufarhig. Ver
forsiktig! Det gár ikke alitid
bra.

DEKKBEISEN SOM
9
HOLDER 1-6m8 AR
Ja, hele 10 or har Demidekk
bevist at den kan holde, selv
vrharde strøk. Og Demidekk
er deneneste dekkbeisen som
kan dokumentere lange vedlikehoidsintervaller.

Demidekk kan du ogsO Ri
som transparent beis (Demidekk
Strukturbeis) og I en version for
malte hus. Se oppstrøksprøver I
vOr forretning. Sats p0 kvalltet bli en demidekker.
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Fpuk-tbap dialog Mellom
Spapebank og ni
rngsliv

Göteborgtur

HAR ALKOHOLPROBLEMET

Skolestyret har godkjent kiassetur til GOteborg i tiden 13-15.
juni for kiasse 9 A ved Mjr Ungdomsskole, og de tre 9. kiassene
ved Enebakk Ungdomsskole.

butt for stort for deg? Kanskje
vi som har butt ((torre>> kan
hjelpe.
Kvinner og menn.
Koritakt kontor tlf. 71 29 01,
hver mandag 18-21.
Stromsvn. 68, Strommen.
Mote fredager kL 19.00 I Vellokalet, Oscar Borgs vel, FjelIhamar.
Kontakttlf. 7110 56, 71 62 37
alle dager.

UndervisningsinspektØr
Harald Nyen er tilsatt som undervisningsinspektør ved Mjr
Ungdomsskole fra 1. august 1985.

De Norske Lenker
Romerikslenkene

Vikar for rektor

Audun Irene SØrlien er ansatt
som vikar for rektor ved Hauglia
skole, Jorfrid Kongenes, for skolearet 85/86.

Box - 1470 Lorenskog

:tt4•y

TANNLEGE

MARKISER

Enebakk
Markiseservice

Stein Darre-Hansen
Praksis I Flateby
TIf. kI. 9.00-15.00
92 87 39
TIf. utenom kontortid 92 80 31

Markiser Persienner Garthnhrett
Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
tif. 92 45 58

Kvelder, lordag etter avtale.

CATERING

ELEKTRONIKK

Enebakk
TransformMor
verksted
/

Clifford A/S
Alt I mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant
- Cafeteria

Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

,

Representanter for Enebakks
nringsliv, deribiant formann i
EHHI, Torleif Løken, og representanter fra Sparebanken i
kommunen, med banksjef Tore
Pettersen i spissen, var forrige
det forste
onsdag til stede
av en rekke møter som skal arrangeres av Sparebankene I
Folio. Hensikten med motene,
som man har kalt Sparebanken moter naaringslivet>> er
skape bedre kontakt meIlOm
Bank og nringsliv. Del forste
motet I denne serien fant sted I
Ski restaurant, og Ca. 85 representanter for Sparebankene og
nringsiivet i Folio var molt
fra m.

pa

a

En stor del av motet var viet
den forestâende sammenslâingen meilom Sparebanken Oslo
og Akershus og Feliesbanken i
oktober.
Denne nye banken, ABC bank,
som den skal hete i markedsfØringen kommer til a fâ en forvaltningskapital pa over 30 milliarder kroner, og 2.400 ansatte.
Adm.dir. i Sparebanken Oslo og
Akershus, Ove Flotaker, ga en
oversiktiig innføring I hva den
nye ABC-banken skal stà for, og
arsakene til fusjonen, som gjØr
ABC bank til den 4. stØrste banken i landet.
I Oslo og Akershus-omrãdet
blir den den stØrste banken pr.
kapital.
Men fØr denne orienteringen
ble det vist en lysbildeserie med
informasjon om ABC-bank.
Strukturutviklingen i bankvesenet, sammen med Økt kon-

kurranse, den teknologiske Utvikling, mindre rentemarginer og
Økt internasjonalisering er av de
ting soin har gjort det nødvendig
med en sammenslaing.

Tutoring av
ekspertise
Fusjonen skal biant annet fore
til at man kommer opp i en
stØrreise som setter en pa talefot
med de andre store gutta i bankverdenen. Viktigere er det kanskje, og da spesielt for nrings1ivet, at sammenslâingen vii Wore
det mulig a fore nØdvendig Økonomisk ekspertise Ut i lokalsamfunnet. Mange av de sakene som
sparebankene i iokalsamfunnet
ikke kan avgjØre, behØver man
etter 14. oktober ikke a gâ helt til
topps i Oslo for a fá avgjØreise p.
Det vii det bli regionsstyrene i de
forskjeilige kretser som skal ta
seg av, og for Enebakks del alts a*
da regionsstyret i Folio, som vii
ha sete i Ski.
For at ikke det nye navnet ABC bank skal fØre til fremmedgjØring I iokaisamfunnet,
skal de forskjellige bankene
rundt i kommunene fortsatt beholde deier av havnet, siik at det
blir f.eks. Sparebanken ABC
Enebakk...

Okonomistyringens plass
Hovedtemaet pa motet var et
foredrag av soussjef Thor Huseby, Kredittsaksjonen Sparebanken om Økonomistyringens
plass i den totale ledelse.
- Som bank oppiever vi ofte bedriftens heisetiistand utfra finansielie signaler og behov. sa Huseby. - Nar bedriften stadig er i
pengeknipe og trenger ny driftskapital, eller nâr bedriften øns:

ker a gâ inn i det vi vurderer som
dárlige prosjekter, spØr vi oss om
dette er et symptom pa dárlig
styring.
Huseby heniedet ogsá oppmerksomheten pa at man ofte
tinner en mengde gode ársaker til
hvorfor det gàr darlig - uten at
man noen gang hØrer argumentet om at det gar dârlig pa grunn
av dârlig ledelse.
- Det ser nesten ailtid ut til a
vre noe utenfor bedriftens pavirkningsmuiighet som foràrsaker resultatsvikt - etterspØrsel,
priser, kurser, rãstofftiigang, mujøvern osv. - Jeg har aidri sett at
man har fokusert pa grunnleggende mangier ved bedriftens
ledelse og styring. Ledelsens
oppgave er nettopp a ivareta
styringen med utgangspunkt I alle disse probiemaspektene, sa
foredragshoideren.

Pedagogisk ansvar
Han understreket at den Økonomiske styringen ma gá som en
rod trad gjennom alle ledd i bedriften.
- Hviiken plass skal vi gi Økonomistyringen, sa han?
- Skal Økonomisjefen ta alle
beslutninger?
Absolutt ikke, for det er han ikke i stand til. Han har imidiertid
et Økonomisk - pedagogisk ansvar m.h.t. a skape forstáeise for
Økonomiske resonnementer. pa
samme mate ma han sammen
med andre funksjoner finne fram
til mal og oppfØigingskriterier. I
stØrst mulig grad ma Økonomistyringen ivaretas som et lederansvar i motsetning til en tradisjoneit rendyrket spesialistfunksjon, mente Tore Huseby.

OSVALD NORDU

VeIio-rør

Alt I biikkenslagerarbeld
utf ores

Uttorer alt I varme-, sanitrog oljefyringsanlegg
Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

C'

BLIKKENSLAGER

RORLEGGER
Enebakkfolk fra bank og nceringsliv samlet pa motet i Ski restaurant forrige onsdag.

Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. (02) 92 88 60

1911 Flateby
TIf. 92 84 68
\

BENSINSTASJON

Erik Kjelgaard

PYBEN BENSIN &
SERVICE

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
09 hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk, TIf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Bensin - olje - rekvisita
Gatekjokken
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, Tlf.: 92 81 32

1

INNRAMMING

REGNSKAP

Utsigts
rammeverksted

Enebakk
RegNskapskofltOr

Alt I innramming.

1912 Enebakk —
Tlf. (02) 92 63 03

1911 Flateby Tif. 92 86 10
ogsá kveldstid

MEDL AV NORSKE

REGNS}cAP$BVRAERS F0RrN:NG
C'.

EL-INSTALLASJON

BILLAKKERING

Bjørns autolakk
ømsborg &
nersen A/S
alt i el-installasjoner

1912 ebakk Tif. 92 63 00
L
INSTALLASJONSFIRMA

KJELL BRENOJORD
UTFORER ALT I
EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94
MobiltIf. 094/26165

!'*fKOØWJHQ
LIL LiL'

v/Bjørn Brunstrom, Flateby
TIf. 92 85 06
Oppussing og lakkering
av laste- og personbiler

BRENNLAKKERING

GLASSMESTER

Ski Glassmesterforretning
Alt I giassarbeider.
Nordbyvn. 21, 1400 Ski
tlf. 87 34 55

LiIIestrØm
Classmestertorretning A/S
Vi utforer raskt

reparasjon og utskiftning
av alle typer glass, speller mm.
til rimelige priser.
Kirkegt. 14, Lillestrom - tlf. 7139 90

VIGNETT

Egil Sandhs har kjort melkeruta I 24ár:
Hvis noen vif finne Ut
hvor mange melkeprodusenter det virkelig finnes i
Enebakk - da burde de gâ
til Egil Sandâs pa Flateby.
Han vet noyaktig beskjed.
Annenhver dag besoker
han nemtig alle disse gárdene. Han har kjørt melkeruta i Enebakk siden 1961.
Sandás henter melk hos 34
melkeprodusenter i kommunen. Tallet var nok et
heft annet den gangen han
startet i 61. Utstyret var ogsâ et ganske annet den
gang. I dag er melkeruta en
moderne,
spesialbygget
Volvo lastebil med en melketank som rommer 13.000
liter - utstyrt med slanger
og telfeverk. Den gangen i
1961 var det en Scania Iastebil med lemmer melkespannene ble fraktet til byen
med.
Den gangen kjØrte Sands
kombinert melke- og godsrute.
Melk til byen, og gods hjem
igjen. Det var i melkerampenes
tid, hvor melkespann ble kjØrt
fram til melkerampa i tidlige
morgentimer og hentet av melkeruta for videre transport.
Sandâs fraktet den gang melk

fra gardene pa Flateby og i Kirkebygden. Holt var den siste
garden pa ruta. Det var 4 melkeruter i Enebakk den gangen.
En i Dalefjerdingen, en i Ytre og
en pa Hammeren. Og sâ en fra
Meleriet pa Flateby (v/Sundby).
Derfra ble melka fraktet videre
til byen.

Mindre slit og mer stress
- Det var mer kroppsarbeid
den gangen, sier Sandás. I dag
er det mer stress. M kjØrer jeg
jo melka for hele Enebakk. Det
var i 1974 jeg overtok melkekjØringa pa alle gardene, etter
at det nye systemet med a frakte melka i tank kom. Jeg ma
nedom de fleste gârdene for
<<tanke opp>. Vinterstid kan det
vre ganske stritt, men det ma
sies til bØndenes ros, at de er
flinke til A brØyte gardsveien ofte flinkere enn de som skal
holde bygdeveiene i orden.

Starter ktokka seks

- Har du kjØrt med denne store, tankbilen helt siden 1974?
Nei, den er bare litt over et âr
gammel. Tidligere kjØrte jeg
med en tank som rommet halvparten, og matte kjØre 2 yendinger. Mandag, onsdag og fredag kommer melkeruta til
gârds pa 27 av de 34 gardene.
Resten av enebakkgàrdene tar
han sammen med melkeruta I
Spydeberg.
Allerede klokka seks om morgenen starter Sandás runden,

10.000 - 11.000 liter melk pleier bilen a inneholde nâr San'dàs kjØrer innover til Bredtvedt med melkeproduksjonen
fra Enebakk. Litt av en cloning & kjØre - men det har alitid

og er da pa Durud, den siste
garden han besØker fØr transporten til Fellesmeieriet pa
Bredtvedt, i to-halv tre-tiden.
Underveis er han innom et par
av gârdene for a ta matpause
sammen med gârdsfolket. - Ja,
jeg er butt godt kjent blant enebakkbØndene etter alle disse
arene, sier Sandâs.

Antall produsenter halvert
- Og det har skjedd mange
forandringer rundt omkring pa
gârdene i denne tiden jeg har
kjØrt melkeruta. Bare tilbake i
1974, da vi begynte med tanktransport, var det 63 melkeprodusenter i Enebakk. Tallet
er nesten halvert i lØpet av 10
âr, men melkemengden er omtrent den samme.
Det at sà mange melkeprodusenter har lagt ned driften skyldes vel at man ikke harhatt noen til a overta. Det er tungt og
slitsomt a drive med dyr, og
man er veldig avhengig av f.eks.
at kona pa garden ogsa er innstilt pa a jobbe i fjØset. Men det
har skjedd flere generasjonsskifter i den tida jeg har holdt
pa, og jeg ma benytte anledningen til a understreke at det er
massevis av dyktige unge gârdbrukere i Enebakk - ikke minst
gardbrukerkoner, som virkelig
star pa, og er i fjØset tidlig om
morgenen.

Kvoteinndeling
En annen ting som kanskje
virker inn pa antall melke-

produsenter er kvoteinndelingen. Det er faktisk slik her i
østlandsomradet at om man
produserer mer enn en fastsatt
melkemengde alt etter gardens
størrelse, sa far man mindre betalt for det som er <<overproduksjon>< ifØlge kvoten. I Oslo
regionen betaler man gjennomsnittlig 24 ore literen i frakt
for melka, men man produserer
ikke nok til eget behov som følge av kvotebestemmelsene, og
ma <<innføre>> melk fra omrader
som Jren og Trøndelag. Og
fraktprisen for a fA denne melka
hit er 70-80 ore literen..

gâtt bra. Effektivt er det med en sá stor tank. Da slipper
man a kjØreflere vendinger.

godsruta, og siden transporterte han gjØdsel og korn.
- Det er slutt pa fysisk slit i
forbindelse med jobben, sier
Sandas. Det blir helst bare a
hale ut slangen og sla av en
prat med bonden hyis han har

tid. Derfor synes jeg det er godt
a fd litt mosjon etter arbeidstid.
Jeg er glad i fotball, og trener
for tiden juniorlaget i ElF. Ellers gar jeg pa jakt - deter ogsa
en fin avkopling.

Lite fri
At det er darlig med fridager
for den som har dyr pa bas er
innlysende. Dermed blir det ogsa dârlig med fridager for han
som kjØrer melkeruta. For kua
melker den, enten det er jul,
paske, eller 17.mai. Bevegelige
fridager virker bare forstyrrende inn, sier Sandas, for dem
ma jeg ta igjen. 17. mai, nar den
offisielle feiringa er ferdig, da er
det pa'n med melkebilen for a
hente melka rundt om pa gardene. Den skal kjØres til meienet tidlig lØrdag morgen.

Fotbailtrener
Egil Sandas, (47) har sittet
bak rattet i hele sitt voksne liv.
Han er en del av transportflrmaet BrØdrene Sandas. Da
han startet i 1956 kjØrte han

Det er bare a kople til, sa kan man ta en prat med bonden
mens man venter. Her tankes det opp pa Østby gardforrige
onsdag.

VJGNETT
KUNNGJORINGER

KUNNGJORUNGER

STILLING LEDIG
Enebakk kommune

Enebakk fiagelaq
STIFTET 13. MA! 1975

har piantebytte hos Oddvar Wennevoid, Mysen pa Hammeren mandag 20. mai ki. 19.00.
Du som har planter av forskjellige slag, stauder, stiklinger - hva som heist - ta det med!
Og du som ikke har floe, mot frem, kanskje det blir en
plante pa deg ogsa.
Alle hjerteiig velkommen.
Styret

Marl diakoniutvaig
inviterer til busstur 4. juni
Avreise fra sykehjemmet ki. 8.30, Tangen Bru ki. 9.00.
Turen gâr til JelØya arbeidskirke - Fredrikstad (gamlebyen).
Middag pa Haugetun folkehØyskole. Pris kr 50.-.
Pãmeiding innen 25/5 til tif. 92 49 01 - 92 4141.
Hjertelig velkommen.
Marl diakoniutvalg

Enebakk kommune
Sosialkontoret

Tilskott IN redvksjOn av boutgifter
for pensjonister 1985
Bostøttemidlene for innevrende ar er nâ fordeit til de
enkelte kommuner. Ordningen gjeider bare for alders-,
ufØre- og etterlattepensjonister, og inntekten ma vanligvis ikke overstige folketrygdens grunnytelser - eventueile kommunale tiileggsyteiser, eller annen inntekt/pensjon som i sum ikke overstiger nevnte yteiser i kommunen.
Videre er det et viikãr at boutgiftene tilsammen utgjØr
minst 151h, av pensjonsinntekten.
Boutgifter kan vre husleie, strØm og brensel, og dessuten avdrag og renter pa boiigiän. Inntekter av boiigen
som bostØtte, utieie m.v. gär til fradrag i boutgiftene.
De interesserte far søknadsskjema ved henvendelse til
sosiaikontoret. SØknaden sendes sosialkontoret innen
20. mai 1985. Tif. 92 60 60 v/Ruth Weng.
Enebakk sosialkontor

FORSTEHJELP
Temamøte for medlemmer og andre interesserte onsdag
22. mai ki. 19.30 pa Kirkebygden barneskole.
Arild Stromsborg/Norsk Folkehjelp/Falken orienterer
om: Hjemmeulykker, drukningsulykker og bilulykker.
Enebakk Husmorlag

Solbakken hundepensionat
tidi. F. Adiers hundesenter, Enebakk.
Nytt tif. nr. 92 70 33 eller 1106 16 ki. 9.00-18.00.
Enebakk

Enebakk

We av
lokaler 1985/86

Kipkebygden
17. mai-arrañginentet 1985 ,
8.00 Flaggheising
9.00 Bekransning av Petrus Oppegârds bauta og Enebakk Skolekorps spiller
10.30 Samling pa Kirkebygden skole
10.45 17. mai-hilsen ved elever i 6. klasse
11.00 Barnetog (skolen - Ekebergdalen - kirken)
12.00 Familiegudstjeneste
13.00 Samling pa Enebakk Ungdomsskole. Enebakk skolemusikk spiller
13.30 Leikarringen Ignar danser
14.00 Tale for dagen v/skolesjef Hans Erik Holm. Film for
de minste
15.00 Enebakk Ungdomskorps/Flateby Musikklag spiller
15.30 Loddtrekning, utdeling av premier.
AKTIVITETER - SALG AV FORFRISKNINGER
TA MED CAMPINGSTOLER OG BORD
17. mai-komiteen

17. mal 1985
I Ytre Enebakk

08.00 Flaggheising pa Ytre Enebakk skole med speiderne
og Ytre Enebakk skoles musikkorps.
08.45 Skolekorpset spiller pa Sykehjemrnet.
10.15 Skolekorpset marsjerer fra skolen til Mari kirke.
10.30 Gudstjeneste i Mari kirke.
11 .15 Skolekorpset marsjerer fra kirken til skolen.
11.30 Barne- og folketoget gâr fra skolen. (Togrute: Til
Loken, Sagstuvn., Tiurvn., ned Vàgliveien og deretter riksveien tilbake til skolen.)
Ca. 12.30 Tale for dagen (umiddelbart etter togets tilbakekomst.) Dagens taler: Knut Gløersen.
13.00 Leker, spill og film for barna. Skolekorpset spiller.
13.20 Turngruppa til Driv.
13.40 Betel hornorkester spi!le.
14.00 Ungdomskorpset spiller.
14.15 To-rader gruppa Ingar Sliul og Sug underholder.
Leikarringen Ignar (voksne) danser.
Skyting, pilkast mm.
Kaffe, vafler, forfriskninger fás kjøpt.
PARKERING VED MJIERHALLEN!
Ingen parkering pa riksveien eller skoleplassen.
Skolen gjor oppmerksom pa folgende: Vi ber de elever
som ikke er i kirken, vre pa skoleplassen for oppstilling
kI. 11.15.
Hjertelig velkommen!
17. mai-komitéen 1985

Utleie av lokaier ved skclene i Enebakk skjer etter narmere fastsatte
regier. Opplysninger om
muligheter for leie av
skoielokaier fâes ved
henvendelse til rektor
ved den enkelte skole.
Ev. utleievirksomhet for
kommende skoiear er avhengig av at de nødvendige beviigninger blir
gitt.
SØknad om ieie sendes
den aktuelie skole innen
05.06.85.
Skolesjefen

SELGES
STREKKMETALLTRAPPER, REKKVERK, TAKSTIGER, FLAGGSTENGER

midthaug
'TIC 71 51 22
01

Ved Mjr ungdomsskole
er det iedig stilling som
rengjøringsassistent med
tiltredelse snarest mulig.
Posten er for tiden pa 4
timer og 15 mm. pr. dag,
men det tas forbehold
om justering til et lavere
timetall senere dersom
dette blir aktuelt med
derav fØlgende lØnnsreduksjon. Ved eventuelt
internt opprykk kan det
bli ledig deltidsstilling
som rengjØringsassistent
ved Mjrhal1en i Ytre
Enebakk. Hallen er underlagt Mjr ungdomsskole v/skolens rektor.
Hallen vaskes etter endt
utleietid om kvelden.
Fordi det er aktuelt med
helgevask, deles arbeidet
meilom to rengjØringsassistenter pa den máten
at de tjenestegjØr hver
sin uke inki. heiger nar
det er utleie av lokalene.
Stillingen avlØnnes etter
2 timer pr. dag. Tillegg
for ubekvem arbeidstid.
Det tas forbehold om
eventuelle endringer i
opplegget som fØlge av
utleieforholdet.
Tjenesteplikt i henhold
til de ordninger som er
etablert i denne sektor
pa vedk. skole, og videre
i samsvar med vaniige
kommunale vilkár som
til enhver tid gar fram av
by, instruks, reglement
og tariffavtale.
SØknad sendes Enebakk
skoiestyre, 1912 Enebakk, innen 24. mai 1985.
Skolesjefen

Enebakk Bondekvinnelag

har mote pa Ungersnass onsd. 22. mai ki. 19.00. Kaliskap. E. Johannessen snakker om kristne symboler.
Onsdag den 12. juni busstur til Fredrikstad. Omvisning
i festningsbygn. og Plus-senteret og i Storedal kultursenter i Skjeberg.
Opplysninger og pãmelding senest 22. mail tif. 92 4125.
RELIGIOSE MOTER

Karl Lunds legal
Smäbrukere i Enebakk
kan sØke om midler til
innkjØp av sâkorn,
kunstgjØdsel, settepoteter, samt utbedring av
eiendommen. SØknaden
sendes Enebakk Landbruksnemnd. innen 28.
mai 1985.
Enebakk
Landbruksnemnd

Rengjaringsassistent
Mjr ungdomsskole/
evt. MjrhaIIen

BETEL
Torsdag 16/5 ki. 11.00
Trygve Lie.
Søndag 19/5 ki. 10.00
s.skole. Ki. 19.00. Trygve
Lie.
Onsdag 22/5 ki. 19.30.
BØnn og vitnemøte.
Alle velkommen.

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

BEG RAVELSESBYRAER
Mums Blomsterforretning
09 Degravelsesbyrä
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 71 14 11
Telefon begravelsesbyrá 71 48 30

Chr. Stensruds Eftf. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrâ
Asenvn. 3 - 1400 Ski
()*873O 60
1-ELE DOGNET

Misjonssenteret
Bjerkely
Ytre Enebakk
Stevne Kr. himmeifartsdag 16. mai
Ki. 11 Gudstj. i Mari kirke. Misjonspr. Malvin
Thomren og soknepr.
Heigheim. Sang av
Svärdsjø KyrkokOr. Offer
til NMS. Søndagsskole
for barn.
I pausen saig av pØlser,
kaffe, brus m.m. Leker.
Musikk: Bethel hornorkester.
Kb. 15 MØte. Misjonspr.
Thomren m.fl. Hornorkesteret og kyrkokOren.
Koiiekt til Bjerkely.
Alle hjertelig velkommen.
Det Norske
Misjonsselskap

VIGNETT
BOLIG TILBYS

Väg horettslag
Enebolig i kjede selges
under takst. 4 r. + kj. 106
kvm. Finansbistand.
Tif. 92 50 57
etter M. 17.00

BAZAR

ETTER 17. MAI-TOGET

WI delebil

motes unge og gamle

+ 7 x 13" felger selges.
TIE92 41 58
e. ki. 17.00

ENEBAKKINGER
hos

Suzuki GP 100, -81

Enebolig I Vaglia

mlekstrautstyr, tilsaigs.
TIf. 92 82 26

tilsaigs.

SALAM

TIf. 92 44 94

Kirkebygden Foto
1912 Enehakk

To kattungetrokner

Annonser leses
av folk flest

VARTILBUD'

pa Grendesenteret

gis bort. Er vant til hunder.)
Tif. 92 6127

FOTPLEIE

Kjeledi'esser

Apent 14-23°

Alle ønskes velkommen
TIf. 92 85 74

Hilsen Salam

utfores pa alle aldersgrupper
torsdag og fredag 9.00-15.00.
Timebestiffing tlf. 92 44 60.

Enebakk syke- og aldershjem

tlagehansker
rágummi
dame

OPTISK SYNSPROVE

Onsdag 9-19
._iorsdag 9-19

LAVPRIS

SKI

I JO PG 00

'-FS Yrkesklr

IN KROGH

60TISKEas
Asenve,en 1. 1400 SKI Telefon 87 05 24

ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 88 81 54

VIKING

------ __Iu

I
I
I
I KjØttdeig,
ekie, ix. kg

I WienerI pulser pr. kg

BIL-& MASKINBERGING
SPESIALTRANSPORT
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GUDBRANDSDAL fraKrogens bar tan
vare pa det beste i norsk samvrs12- YI2T'J'
tradisjon: Samling rundt langbordet.
GudTbrnrdsdaJ spisegruppe er utvildet
etter forbilder fra 1700-tallet og leveres i lutet turn. Og i tillegg far
du med Krogens' gjennomførte kvalitet ned til den minste
detalj. Den gjør Krogens-møb1erie i stand til a tale slitasje og
bruk i generasjoner.
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Stormbull....

Solid gruppe i
impregnert tre

"U
eller
Gleder
gruer du deg til
valgkamp-sirkuset?
I
WAN

KjeII Halvorsen, lystekniker, Ytre:
Uavgjort. Jeg synes
partiene prater alt for mye
under valgkampen. Resultatene av denne praten
star ikke i forhold Ui det
som blir sagt.
-

Lise.Russopilnsesse ,fp :Enebãkk.
med bein I Rosa og bla lus, i: agen
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17-mai er snart over oss,
og med den horder av røde- og blâkledde skarer av
det som for kaltes artianere. Na kan de endelig slippes los disse utskjelte,
men nodvendige innslagene i 17-mai feiringen.
Mange fornuftige og moralske pekefingere har hevet seg i tidens lop mot
ungdommelig umoral, fy11
og lossluppenhet. Kirkeog undervisningsdepartementet har lagt stygge
hindringer i veien for russefeiringen, uten at det har
hjulpet det spor. Mange
har vrt med pa a feire
russ, og man husker hvor
moro det var, ikke minst
1 7-mai.
Enebakkprinsesse

Astrid Sandkvist, kantinebestyrer, Ytre:
Ingen av delene. Har
ikke hatt tid til a tenke
over det, men rent generelt
synes jeg at det blir for
mye prat, for ilte gjort.

Russen har eget styre, og det
velges forskjellige folk til flere
embeder> f.eks. russepresident, showsjef, tursjef, ets,etc.
En av de titlene som henger
hØyest, er Russeprinsesse. Hvis
noen tror at den som velges til
russeprinsesse, bare far titlen
fordi hun er pen, tar de feil. Bak
en slik kâring ligger det et veil
av tester, sam vi velger ikke a
komme nrmere inn pa her.
Mange Enebakk-elever gâr pa
StrØmmen videregâende skole,
og âret.s russeprinsesse kommer fra Enebakk, Lise ødegãrd
heter hun.

Skikkelig markering

Ruth Berg, husmor, Ytre
Jeg har ikke tenkt sa
mye over det. men det blir
Jo mest prat av det likevel.
Men det skal sies at jeg synes politikerne far gjort en
del allikevel.
-

Lire understreker sterkt at
det ikke var henne som hadde
opplyst ass om arets russeprinsesse fra Enebakk, og det er
sant. Opplysningene har vi fra
et helt annet hold, og pâfunnet
er vart eget.Hvordan skal russetiden markeres?
Siden rØdrussen er 80 ar i ar,
skal det i aile fall markeres
skikkelig.
Nd er det jo butt skrevet og
sagt mye am russen, bade pasitivt og negativt. Har du merket noe til dette?
Hittil har jeg ikke merket noe
spesiellt, men man er da kiar
over det som skjer, og som redaktØr av russeavisa burde jeg
vel merke noe for eller siden.
Har skoletiden pa gymnaset
vrt lang?

Bør drikke mindre

Kai Roger Reitan, tekniker, Ytre:
Jeg gleder meg til vaigkampen, det er god underhoidning. Det som blir
sagt er for det meste
va1gt1esk, det blir ikke
gjort sa mye som det blir
-

FØrste kiasse gikk egentlig
fort, det har tredjeklasse gjort
agsa, men andreklasse var forferdelig lang.
Na er det jo en gang slik at
russen knyttes sammen med et
tØyleiØst alkohoiforbruk. Er
dette en del av russefeiringen?
Personiig mener jeg at russen
burde drikke langt mindre, og
dermed fâ med seg mer av arrangementene. Nâr vi fØrst er
inne pa hva russen gjør og ikke
gjØr, er det verd a nevne at huestrømrussen skal stØtte Etiopia
ved et litt spesielt opplegg
17-mai. Kiassen var skal gá
rundt og synge ,We are the
world", og samle inn penger.

Farholdet mellom rØd/bláruss?
Pd skolen var er det gadt forhold mellom de rode og de bla,
det blir jo en del gjensidig erting, det er ikke til a unngá.
Er det et liv etter russefeiringen?

Journalist?
Akkurat na erjeg ganske skaletrØtt, det er ingen vits i a sette
seg pa skolebenken igjen med
den innstillingen. Det blir vel til
at jeg jobber et ar. ønskedrØm-

men er jo a bli journalist, men
det krever jo en del bade av erfaring og utdannelse. En ide er
A skrive seg inn i yrket, men det
er vanskelig det Og. Man ma ha
et sted a levere stoffet sitt, og
det er ikke lett a skaffe seg et
slikt sted. Noen eksakte fremtidsplaner yule ikke Lise ut
med, men nâ er det russefeiringen som opptar hennes fritid,
og iitt til.

Hektisk
Dagene fremover mat 17-mal

blir hektiske, selv for en som
har sa mye energi a ta av sam
Lise. Hvis hun overlever russefeiringen vii hun sikkert ikke
sitte rolig og vente pa at tingene skal ordne seg til hennes
fordel. Det vi fikk inntrykk av
var ei jente med bein i nesa, og
klare meninger am mangt. Sam
freelancejaurnaiist I Vignett
har hun vist seg som en talentfull skribent, sá fremtiden ser
ikke alt for mØrk ut for Lise.

