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;EiebakIarne 
vant 680 000 
i tipping 

En enebakkdame har 
vunnet kr 689 000 i tip-
ping i siste spilieomgang. 

Damen hadde fylt Ut en 
5-ukers kupong med 10 
rekker. Dvs. en innsats 
pa 10 kroner uka. Dette er 
den storste utbetaling 
Norsk Tipping hittil har 
.hatt pa en fem-ukers ku-
pong siden man begynte 
med dissè kupongene i 
fjor var. Aitsâ forges-
rekord til Enebakk. 

Kupongen var fyit Ut 
med 2 like rekker som ga 
11 rötte pa hver, og àtte 
rekker som hver gikk inn 
med alle 12 markerin-
gene. 

Damen - som vii vre 
anonym, var fulistendig 
uvitende om storgevins-
ten, da Norsk Tipping 
ringte henne for a forteile 
den giedelige nyheten. 1k-
ike rnye har iekket Ut om 
damens identitet, bare at 
vedkommende ikke er 
spesielt 	fotbaiiinteres- 
sert, og helier ikke pieier 
A følge med i kamper. El-
lers forlyder det at hun er 
yrkeskñnne med famiiie. 
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17. mai kunne Ytre Enebakk skoie ta i bruk 
den nye skolefana og gieden var stor. Det er 
Oddrun Garàsen som har iaget fana. Det 
applikerte motivet forestiller skolebarn som 
ieker ved bredden av Mjr. Et nydeiig arbeid 
bade i teknikk, fargevaig og motiv. Her ser vi 
til venstre Oddrun Garásen, og til hoyre Kirs- 

ten Sundby Aasen med den fiotte fana mel-
lom seg. Etter toget 17. mai, vanket det bade 
lovord og biomster fra arbeidsutvalgets for-
mann Kjeil Engh til fru Garàsen for arbeidet 
med fana. 

Fyidig reportasje om 17. mai i Enebakk pa 
midtsidene. 

PA DEKK-JAKT? Kjortil 

YTFIE ENEBAKK 
BEIISIN & 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stài-radial stadig pa tiibud! 
Dekksaig og service til kI. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

ITt!. (02) 924408 (D 
EKOFISK 

FORD I ENEBAKK 
Tirsdager kI. 17.00-19.00 hos 

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

FOLLO AUTOCO 
tDAD SENT ERE T KjE10CS-.01N 3D 14W S-  T, 1 -02, 87 D7 60 

Alpha 
vant! 

Enebakk hentet seieren hjem 
i Folio-rocken! 

I siste og avgjorende runde 
som til overmál ble avvikiet 18. 
mai, gikk Alpha heit til topps! 
Gratuierer med seieren. Na skai 
riktignok ikke stikkes under en 
stol at Alpha er sammensatt av 
bade Enebakk- og Osio-musi-
kere, men bevares - Enebakk-
band skai det hete nâr seieren 
hentes hjem. 

4 band deltok i finalen i Ski ki-
noteater lordag. To av dem fra 
Enebakk. Det andre enebakk-
bandet - Exit fikk en meget vel-
fortjent tredjeplass i det oredo-
vende oppgjoret, hvor stemnin-
gen sto I kok I saien-frabegyn..'--
neise til slutt. 

De to andre bandene som 
deltok i finalen var Tush fra 
Drobak, som spiite heavy-later 
med en god porsjon humor, og 
Tune Limit fra Ski, som spilte 
Drama-inspirerte later i en mer 
rolig genre. 

- Det var innmari overrasken-
de a vinne, sier en glad David 
Eriksen fra Enebakk til Vignett. 

Alpha var ogsä med i fjor-
ârets finale i Foilo-rocken, og 
kom da pa en fortjent 2. piass. 
Etter seieren lordag ma de ha et 
opphold pa et ár, dersom de vii 
delta i Folio rocken igjen. 

- Vi prover a satse videre, sier 
David. A bli musiker er drom-
men. Na framover har vi en del 
spillejobber - til Ut i juni, ye-
sentlig i Ski, As og I Oslo. 

Alpha spiller vesentlig syn-
te-lâter, og bestár av David 
Eriksen, synt og vokalist, Es-
pen Jorgensen, gitar, Rune 
Bratfoss, bass, Totto Hansen, 
trommer. og Nils A.B. Kristen-
sen, synt. 
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Enebakk 
TransformMor 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby, 

TIf. 92 85 40 

Stein Darre-Hansen 
Praksis I Flateby 

Tif. kI. 9.00-15.00 	 92 87 39 
hf. utenom kontortid 	 92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebakk 
1912 nebakk— - 
TIf. (02) 92 63 03 

hxp MEOL. AV NOESKE 

REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

Enebakk 
Markiseservice 

Maridser Persienner Gardintn'ett 
Inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
tlf. 92 45 58 

ELEKTRONIKK 

RORLEGGER 

Vebo-rOr 
Utfører alt I varme-, sanitr- 

og oljefyringsanlegg 

Arne Veiby 
tlf. (02) 92 86 43 

Erik Kjelgaard 

[mobil 

arme, sanitr, nybygg og reha-
ilitering. 
tleie av lensepumper, vannsuger 
g heytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk, TIf. 92 46 39 
097/57 419 094/27 522   

INNRAMMING 

• UtSigts 
rT)veV(sted 

Alt I innramming. 
1911 Flateby lIt. 92 86 10 

ogsâ kveldstid 

CATERING 

	

k 	 

Clifford A/S 
Alt I mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 

	

, 	
	 TIf. (02) 92 88 60 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utføres 
1911 Flateby 
TIf. 92 84 68 

BENSINSTASJON 

ØYEREN BENSIN & 
SERVICE 

Bensin - olje - rekvisita 
Gatekjokken 

lnneh. Emil J. Andersen 
1911 Flateby, TIf.: 9281 32 

REGNSKAP 
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INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

TIf. 92 86 94 
MobiltIf. 094/26165 

D. Freitag & Co 
Elektro-Mekanisk - Verksted 

Produksjon - reparasjon 
Sterkstrom - svakstrøm 

Bil - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

TIf. 02/92 62 94 

Strømshorg & 
Enersen A/S 

utterer all i el-installasjoner 

1912 Enebakk TIf. 92 63 00 

VIGNETT 
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GUDSTJENE STER 
26. mai (1. pinsedag) Ri. 11.00: 

Enebakk kirke. HØytids-
gudstjeneste v!Heigheim. Of-
fer til Det teol. Menighets-
fakultet. 

26. mai (1. pinsedag) ki. 11.00: 
Mari kirke. HØytidsgudstje-
neste v/Johannessen. Offer til 
Siora ieirsted. 

27. mai (2. pinsedag) ki. 11.00: 
Stranden bedehus, Flateby, 
v/Johannessen. 

27. mai (2. pinsedag) Id. 16.00: 
Granly, Daleijerdingen, v/Jo-
hannessen. 

2. juni 
10: Enebakk kirke. Konfirma-
sjon. Begge prestene. 
12: Enebakk kirke. Konfirma-
sjon. Begge prestene. 

Pinsestevne 
Ytre Enebakk 

2. pinsedag, 27/5 pa Ytre Ene-
bakk skole felies pinsestevne 
med venner fra samarbeidene 
pinsemenigheter i Folio: Betania 
Fjellstrand, Filadeifia Kolbotn, 
Salen Ski, Evangeliesalen As, 
Soar Krâkstad, Fiiadelfia Vestby 
og Betel Ytre Enebakk. 

Vi vii imidlertid gjerne presise-
re at dette er et stevne for alie, 
med eller uten menighetstilknyt-
fling i det hele tatt. 

Det blir mØter ki. 15.00 og 18.00 
og enkel servering meliom mØ-
tene. Sang og musikk: Betels 
Ungdomskor, Menighetsmusik-
ken fra Fiiadelfia Kolbotn og so-
losang av Inger Johanne Hau-
gan. 

Talere: Terje Hegertun, Rige-
mor & Thorleif Overhalden, In-
ger & Roberto Opheim, og repr. 
fra .forskjeilige menigheter med-
virker. 

Hvorfor ikke iegge veien om 
skolen denne dagen? 

Arr.: Betel Ytre Enebakk 

Delegeping av. 
NNOpelses 
Ifflyndighet 

IfØige 	kommunstyrevedtak 
tidligere i âr om delegering av av-
gjØreisesmyndighet ifØlge foru-
rensingsloven har bygningsrâdet 
gâtt inn for at bygningssjefen 
heretter kan ta avgjØrelser nár 
det gjeider enkeltutslipp fra ny 
bolig som skai erstatte sane 
ringsmoden eiler nedbrent be-
byggeise, enkeitutslipp for ut-
bedring av sanitrforhoidenë i 
eksisterende bolig, og enkeltut-
siipp fra bolig for stedbunden 
nring. Dersom bygningssjefen 
av spesielle grunner ikke kan 
godkjenne en sØknad fremmes 
saken direkte for bygningsrâdet 
til behandiing. 

Sangensog. 
musikkens uke. 

Førstkommende tirsdag gâr 
startskuddet for Sangens og 
musikkens uke i Enebakk. 

Enebakk Ungdomskorps/Fla-
teby Musikklag spiller ved Ene-
bakk Syke- og aldershjem, og 
senere pa kvelden spiller de 
rundt omkring pa Flateby. 

Onsdag kveld er det Kirke -
bygdens tur. Enebakk skole-
korps spiller da pa Lotterudfel-
tet, I Ekebergdalen, mens trekk-
spillklubben sørger for musikk 
pa aldersboligen pa Flateby. 

Torsdag kveld spiller Stran-
den Skolemusikkorps rundt I 
feltet pa Flateby, og samme 
kveld blir det stor sang- og 
muikkaften pa Mjr ung-
domsskole. Formannen I Ene-
bakk Sang- og Musilckrâd, Olav 
Skulborstad vil holde ápnings-
talen, og ellers blir det mye fin 
sang og musikk. Medvirkende 
denne kvelden blir Flateby Bar- 
nekor, 	Emmaus-musikken, 
Enebakk Trekkspillklubb, Flate-
by Korforening, Ytre Enebakk 
Skolekorps. Fredag kveld blir 
det hornmusikk over hele Vàg-
ha. Da skal bade Ytre Enebakk 
Skolekorps og Betel Hornor-
kester vre I sving rundt om-
kring i ha. Uka blir avsluttet 
med en kjempekonsert pa Ene-
bakk ungdomsskole lørdag 1. 
juni kI. 15.00. Ogsa her vil for-
mannen i Sang- og Musikkrà-
det, Olav Skulborstad holde àp-
ningstalen. Medvirkende i kon-
serten blir: Enebakk Ung-
domskorps/Flateby Musikklag, 
gruppe fra Betel Ungdomskor, 
leikarringen Ignar, Betel Hor-
norkester, Enebakk Storband, 
Stranden skolemusikkorps. 

Se forovrig annonse I dagens 
avis. 

Bryllup 
feires iØrdag 25/5 av Gro 
Bjerkland, Ytre Enebakk og 
Leif-Petter Moe, Surnadal. 
Vielse i Mari kirke. 
Y. Enebakk ki. 15.00. 
Adresse for dagen: Mork, sir-
kevn. 45, Ski. 

E"Hewtsfilling 
G  ikke giipp av denne 

utstiliingen av elevarbei-
der pa Mjr ungdoms-
skole. Utstiilingen ápnet i 
gár kveld, og vii da vre 
apen for aile interesserte 
ogsâ i kveld og fredag i ti-
den ki. 17.00 - 20.00. 

Det stilles ut eievarbei-
der i tekstil, tre, keramikk 
og metali, samt tegninger. 

Konfipmantep I 
Enebakk kirke 
søndag 2. juni 
KI. 10.00 
Gutter: 
Frank Eckermann 
Bard Eliassen 
BØrre Fagerlid 
BjØrn Garseg 
Sven-Cato Hoimsen 
Lars-Olav James 
Bjorn Braten Lihoit 
Kjetii Limi 
Kjeil Arne Lund 
Kai Helge Nymo 
Per Willy Pedersen 
Johnny Heige Risvik 
Cato Solberg 
Einar Storeng 
Stig Thowsen 
Roy Wahlstrøm 
JØrgen Erik Warnes 
Vegard øien 

Jenter: 
Monica Andersen 
Elisabeth Boucher 
Ann-Christin Hvai 
Anita Johansen 
Eva Jeanette Linder 
Maureen Lysaker 
Kari Anne Nordby 
Sylvia Nordhagen 
Hilde Nordli  
Lena Onstad 	 , 

Mayien Pedersen 
Hiide Iren Pettersen 
Jane SchØne 
Anneli SkuibØrstad 
Else Marie Tomasbráten 
Kari Torstensen 
Merete Veiby 
Bente Woistad 

KI. 12.00 
Gutter: 
Ole-Asbjørn Buuer 
Rune Haraidsen 
Roaid Indseth Henriksen 
Morten Holtop 
Erik Kvendbø 
Hâvard Larsen 
Geir Lund 
Ariid Paulsen 
øistein Sariberget 
Thomas André Skâksrud 
Hans Kristian Solberg 
Knut Jo StrØmsborg 
Rune Stian Torgersen 
Tom Erik ødegãrd 

Jenter: 
Anne Kathrine AaambØ 
Hanne Adoifsen 
Anine Elisabeth Aspdahi 
Kristin Birkeiand 
Mette Bjerkesmoen 
Gry-Anette Buer 
Ann-Catrin Bye 
Lene BØhier 
Gitte Engvik 
Tone Fjeld 
Tone Anita Fjelimd 
Elisabeth GrØn 
Liv Hiide Gd1mundsen 
HeGusiund 
Iren'teciiie Hoimsen 
Bente Knutsen 
Beate Marthinsen 
Heidi SynnØve Nygárd 
Trine Pederstad 
Gro-Anita Slette 
Anne-Marie Venli 
Kjersti Wattum 

EL-INSTALLASJON 

BjØrns autolakk 
v/Bjern Brunstrom, Flateby 

lIt. 92 85 06 
Oppussing og lakkering 
av laste- og personbiler 
BRENNLAKKERING 

GLASSMESTER 

Ski Glassmester- 
lorretning 

Alt i glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

fIt. 87 34 55 

LiIIestrøm 
Classmesterforretning A/S 

Vi utterer raskt 
reparasjon og utskiftning 

av ale typer glass, speller mm. 
til rimelige priser. 

Kirkegt. 14, Lillestrom - tlf. 713990 
I 	 

BILLAKKERING 

FRIST FOR ININILIEVERING 
AV ANNONSER 

TIL 
TORSDAG 30. MAI 

ER FREDAG 24. MAI 
KL 12.00. 

Annonseavdelingen 
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Gjor- noe med 
D.alefjerdingen 
skole! 

Det har i løpet av de siste àrene vcrt mange politiske 
feider omfreding av gamle bygg i Enebakk. Det gjelder 
f.eks. Clifford Christiansens gamle butikk pa Flateby, 
som engang var skolestue - altsà et kulturhistorisk mo- 
nument verd a ta vare pa. Ikke alle var enig i det - og hu- 
set er revet. Engerholm, den gamle husmannsplassen 
som kommunen til slutt kjøpte. Ubberud gàrd var et an- 
net stridens eple. Debatten gikk hØyt  og usaklig om 
hvorvidt man skulle beholde den gamle garden - og det 
var ikke grenser for hvilken anvendelse man kunne fin- 
nefor den - nár man bare fØrstfikk  anvendt noen penger 
pa den. Garden ble solgt, til gremmelse for noen, glede 
for andre. I utgangspunktet burde man ta vare pa sin 
historie. Det gir nye slekter identitet. Men kan man ikke 
ta vare pa den pa skikkelig vis, ja, safar  man i alle fall 
fraskrive seg ansvaret, og overlate det til andre. For har 
man først  patatt seg ansvaret, kan man ikke lØpe  fra 
det. 

Dalefjerdingen skole star i dag og forfaller. Leilighe-
tene der benyttes som kommunale boliger. Bygningen - 
for Øvrig en svcrt vakker bygning rent arkitektonisk, 
skriker av mangel pa vedlike hold, og eiendommen for-
Øvrig ser ut som en sØppelhaug. Enebakk kommune eier 
skolen og eiendommen. 

For mange folk i Dalefjerdingen  er det sârt og vondt a 
se samlingsstedet for bygdas sosiale liv for barefâ âr Si- 
den, bli vanskjØttet til de grader. De etterlyser en 
bruksplan for bygget og omrâdet. De etterlyser initiativ 
fra kommunens side, slik at ikke byggetfortsatt  skal std 
der som et monument over kommunens politikk i Dale-
fjerdingen. 

Kretsen trenger etforsamlingshus. Kan skolen brukes 
til det? Kretsen trenger ogsà barnehage - er det mulig a 
fâ til pa skolen -? Dalefjerdingen  er ogsd en del av Ene-
bakk. 

I lØpet  av de siste 50 ar har de stadig mistet deler av 
nceringsgrunnlag og servicetilbud. Meieri, skikkëlige 
bussforbindelser, skole, arbeidsplassene pa Nordenta, 
osv. Mye av dette har skjedd i skyggen av at kommune- 
administrasjon og politikere har vcert tvunget til, pga. 
endring i befolkningsstrukturen  og bosettingsmønster, a 
bruke mer og mer av sin tid pa bygdas to tettsteder. Det 
erforstaelig. Men kanskje det ogsa er betimelig afokuse-
re pa Dalefjerdingen. Vi har valgt a henlede oppmerk-
somheten pa hva som skjer med Dalefjerdingen  skole. Et 
forhold i alle fall kommuneadministrasjonen allerede 
ma vcere klar over. 

Bpuken av olleinntektene.
0  

FRITT FORUM'  
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg 

etter beste skjønn. Du kan skrive anonymt, 
men redaksjonen ma ha navn og adresse. 

Vimde'pegOae inde' skole  Enebakk 

Arbeiderpartiets hoidning er at 
de verdiene oijen og gassen pa 
norsk sokkel gir skal komme hele 
foiket til gode. Det skal skapes 
verdier som skal gi ringvirknin-
ger I hele samfunnet. Arbeider-
partiet ser det som viktig a bygge 
opp en sterk, konkurransedyktig 
norsk leverandØrindustri til olje-
sektoren. Dette skal gjØres ved at 
det i konsesjonsviikárene legges 
inn krav for a sikre norsk industri 
oppdrag. Statoil vii ogsá i denne 
sammenheng spille en sentral 
rolle. Det er derfor et viktig mal a 
sØrge for at Statoil ikke blir svek-
ket. Hittil har dette syn, tross 
sterk strid i Stortinget vunnet 
frem. Arbeiderpartiet gâr inn for 
a redusere de utenlandske olje-
seiskapers deltakeise pa norsk 
kontinentalsokkei. Dette har fle-
re ârsaker. En ársak er at sam-
funnet ikke far nødvendig sty-
ring og innsikt i disse seiskapers  

virksomhet. Dette i motsetning 
til hva vi har med Statoil. Det 
gjelder dessuten at mest mulig 
av overskuddet blir sikret for det 
norske samfunn. Et overskudd 
som i lØpet av tre ar har gjort det 
mulig for staten a disponere 95 
miiliarder kroner. Disse oljepen-
gene er i stor utstrekning brukt 
til a nedbetale utenlandsgjelden. 
I samme periode er de offentlige 
budsjetter butt strammet inn. 
Dette har medfØrt nedskjringer 
og en sterkt dempet vekst. Olje-
pengene gjØr at Norge har en 
Økonomisk handlefrihet som er 
enestaende sammenlignet med 
de fleste andre industriland. Ar-
beiderpartiet vii bruke denne 
muiighet til a skape fly vekst for 
Norge. 

Lars Kvalvág 
nestleder Enebakk 

Arbeiderparti 

Etter at Enebakk Høyre  la 
fram sin utredning om viderega-
ende skole i Enebakk, har debat-
ten gatt liviig i Vignetts spalter. 

Dessverre har debatten ut-
vikiet seg til en konfrontasjon 
meilom ansvariig hold,,  i Ene-
bakk Høyre,  og tidligere skoiesjef 
Halyard Toft, og i siste avsnitt i 
Reidar Kobberstads innlegg i 
Vignett fir. 18, pa en mate som er 
en partiformann lite verdig. Den 
saklige debatt med bred deltag-
else og konstruktive meninger 
har uteblitt, og de signaler til p0-
litikerne som gir uttrykk for vel-
gernes meninger savnes. 

Enebakk HØyre papeker ved 
presentasjonen av utredningen 
og i debatten, sitt ansvar for a gi 
publikum en korrekt informa-
sjon om hvordan saken star. Hva 
med ansvaret for a følge opp iov-
11g.. fattede vedtakijmuja.,1e 
organer? For ikke a snakke om a 
lytte litt til signalene fra befolk-
ningen? 

I forrige kommunestyreperiode 
gikk et enstemmig skolestyre, 
formannskap og kommunestyre 
inn for a fortsette arbeidet for vi-
deregaende skole i Enebakk, pa 
bred front. En fulisatt kom-
munestyresal med foreldre og av-
gangselever fra 9. kiasse under et 
ekstraordinrt skolestyremøte, 
ga kiart uttrykk for folkemenin-
gen, og forpliktet kommunepoii-
tikerne til Øict innsats! Ingen av 
de saksinformasjoner som kom-
mer til uttrykk i HØyres  utred-
ning var uk.jent den gangen hel-
ler, men utgangspunktet var et 
belt annet. Man arbeidet bevisst 
for a argumentere for en videre- 

HØyre kjemper for a bli idret-
tens virkelige talerør I Enebakk! 

De lover idrettshall pa Flateby, 
som kan vre ferdigstilt i lØpet 
av 1985! Det er flott det! Alie ju-
bler og klapper I hendene! EIFs 
mange grupper og lag Øyner mu-
ligheten til endelig a ía en iØs-
fling pa sine akutte behov. Ogsa 
allerede i al-! Dette var virkelig en 
poiitisk suksess. HØyre  er litt av 
et parti! Dette ma vi stØtte opp 
om og ogsa sØrge for at andre 
gjør det samme. 

Eller er dette bare en drØm? 
Siikt skjer da vanhigvis bare i 
drØmme og i eventyrene. sa skaf-
fer man seg sakspapirene og be-
gynner a iese, og en blir lengre og 
lengre i maska. Skuffelsene sti-
ger en til hodet, og en blir etter-
hvert bade irritert og sint! Men 
det var vel ikke annet a vente. En  

gdende skole, vel vitende om at 
motargumentene yule fylkes-
skoleadministrasjonen og fyikes-
poiitikerne ta seg av. 

Dette arbeidet for videregd-
ende skole, godt anfØrt av tidlige-
re skolesjef Halyard Toft og ord-
fØrer Halyard Waade (H) fØrte I 
første omgang til at det ble opp-
rettet to filialklasser av Strom-
men videregaende skole pa Fla-
teby, en i handel- og kontor, og 
en i tømrerfag.  Denne ordningen 
fungerte sa bra at den senere er 
blitt utvidet, og fra hØsten 1985, 
representerer filialen pa Flateby 
105 elevplasser. Men langt fra al-
le elevene kommer fra Enebakk. 

Som Wenche ButenschØn pa-
pekte i sitt innlegg i Vignett nr. 
15, representerer tilbudet pa Fla-
teby fag med bred tradisjon i 
Enebakk, fag som det er verd a 
bygge videre Ut. Men det finnes 
sikkert ogsa andre fag innen 
landbruk og skogbruk med bred 
tradisjon det kunne vre verd d 
satse pa. Etter den strukturend-
ring som har funnet sted I Ene-
bakks befoikning i iØpet  av de 
siste 20 ar, kan nok ogsa mange 
andre utdanningsretninger ha 
sin berettigelse. 

Jeg skal ikke ga nrmere inn 
pa diskusjonen om eievgrunniag, 
antali studieretninger i aimene 
og yrkesrettede fag i dette inn-
legget, bare slutte meg til den 
konklusjonen at selvfØigelig har 
vi et for lavt elevtall til a vre 
vertskommune for en videregd-
ende skole med et bredt faglig til-
bud, basert bare pa enebakkele-
ver. Det har heller ikke sd mange 

bar da oppievd flere siike bid bal-
longer som bar sprukket for fagre 
lØfter om raske og effektive lØs-
ninger som viste seg a vre ure-
alistiske. En burde vel egentlig 
ha skjØnt det med det samme: 

En idrettshall trengt inn mel-
lom husene ved Stranden skole, 
uten areal til parkeringsplass og 
eventueiie framtidige utvidelser. 
Det foreiigger ingen sikre bereg-
finger, men en rakalkyle pa selve 
hailen til 3-4 millioner. I tillegg 
kommer fremfØring av tekniske 
anlegg, med en avstand pa 1-1,5 
kilometer til hovedkloakken! 
Visstnok ma det ogsa ekspro-
prieres grunn. Det pleier d ta tid. 

Og dette skuile Enebakk HØy-
re greie i 1985? 

Dette er flaut, HØyre! 
Helge Nilsen 

Enebakk Venstre 

av de andre vertskommunene i 
fylket! 

Ser en fylket som en helhet er 
det fortsatt, etter de reviderte Ut-
byggingsplaner, en klar under-
dekning av elevpiasser pa mange 
fagomrader i Nedre Homerike og 
Foiio-regionen, og Enebakk bur-
de ikke ha noen darligere geo-
grafisk beliggenhet i forhoid til 
disse omradene enn Oslo, hvor 
fylket i dag kjØper  skolepiasser 
og ieier hele skoler for a dekke 
opp behovet. Da kunne 1 det mm-
ste fylket spare skyssutgifter for 
de elever som hØrer  hjemme i 
Enebakk, samtidig som fylkes-
midlene forbie innen fylket, og 
dermed kunne bidra til a styrke 
interessen for videregáende sko-
letiibud i en region med en av de 
svakeste søkningene til viderega-
ende utdannelse. og styrke Ene-
bakks muligheter .til I fremtiden 
A bli en mere 
del av fylket. 

Nei. Enebakk Høyre.  det er in-
gen skam a snu. Bruk heller kref-
tene fremover for videregaende 
skole, og utred alternativene en 
bØr foresla for fylket, istedenfor 
gi opp haivveis. 

Tore Tidemann 
(Tidi. skolestyreformann 

for Enebakk Høyre). 

Dette ep flaut, Hoype 

Tpen Sykfing 
med bapna 

Studiegruppen <<GjØr tra-
fikkmiljØet sikrere>>, igangsatt av 
Ytre Enebakk Husmorlag, kom-
mer med nye oppfordringer. 

Er du klar over at de fleste syk-
keiulykker med barn skjer 1 6-7 
drs aideren og 13-14 drs alderen. 

Tren sykling med barna 
Barn bØr  fA sykle, men med la-

vest mulig risiko for alvorlige 
skader. 

Det foregar en del stygg og ure-
geimessig sykiing pa gang- og 
sykkeivegen, spesieit til skolen 
om morgenen hvor belastningen 
av fotgjengere og syklende er me-
get stor. - Det bar allerede 
skjedd flere ulykker. 

Barns sykkelopplrering er først 
og fremst familiens ansvar. 

SykkelundersØkeiser viser at 
eneulykker (ulykker der motor-
kjØretØyer ikke er innblandet, 
dvs. veit, kollisjoner med sykien-
de og fotgjengere) er den domine-
rende ulykkestypen blant barn. 

Pass ogsd pa at sykkelen til en 
hver tid er i forskriftsmessig 
stand. 

- ----- 
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Her kommer Ytre Enebakk 
barnehage. 
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Trelast 2" x 4" justert 
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VIGNETT 

(VI ore on 
nasiono 

Fana til Ytre Enebakk Hud-
morlags korttidsbarnehage 
hadde ungene selv laget 

Og ogsá vi vii gâ i 17. 
mai tog. Men vi blir uk-
som litt borte i alt stâket 
pa 17. mai. Sá derfor 
pleier vi a gâ for oss selv - 
en eller to dager i for-
veien.. 

Vi slâr oss sammen, alle 
barnehagene i Ytre, bade 
Ytre Enebakk Barnehage, 
Bjerkely, Husmorlagets 
korttidsbarnehage 	og 
Fjellknatten Barnepark. 
Jeg skal si dere at vi ble 
nest en et like stort 17. mai 
tog som det <<ánklie>>, bare 
at vart gikk den 15. Noen 
av oss hadde kosestund 
med brus og boiler fØr to-
get startet. Og det var vel•• 
dig moro. Skolemusikken 
spilte for oss, og det sto 
mange mennesker og sâ 
pa. Og til slutt, da vi kom 
tilbake til barnehagen et-
ter en thger runde .j: vgirr 
ha, sâ sang vi Ja vi elsker, 
og musikken spilte. 

Det var veldig fint vr 
den dagen - mye finere 
enn 17. mai, og Husmorla-
gets korttidsbarnehage 
hadde fane, for de er jo 
belt nye, og den hadde Un-
gene laget selv. Aile vi fra 
2-5 gleder oss veldig til 17. 
mai neste âr.... 

(4) 	 

6.90 pr. 1. rn. 

43'. pr. plate 

1 19. pr. 5 I. 
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Hans Erik Holm: 

- Fpitidsmintepessen 
det e"P iobben min.1. 

VIGNETT 

Elbnor Lund stimllep'ut 
blomstepku'nst I Skeds o 

Ellinor Lund, Flateby-
damen som lager kunst 
av tørkede blomster er 
vel etter hvert godt kjent 
for de fleste enebak-
kinger. I disse dager stil-
ler hun ut sine bIomste-
rarbeider pa Tingvoll, like 
ved Skedsmo Kirke, pa 
Kjeller. I alt er 40 arbeider 
stilt ut - de fleste laget I 
lopet av det siste halv-o aret. 

Ellinor Lund med noen av sine vakre blomsterbilleder. 

Ellinor Lunds blomsterbil-
der har etter hvert butt svrt 
populre, og selges omtrent 
like raskt som de er ferdige. 
Hva mange ikke vet er at 
kunstneren ogsâ har flere 
bein A stâ pa. Hun maler pa 
porselen, og driver ogsâ med 
akvareiier og oljemaierier. 

Har du vrt inne pa a gjØre 
kunsten til heitidsbeskjefti-
gelsen Ellinor Lund? 

Nei, det er hobby, og bare 
hobby, sier amatørkunst-
neren, hvis arbeider det ikke 
er mye amatØrmessig over. 
Jeg seiger ganske mye, og sy-
nes det er morsomt, men skul-
le jeg gjØre  det til heltidsbe-
skjeftigelse, da matte jeg nok 
ire mer. Burde ta Kunst og 
hândverksskoien, men nár 
man nrmer seg førti, ser 
man ikke syn pa 3-4 Ars skole-
gang igjen. Dessuten har jeg 
mange andrejern i ilden ogsa, 
legger Ellinor Lund til. 

Blomsterkunstneren fra 
Flateby har siett ikke drevet 
med denne hobbyen hele sitt 
liv. Jeg er egentlig fra Tinn i 
Telemark, fortelier hun, og 
det var fØrst  etter at jeg kom 

Gumild 
jubilant 

At jubileer markeres med 
gavmildhet fra jubilantens si-
de er vel ikke akkurat det 
mest vanlige. sa skjedde 
imidlertid forrige mandag, da 
hagelagets formann, Oddvar 
Wennevold, i anledning lagets 
lo-ars jubileum overrakte 2 
Pinus Gembra - eller for a si 
det folkelig, to furubusker, til 
Enebakk kommune v/ordfØre-
ren Lucie Paus Faick. 

Overrekkelsen skjedde selv-
fØigelig utenfor Herredshuset 
i Kirkebygden. Og Lucie tak-
ket pa kommunens vegne, og 
forsikret at det var en ekstra 
glede for henne at overrekkel-
sen skjedde pa nettopp denne 
dag, som fait sammen med 
sØnnens 21-ars dag. De to fu-
rubuskene er na behØrig plan-
tet nettopp der hvor det 
mangiet akkurat to busker for 
A fa symmetri, noe som ikke 
hadde unnsiuppet Wenne-
voids falkeblikk. 

til Enebakk at jeg begynte a 
drive med dette. 

Er dette den fØrste utstillin-
gen din? Nei. I april stilte jeg 
ut i LillestrØm Sparebank, og 
i hØst pa sykehjemmet i R-
lingen. 

Skal du snart stille Ut i Ene-
bakk? Om jeg bare hadde 
hatt lokale sa. Men a leie loka-
ler er dyrt. Tanken om a stille 
ut hjemme har imidlertid 
siatt meg. Stua er stor nok, sa 
kanskje til hØsten 

Det var sØndag den 12. mai 
Ellinor Lund ãpnet utstillin-
gen pa Tingvold. Og nar 
kunstneren valgte nettopp 
dette stedet var det ikke uten 
grunn. Tingvold er de tidlige-
re lokalene til Skedsmo Spa-
rebank. Fern foreninger har 
egne møtelokaler i dette hu-
set, og sal og kjØkken blir leid 
ut. Da salen skulle smykkes 
ut, fant man ut at det kanskje 
var en ide a stille salen til dis-
posisjon for kunstutstillinger, 
og ornkringliggende korn-
muner ble tilskrevet slik at 
dette tilbudet kunne bli kjent. 

Gjennom en bekjent i Rlin-
gen fikk Ellinor Lund hØre  om 
lokalet og slo til. Leie av ut-
stillingslokalet er nemlig 

gratis. Kunstneren selv sØrger 
for PR og betaler femti kroner 
i administrasjon. Et kjempe-
tilbud. Og bare siden januar i 
ar har det vrt fern 
utstillinger... 

sa langt har salget av bil-
dene gatt bra, forteller Ellinor 
Lund til Vignett.......... 

Til sine vakre blomsterbille-
der, forsyner kunstneren seg 
av hele den rikholdige floraen 
fra bade hage og natur. 

- Jeg burde hatt bota-
nikk-kurs, sier hun, for mange 
av plantene jeg bruker kjen-
ner jeg ikke navnet pa, men 
slikt har jeg ikke tid til: 

Som du ser, bruker jeg gan-
ske mye stemorsblomster og 
potentilla. Av tusen ste-
morsblomster jeg presset i 
hØst, ble 100 brukbare. Jeg 
har blomster i press over hele 
huset. For at de skal bli bra 
ma de ligge i press fra sommer 
til jul - og da ma man ikke 
fristes til a titte. Den fuktige 
og regnfulle hØsten i fjor gjor-
de arbeidet med a a fram 
brukbare blomster ekstra 
vanskelig. For at blomstene 
skal bli fine, er det best med 
en lang, tØrr og fin sommer og 
host, sier Ellinor Lund. 

Hans Erik Holm er pa 
plass I skolesjefstolen I 
Enebakk. Onsdag 15. mai 
tok han farvel med TrØg-
stad, hvor han fikk bare 
lovord og rosende ord for 
sitt virke som bygdas sko-
lesjef 1 6 âr. 

Mandag 20. tok han fatt pa sitt virke som Ene-
bakks nye skolesjef. - 
Bud, soibrent og energisk 
etter maratonhelga, hvor 
han blant annet hadde 
debutert som 17. mai taler 
i Kirkebygden. 

Det hele ble behØrig markert 
pa skolekontoret, med bade blØt-
kake og is - som sikkert kom 
godt med i den varme som-
merdagen. Det er mangt man far 
A kose seg med som nybakt sko-
lesjef i Enebakk. Nedslitte skole-
bygg, debatt om videregaende 
skole, og ny skolebruksplan pa 
trappene. Forslaget til denne 
star pa sakskartet for fØrste  sko-
lestyremØte, og den nye skolesje-
fen hadde nettopp fordypet seg i 
denne saken pa sin aller fØrste 
dag i sjefsstolen pa skolekon-
toret. Men var aitsa forelØpig ik-
ke klar for kommentarer om 
saken... 
cHilsedag> 
- Ellers har jeg benyttet dagen 

til a hilse pa folk i kommunead-
ministrasjonen, og haper a M tatt 
runden pa de forskjellige skolene 
sa snart som mulig. Jeg ser fram 
til det. Nar det gjelder skriverie-
ne om skolebyggenes darlige for-
fatning rundt om i Enebakk, har 
jeg lest om det, og selvfølgelig 
ftt en del spØkefulle kommén-
tarer fra tidligere kolleger. Jeg 
tar det med ro, og venter med a 
kommentere. 

Onsker a pàvirke 
Nar en ny etatsjef inntar sitt 

kontor er man abltid spent pa hva 
som vii skje. Sitter det na en 
sterk og dominerende personlig-
het i sjefsstolen pa skolekon-
toret? 

- Jeg er i utgangspunktet ikke 
begeistret for spørsmalsstillin-
gen. Dominerende? - Jeg vet ik-
ke. Man Ønsker j  a pavirke, men 
jeg er kiar over hvor bangt en 
statssjefs pavirkningsmulighet 
gar i forhold til et folkevalgt or-
gan. 

Jeg tror pa styrke i faglig sam-
menheng. Det er det eneste som  

om 

gir et menneske autoritet i dag. 
Det finnes ingen autoritet knyt-
tet til en stilling. Man ma bevise 
sin autoritet i ledelsesform og 
faglig tyngde. 

Mer enn 40 timer uka 
Hva gjør du i fritiden? 
- Fritidsinteressen er jobben, 

hvor jeg bruker mer enn 40 timer 
uka. Jeg driver ogsa med kirkeli-
ge sysler. - Jeg er ogsa teolog og 
holder en del gudstjenester. El-
lers gar fritiden med til a lese 
fagtidsskrifter og skrive artikier 
av ymse slag. 

Fotbalisplller 
Jeg liker idrett, og har spilt pa 

Abildsøs Old-Boys lag helt til na. 
Bedriver ogsa jogging og ski-
gaing for a komme I bedre 
form. 

- AntirØyker og avholdsmann 
altsa? 

- Jeg rØyker  ikke. ForØvrig  er 
jeg normalt mateholdende. 

Sans for det folkelige 
- Liker du musikk? 
- Jeg liker pop-musikk av alle 

slag. "KØntri>> er fin-fint. Ellers er 
jeg en stor beundrer av arets 
Grand-Prix melodi. 
- Med andre ord ingen sr for-
kjemper for finkuituren? 
-Du kan si det slik at jeg har sa 

absolutt sans for det folkelige 
element i kulturen hva gjelder 
den utØvende  del.... Nar det 
gjelder kulturarv, og pillarer den 
hviler pa har jeg veldig sans for 
de antikke delene av den - rent 
filosofisk som bakgrunn for var 
kulturarv. 

- Hva leser du? 
- Det blir biten tid til a lese. Nar 

jeg gar av med pension  skal jeg 
lese mer av blant annet kias-
sikerne - de moderne - Sigurd 
Hoei, FØnhus.... Men jeg far da 
tid til store biografier som pbeier 
A komme ut hvert âr for jui. - Rei-
dar Larsen, Trygve Bratteli.. 

- Aha.... 

Ikke politisk 
- Nei, - jeg er ikke partipoli-

tisk. Men jeg er politisk. Det er 
man som samfunnsinteressert og 
samfunnsbevisst. I min stilling 
kan det imidlertid vre en fordei 
ikke a tilhØre noe parti. Jeg liker 
A vre politisk kamelen. Men jeg 
har moro av alle som vii plassere 
meg. Jeg kan j  rope atjeg hadde 
1. mai gudstjenesten I TrØgstad i 
ar... 



VIGNETT 

 

Ytre En-eba. 
Klokken 8 presis gikk flagget 21 var like stor fra begynnelse 

til topps ved Ytre Enebakk til slutt, og del var ogsà 

skole. Tradisjonen tro ble flagg- lrengselen I ungdomsklubben 
heisingen besorget av Spei- hvor det ble kjort helkontinuer- 

dern, til musikk av Ytre Ene- 
	hg film. Det gikk i Hakke hak- 

bakk skolekorps som tre kvar- kespett og Helan og Halvan... 

ter senere var pa plass pa syke- 
	Alt som skal til for en vellyk- 

hjemmet og sorget for 17. 
	ket 17. mai I Ytre var der, Driv- 

mai-musikk ogsa der. 
	 jentenes turnoppvisning, opp- 

Drommevret var det ikke - treden av Leikarringen, glad 
men selv om himmelen hang korpsmusikk av bade Skole- 

grâ og trist over grenda, var 
	korpset, Betel ungdomskorps 

det opphold. Og da korpset og Enebakk Ungdomskorps 
marsjerte ned kirkebakken etter (sammenslátt av Ungdoms-
endt gudstjeneste, og skolek- - -korpset og Flateby Musikklag). 

lassene stilte opp inne pa sko- Vret kunne man ikke gjore 
leplassen, var det like for sola noe med - det var levelig, og 

tittet fram. 
Sol ble det riktignok ikke, 

men oppholdsvr - gjennom 
hele toget - som I âr fulgte 
samme rule som tidligere. Og 
selv om mange hufset og fros 
en liten smule I sine nyanskaf-
fede lette og luflige pasteller, ja 
sà fikk man bare vre glad sâ 
lenge man slapp unna para-
plyen, og flaggene I stedet fikk 
dominere toget. 
Sjette-klassene ved skolen 

dannet forlropp. I spissen Lars 
Nordhagen med skolens stolt-
het - den nye skolefanen, laget 
av Oddrun Garàsen, som sene-
re pa dagen fikk bade blomster 
og rosende ord for detle arbei-
det. 

Reslen av feiringen forlop I 
trâd med god tradisjon. Det ble 
lrangt om saligheten I de man-
ge kiasserom, og gymsal, etter-
hvert som folk trakk inn, hut-
rende i luftig sommertoy. Varm 
kaffe smakte godt, og polser og 
pizza gikk unna. Stammens 
yngsle morel seg med syk-
kelkonkurranse, polellop og 
styllekonkurranser. Koen ved 

med jevne mellomrom hadde 
man skolelokaler og varm kaffe 
a ty til, og folk feiret til dagens 
slutt. En gad 17. mail Ytre Ene-
bakk. 

17. mai toget passerer Tangenbrua. I forgrunnen Lars 
Nordhagen med skolens nyefane... 

Anita Nord.strand (17) 
holdt talen for dagen i Yt-
re. Hun trakk blant annet 
fram korpsenes betydning 
i 17. maifeiringen. 

Ogsà I Kirkebygden ble del 
en 17. mai-feiring med gàse-
hud. Kirkebygden-folket var al-
lerede I gang klokken 09.00, 
med kransenedleggelse pa Pet-
rus Oppegaards minnebauta. 
Her talte ordforer Lucie Paus-
Falck og HV-sjef Bjorn Haug. 
Naturlig nok var frigjoringsju-
bileet el gjennomgangstema i 
talene. Enebakk Skolemusik-
korps hadde tradisjonen tro og-
SA møtt 

Barnetoget ble vel en kjohig 
opplevelse for de fleste men 
man ble da I del minste for-
skânet for regn. Toget gikk sin 
faste rule fra barneskohen inn i 
Ekebergdalen, hvorpâ del ble 
snudd, og innmarsjen foregikk 
pa ungdomsskolen. Tross grâ-
vret ble det en stemningsfull 
opplevelse, og folk kranset 
Ioypa>> langt oppover i Eke-
bergdalen. 

Kirkeb 

Leikarringen Ignar - etfargerikt innslag ii 7. maifeiringen 
i Ytre. 

Stor oppslutning om 17. maifi 

Ja, vi elsker dette landet... 

Dagens tale ble holdt av var 
nye skolesjef, Hans Erik Holm. I 
sin tale la han vekt pa utvikhin-
gen fra 1814 - fram Ill I dag. 
Holm unnlot heller ikke a kom-
me inn pa frigjoringsjubileet. 

- Tanken om frigjoring er ik-
ke svekket - tross 40 ar, sa 
Holm blant annet. Han under-
streket ogsà at Norge er et 
sphittet land regnet geografisk, 
men at bade tommerhuggeren I 
Osterdalen og fiskeren I Finn-
mark har like stor rett III frihet, 
for eksempel den friheten som 
17. mai markerer. Resten av 17. 
mai arrangementet gikk av sta-
belen pa lradisjonell mate, med 
pilkasting, 	luftgevrskyting, 
isspisende barn, og til slutt tit-
let jam men sola fram. 



VIGNETT 

FlateYb: 

Hva var 17. mai uten skolekorps. Stranden i velkjent stil i 
àrets 17. mai tog. 

de.n. 
Hurraaa... Om vceret var aWn sà gràtt, la det ingen demperpâ 17. mai gledenpá Flateby. 

Av: Bjorg Olerud Pettersen 

17. mai 1985 gikk for flate-
byinger over i historien som 
et kaldt, grâtt minne. Som om 
ikke det var nok, ble man i til-
legg tvunget tit a bruke med-
brakt paraply, noe som ikke 
var nodvendig andre steder i 
bygda. 

Dagen begynte som seg hor 
og bor, tidlig pa morgenen. En 
del barn og ungdom hadde 
forberedt seg godt, allerede 
klokken 3.50 om morgenen, 
med instrumenter av ymse 
slag. - Er ikke sa noye om det 
bráker skjrende og falskt, 
bare det BRAKER. Brâkte 
gjorde det!! Ungene viste star 
og hjertelig glede over dagen. 

KI. 5.30 om morgenen ble 
man vekket igjen. Denne gan-
gen lod det vakkert. Hele 
Stranden 	skolemusikkorps 
med formannen, Nordby, i 
spissen hadde startet dagen, 
og slynget Ut velinnovde to- 

ner over flatebyfolket. Takk til 
dere! Dagen fikk en ekte start. 
Man kan ikke annet enn a bli i 
godt humor over Flatebys sta-
re stoithet. 

Ogsâ speiderne var tidlig 
ute av dynene. Klokken átte 
var det flaggheising ved 
Hauglia og Stranden skole. 
Man var spent pa om 17. 
mai-toget yule bli like start 
som ellers am árene, da vi i âr 
fikk bade helligdag og heig i 
tilknytning, men det virket 
som om de aller fleste hadde 
valgt a feire dagen i sin hjem-
bygd. 

Noe spesielt var det med to-
get likevel. I sin âpningstale 
kunne Veiseth antyde at arets 
folketog kunne betraktes som 
et hurtigtag. Det far weret stâ 
for. Ellers var alt som horer 
17. mai-feiringen pa Flateby til 
velorganisert. Det skal Vellet, 
Skalemusikken 	 og 
4.-kiasse-foreidrene ha aeren 

for. Leker for barna. spill med 
populre gevinster og kon-
kurranser. Brus, polser og is i 
massevis. Skolegârden ble 
farvandlet til en kjempestor 
kafeteria, med langt flere 
hjemmebakte kaker enn det 
var staler a sitte pa. Man lrer 
ja etterhvert, sa stol og para-
ply er for mange butt lift av 17. 
mai-utstyret. Bare synd at kul-
da gjarde det utrivelig a sitte I 
ro. 	Underholdningsavdelin- 
gen lot seg ikke skremme. To-
nene fra Stranden Skalemu-
sikkorps og Flateby Musikk-
lag fikk fritt spilleram i regn-
vret. 

Elever fra 6. kI. pa Stranden 
skole sta for appell for dagen. 
Og selveste ordforeren talte 
for flatebyfolket pa Norges 
stare dag, 40 àr etter at man 
ikke trengte solstráler for a 
varme. 

ingen i Kirkebygden. 

Skoleplassen pa Stranden We som vanlig gjort om til en kjempestor lcafeteria. 



Slik ser det i dag Ut pa omrâdet som for 20 dr siden var sen trum for 17. mai feiringen i Dalefjerdingen. 

VIGNETT 

DalefJerdinü en skole tidH.gere 
bygde'sen.tpum I s te P.kt  opfall 

17. mai for bare 20 
fir siden var Dale-
fjerdingen skole det 
store sentrum for be. 
folkningen I grenda. 
Det yret av liv. Eget 
17. mai-tog med sko. 
lefana I spissen. 
Kunnskap skal styre 
rike og land sto det 
pa fana, som var 
malt av Anders Mol. 
lum, bror til Eivind 
pa posten. Bak fana, 
skolens 70.80 ele-
ver.... 

Dalefjerdingen skole Jigger 
vakkert til pA et hØydedrag  ikke 
Jangt fra krysset hvor veien gâr 
opp til Nordli. En staselig byg-
fling i sin tid. Den ble bygget i 
1910-1920, og er pa c 160 kvm I 
grunnfiate, 1 2 etasjer pluss loft-
setasje som blant annet rommet 
slØydsalen, med tilstøtende ma-
terialrom. Det var to kiasserom 
pa skolen, og to leiligheter, hvor 
Jrer og Jrerinne bodde. Den 
siste lreren pa skolen, fØr skole-
kretsen ble lagt ned for godt i 
1963 var Reppen, som da overtok 
stihingen som rektor pa Stran-
den skole pa Flateby. Skolen var 
flerdelt. 1. kiasse gikk alene, 
mens 2. og 3., 4-5. og 6.-7. gikk 
sammen. 1.,2. og 3. klasse hadde 
elever fra bade Hammeren og 
Dale1erdingen. 

Sentralisering 
I 1963, var det altsâ slutt. Sen-
traliseringen gikk som en farsott 
over landet. Ikke bare gjaldt det 
kommunesammenslainger - men 

og sammensláing av kretser. Ele-
vene pa Dalefjerdingen skole ble 
overflyttet til Kirkebygda. Om 
man fØlte mer tilhØrighet til Yt-
terbygda var det ingen som had-
de sans for det. Fá ãr etter at Da-
lefjerdingen skole ble lagt ned - 
og dermed ogsâ det sosiale liv 
som har naturlig tilknytning til 
skolen, veltet innflytterne inn-
over Enebakk og man fikk en be-
folkningskonsentrasjon i bygdas 
to ytterpunkter. 

Nedbygging 
Fjernt fra drakampen mellom 

kretsene I kampen om servicetil-
bud og andre goder, lever Dale- 

Ijerdingen, en del at det egentlige 
og opprinnelige Enebakk sitt 
eget liv. Litt etter litt er Deres 
servicetilbud butt borte. Meieriet 
er nedlagt for mange herrens âr 
siden, kommunikasjonene er 
trappet ned, skolen er lagt ned. 
Nordenta er iagt ned, postkon-
toret trues.. .Slik tar man kveler-
tak pa en grend som represen-
terer mye av de beste tradisjoner 
i det opprinnelige Enebakk. 

Forfafi 
I dag er det lite idyll a spore 

rundt Dalefjerdingen skole. Det 
er forstemmende a se hvilket for-
fall som har skjedd i lØpet  av de 
siste 20 Ara. En del av den opp-
rinnelige eiendommen som til-
hØrte skolen er solgt til Tysdal. 
Resten av eiendommen er en 
eneste stor skraphaug. Gamle 
bilvrak og jernskrammel over alt. 
Gjentatte oppfordringer fra kom-
munen am a rydde app har ikke 
fort til noen srlig forandring. 

Manglende vedlikehold 
Bygningsteknisk er selve sko-

[en i en elendig forfatning og b- 

rer tydelig preg av manglende 
vedlikehold over lengre tid. De 
gamle kiasserommene er ma-
lingsslitt, gulvet morkent flere 
steder under gulvbelegget. Klas-
serommene er stuet halvfulle av 
gamle mbler. Slydlen vitner 
mest om en skraphandel, med 
malerier, potteplanter, kandela-
bre, hyller, og over det hele kiess-
norer med tØytØrk. Her ble Dale-
fjerdingens unge sØnner lrt app 
i snekkerkunsten for bare 20 ar 
siden... 

Bruksanalyse 
Folk i Dalefjerdingen , sam er 

fØdt og oppvokst her, og har gatt 
pa denne skolen, er vonbratne 
over a se hvordan det ser Ut her, 
sier Hovel Heiâs,som selv har 
gátt pa skolen i 5 ar-, fram til den 
ble lagt ned I 63. Da ble han flyt-
tet til Kirkebygden hvor han 
gikk de siste to arene. Det vi er 
interessert i, er a vite hvilke pla-
ner kommunen har med denne 
eiendommen, sier Heias. Vi tren-
ger en skikkeiig bruksanalyse, 
for a vite hva man skal anvende 
huset til i framtida. 

Glemt av politikerne 
Hvis kommunen fortsatt me- 

ner at man ikke skal koste noe pa 
eiendommen,matte det vre 
bedre a selge hele greia. Det er 
som om politikerne har glemt det 
som skjer har nede. Det som er 
butt tilfØrt denne kretsen i løpet 
atdesAste ILO àrer.: 	 
króheñe.Düiân bare se deg om-
kring her.. Det virker som am det 
som ikke skal prioriteres i sam-
funnet havner her nede. 

Barnehage? 
Vi mangler f.eks. i dag noe sá 

elementrt sam et enkelt sam-
lingssted i kretsen. Det kunne 
man kanskje f. til her. Barne-
hage er en annen mulighet. Like 
gjerne som vi kjØrer  ungene vare 
til barnehager i Kirkebygden 
kunne folk derfra - og fra Ytter-
bygda kjØrer ungene sine 
hit.. .Hermed er hansken kastet 
til administrasjon og politikere. 

GjØr noe med Dalefjerdingen  
skole. Folk i kretsen forventer 
det - i det minste forventer man 
at eiendommen, som betyr sa 
mye for en star del av befolknin-
gen i kretsen, blir haldt skikkelig 
i hevd og brukt til beste for gren-
da. 

Dalefjerdingen Skole 17. mai 
Hovel Heiás, som har gàtt pa 
ser oss stolt skolefana som i d 
fana star det: - Kunnskap 
fromt Ønske som ikke ailtid 
gen skole som den star i dag 
motsatte. 

1953.. 
Dalefjerdingen skole i 5 àr, vi-
ag henger pa Granly. Bak pa 
skal styre rike og land. Eet 
7àr i oppfyllelse. Dalefjerdin-
er et skrekkeksempel pa det 

Dette bildet er tatt i slØydsa-
len, som er stuet full av 
gamle møbler og skrap. I 
forgrunnen en potteplante 
midt oppi det hele... 

En vakker bygning, som, om den hadde vcert holdt i hevd, 
kanskjefortsatt kunne vcert et samlende sent rum for kret-
sen. 
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±10% pa afle Schofls fotpleieartikler 

0 strommen 
Bandage A/s 

Stromsveien 54 - Strommen - TIf. 71 56 98 
Apent: Mandag-Fredag 9-17. Lordag 9-13. 

Tilbud PEI. 

For298.- NEI120. 
helsesko 

Nervus - gieptleappapatep 
SM-2 
MASTER 2 
BATTERYMASTER 

SALG - SERVICE - RESERVEDELER 
For priser og andre opplysninger 
vennhigst ring: 

P.B. 77 - 1912 ENEBAKK, TLF. (02) 92 62 94 

Alt av sommerblomster 

PETUNIA G.- 
Frukt-trr - br- og prydbusker 

- hekkplanter. 

.Enebakk 
Dlomster 
TO. 92 60 18 
Apent 11-20 

Flateby 
Blomstér 
TH. 92 85 44 

VIGNETT 

Nel til helaops 
bolig ved Andepspud.  

Bygningsrâdet har avslâtt en 
sØknad om bruksendring og ut-
slippstillatelse fra BIOVAC-ren-
seanlegg pa eiendommen gnr. 91 
bnr. 517 i hytteomrâdet Anders-
rud ved Gran I Ytre Enebakk. 

Eleren av Tomta, er pa 1720 
kvm og ligger i kommuneplanens 
omrâde avsatt til jord og skog-
bruksformâl og omfattes derfor 
av gjeldende generaiplanved-
tekt. 

11973 ble det gitt tillateir 	a 
bygge hytte pa omradet. 	. at 
denne ikke ble tatt i b 
helârsbolig. Pa grunn 	en 
restriksjonen ble det heller ikke 
bygget noen hytte. Na har eleren 
av tomta Ønsket a bygge en hel-
ársbolig pa tomta. 

Bygningsrãdet har imidlertid 
holdt døren âpen for at saken 
kan vurderes pa nytt dersom 
eiendommen i framtiden kan til-
koples felles renseanlegg for om-
râdet. 

Pga. forurensingsbelastningen 
gir man vanligvis ikke utslipps-
tillatelse basert pa separate av-
lØpsledninger, men det kan gjØ-. 
res unntak nàr dette er nød-
vendig av hensyn til nrings-
virksomhet, sanering av eksiste-
rende utslipp osv. 

Nâr det gjelder Enebakk er 
kommunen palagt a fØre en rest-
riktiv utslippspolitikk ved Ut-
slipp som far avrenning til Ho-
bØlvassdraget. 

Dette er ikke fØrste  gang byg-
ningsradet har mattet avsla sØk-
nader om bruksendring I omrá-
det med avrenning til HobØlvass-
draget. 

Foig med 
I 

ncermifioet 
LES 

Jijnitt 

NA ankommet. 
Toff e ungdoms-skjorter 

til hanoglenne 

$tnnja 
Fornuftige priser 

Gavetips til konfirmanten 

Hverd. 10-17.30. Torsd., fired. 10-19. LØrd. 10-14 
Spell 
Lommebok 
Toalettmappe 
Veske 
Nell 
Smykkeskrin 

aafrma S !EC  11  

Grendesenteret, Flateby 

Apent 
	

10-17 
Torsd.- 
Fred. 	10-19 
Lordag 
	10-14 /- 



420M  BETONG Pr. 
TAKSTEIN kvm 

NORrDEKK AS 
Voldgt. 68, 2000 Lillestrom, tlf. 7115 47-71 45 36 

ICU 
SHINGEL• 30% 

TAK- 
RENNER ---20 /0 

TAK- 
PLATERJJ  to 
TEGL Pr. 	 70 
STEIN kvm U 3 
D-PAPP± 15% 

Velkommen 

BESLAG 30% 
	<PLANNJA> 

TAKPANNER±8% 
innom tak-senteret 

Enebolig m/hybelleil. •, 
Va0gima 

Boflate 195 m2, oppf. 1970, vesentlig nyoppusset, 1648 m2  
tomt, usjenert beliggenhet. Flott utsikt. Visn. Ekornvn. 
23, IØrd. 25/5 - kl. 13.00-16.00 eller etter avt. i tlf. 92 49 49 
etter kl. 18.00. 

FOTPLEIE 
utføres pa alle aldersgrupper 

torsdag og fredag 

9.00-17.00 
Timebestilling tlf. 92 44 60. 

Enebakk syke- og aldershjem 

Saueslipp 
FØrstkommende helg slippes sau i beiteomradene i Kir-
kebygden og Flateby. Vi her turgâere vre oppmerk-
somme pa dette, og vre ekstra noye  med a overholde 
bándtvangen. 

Ellinore 
Lund 

stiller ut bilder av pres-
sede blomster og blader 
pa Tingvoll v/Skedsmo 
kirke. 
Apent 23., 24., 30. og 31. 
mai kl. 18.00-21.00. 

TAPT OG FUNNET 

Gui unduiat 
mistet 20/5 i Vaglia. 

Henv. Henning 
tif. 92 50 36 

RELIGIOSE MOTER 

HAR ALKOHOL-

PROBLEMET 
butt for stort for deg? Kanskje 
vi som har butt <torre' kan 
hjelpe. 
Kvinner 09 menn. 
Kontakt kontor tlf. 71 29 01, 
hver mandag 18-21. 
Stromsvn. 68, Strommen. 
Mote fredager kI. 19.00 I Vel-
lokalet, Oscar Borgs vei, FjelI-
hamar. 
Kontakttlf. 7110 56, 71 6237 
alle dager. 	 - 

De Norske Lenker 
Romerikslenkene 

Box - 1470 Lorenskog 

Betel 
2. pinsedag, 27/5 Felles 
pinsestevne med Fol-
lopinsemenighetene pa 
Ytre Enebakk skole. MØ-
ter kl. 15.00 og 18.00 og 
enkel servering mellom 
mØtene. 
Ki. 15.00 Betel ung-
domskor, Terje Hegertun 
med flere, solosang av In-
ger Johanne Haugan. 
Kl. 18.00 Menighets-
musikken fra Filadeffia, 
Kolbotn, Rigemor & 
Thorleif Overhalden, In-
ger & Roberto Opheim, 
solosang av Inger Johan-
ne Haugan. 
Onsdag 29/5 kl. 19.30 
BØnn og vitnemøte. 

ALLE VELKOMMEN. 

SELGES 

STREKKMETALLTRAP-
PER, REKKVERK, TAKSTI-
GER, FLAGGSTENGER 

a.s brødrene midthaug 
Tif. 71 51 22 

Fiat 640 DI 
4 hjuls-trekk, 1 god stand, 
selges. 
Tif. 02/93 09 06 e.kl. 18.00 

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

Sveums Blomsterforretning 

og Begravelsesbyrä 
Holger Sveum 

Torggt. 2 - 2000 Lillestrem 
Telefon blomsterforretning 71 14 11 
Telefon begravelsesbyrâ 7148 30 

Chr. Stensruds Eftf. Al 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyrá 
Asenvn. 3- 1400 Ski 

(02)*87 30 80 

HELE DØGNET 

Møter pa Emaus 
1. pinsedag kl. 18.00 Mat-
hias MjØlhus. 
29. mai kl. 19.30 Yver 
Konstad. 

BEGRAVELSESBYRAER 

VIGNETT 

STILLING LEDIG 

Enebakk legesentep 
Sommemikapiat 

Enebakk legesenter sØker kontorhjelp i tidsr. 29/7-16/8. 
Interesserte bes henvende seg I tif. 92 63 60 mellom kl. 
08.00 og 15,00. 

Kontopassistent, vikar 
Ved Enebakk ligningskontor er det ledig 1/2  stilling som 
kontorassistent. 
SØkere bØr  ha handelsutdannelse og Øvelse i maskin-
skriving. 
LØnn: Ltr. 7-15 pa statens regulativ. 
Det vises til fulistendig annonse i Norsk Lysingsblad 
den 15. mai-85. Nrmere opplysninger gis av ligningssje-
fen, tif. 92 60 55. SØknadsfrist: 6. juni 1985. 

1ijjflitt -redaktør 
Var návrende redaktør har av private ársaker bedt om 
a fá avslutte sitt engasjement, og vi sØker derfor hennes 
etterfølger. 
Dette er stillingen for deg som Ønsker en skikkelig ut-
fordring i et ferskt og krevende avismiljø. 
Pa kort tid har Vignett etablert seg som hovedavisen for 
oss enebakkinger. Vi har nesten 80% abonnements-
dekning i bygda, og stadig Økende annonsetilgang. 
Evt. henvendelser om stillingen kan rettes til styrefor-
mannen, Knut Evensen, tif. 92 45 17 etter kl. 18.00. 
Skriftlig sØknad snarest til Vignetts styre v/Knut Even-
sen, Borgv. 2, 1914 Ytre Enebakk. 

BOLIG TILBYS 

KUNNGJORINGER 

Stpomstans I Dalefleptlingen 
Fred. 24.5 fra kl. 09.00 - 12.00 pa strekn. fra Lund gard og 
Bye til og med Ranes. I tillegg Brevig syd. 

Enebakk Energiverk 

Sang- ens og musikkens uke 
I Enebakk 

28. mai - 1. juni 1985 
Tirsdag 28. mai 
Kl. 18.30 Enebakk ungdomskorps/Flateby musikklag spiller 

ved Enebakk syke- og aldershjem. 
Kl. 19.30-20.30 Enebakk ungdomskorps/Flateby musikklag 

marsjerer pa Flateby. 
Onsdag 29. mai 

Ki. 19.00 Enebakk skolekorps spiller pa Lotterudfel-
tet. 

Kl. 20.00 Enebakk skolekorps spiller i Ekebergdalen. 
Ki. 19.30 Enebakk trekkspillklubb spiller pa aldersboligen, 

Flateby. 
Torsdag 30. mai 

Ki. 19.00 Stranden skoles musikkorps marsjerer pa 
Flateby. 

Ki. 19.00 Sang- og musikkaften pa Mjr ungdomsskole. 
• Apningstale ved Olav Skuldbørstad - formann i 

Enebakk Sang- og musikkrad. 
• Flateby barnekor. 
• Emausmusikken. 
• Enebakk trekkspillklubb. 
• Flateby korforening. 
• Ytre Enebakk skolekorps. 

Salg av kaffe, kaker, mineralvann. 
Gratis entre 	Loddsalg. 

Fredag 31. mai 
Ca. kl. 18.00-19.00 Ytre Enebakk skolekorps marsje-
rer i Vaglia. 

Ca. kl. 19.30-20.30 Betel hornorkester marsjerer 1 Vglia. 
LØrdag 1. juni ki.15.00 
Kon:: pRxCk ajk 
• Apnings61eéd Olav Skuldbørstad - formann i Enebakk 

Sang- og musikkrad. 
• Enebakk ungdomskorps/Flateby musikklag. 
• Gruppe fra Betel ungdomskor. 
• Leikarringen Ignar. 
• Betel hornorkester. 
• Enebakk storband. 
• Stranden skoles musikkorps. 

Saig av kaffe, kaker, mineralvann, pØlser og is. 
Gratis entre 	Loddsalg 

[KKi 

Rabbit Rock Mobile 
empevideoshow pa Herredshuset, Kirkebygden, br-
g 25.5. kl. 18.30. 

Arr. Kirkebygden ungdomsklubb 

V$Jup til Magnop Glassvepk 
- 	Ytre Enebakk Sanitetsforening arrangerer tur 
til Magnor Glassverk om Arvika mand. 17. juni. 
Start fra Tangen bru kl. 8.00. Alle som har lyst kan vre 
med. Pamelding innen 3. juni I tlf. 92 49 56. 



Salami 
13.55 pr. kg 

-,Ise G.78 

Epler 
Belgisk Golden 

ø 490 
pr. kg 

Agurker 
norske 

1350  I 	pr.kg 

GrilIkull 
3 kg, 23.10 

1890  

Crolskiver 
av mørhrad 

KuS 3980 

Spekeskinker 
1Aog 1/2  

(U 698" 

e99 	 
Kokt skinke 
16.92 pr. hg 

1980 

__. -- ---- - I 

Nye ningstider: 
Man.-tred. 9.00-19.00 
Lørdag 	9.00-15.00 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Stensrud   
Enebakkveien 461 - Tdefon 61 25 15 	I 

LOKENS 
MATSENTER AIS 

YTRE ENEBAKK 
TIf. 9240 14 

I APNINGSTIDER 

N Y H E T sitta—1  
USAMMENSATT WOMEN 
I HVIT UTFORELSE. 
Settes sammen uten verktoy. 

Priseksempel: 

100 cm 
OVER- 
SKAP 
KIR 

495w 

ET BILLIG KJOKKEN 
MINORSK KVALITET 

GRATIS UTLAN AV TILHENGER. 

8.30-16.30, torsdag til 18.00, 
lordag til 13.00. 

Pris er med moms. 

ASKIM Osloveien 
TIf. 02/88 25 92 

Norsk turutstyr pa TILBUD 
L 

VeiJedende pris 219O- 

60 .592 
Veiledende 692- 

40 L 492. 
Veil tilbudspruser 

Veitedende 592,— fra Gresvig A/S 

Hestenilen 
Spydeherg 

4 

I  
Sport, 

NOKKEL KORT I 

Stort utvalg i 

HAGEMOBLER 
Stor gratis 

parker ngs- 
plass! 

TORGATENS 
V11 0 BLEE Rn ¶ 

Storgt.8 b Lillestrøm -TIf.71 1212 
Lillestrom hagesenter Brogt. 2/4 v/Lillestrom stasjon 

Kveldsâpent Hverd. 9-19 Lord. 9-17 

Block Watne 
YW;

hop.. 

Kirkehygden Foto 
1912 Enehakk 

3 kg griflkull/ 
briketter 

Flatbiff 

109.- 
pr. kg 

Lam me - 
sadel 

1550 1 

Pinsetilbud 

Fersk 
kiølldeig 4980 
75.20 pr. kg 

Grillpølser 
63.40 pr. kg 

36 
Okse- 
karbonader 
700g

'OtA 

 

2000  

80  

NakkekOte 

setter 

VGNETT 



DEMIDEKK FOR MALTE HUS 
0 

STAR SOM NYMALT LENGER 

LI 

Demidekk kan ikke falme. 
Den inneholder ingen fylistoffer 
som kan kritte 09 gi grâslør, kun 
alkydolie, Poly-Acrylat og lysekte 
pigment. Jo, selv blàfarver holder 
seg friske I farven nor produkter 
heter Demidekk. 

Demidekk kan du ogsO fo 
som transparent beis (Demidekk 
Strukturbeis) og som dekkbeis. 
Se oppstrøksprøver I vOr forret-
ning. Sats p0 kvalitet - bli en 
demidekker. 

BARBOL BYGG A/S 
1912 ENEBAKK, tlf. 92 62 46 

fles dtI1 at det 
.XwTor mye fyi! 
rak 17. ma 9  

oiu Ødeg 

ndeliv I 
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Solbakken hundepensjonat har vrt et fast begrep i Ene-
bakk i lange tider. En herre ved navn Finn Adler drev stedet 
fram til oktober 1984. For det hadde Norges sivile hunde-
skole holdt til pa Solbakken. Na er det Konrad og Kjell Bid-
ne som driver <hundehotelIet. De tok altsâ over Solbakken 
I oktober 1984. For de som ikke vet det, sâ ligger Solbakken 

Gait nummer 
Vi mØter Kjell Bidne pa Sol-

bakken, sammen med sin sØnn 
Kjell-Marius, som altsá vokser 
opp i et utpreget hundemiljØ> 
pa Solbakken. De frreste vet 
telefonnummeret til Solbak-
ken, far vi opplyst av Bidne ju-
nior, Televerket rett og slett 
glemte oss, sier Kjell Bidne. - 
Derfor har vi annonsert for 
5.000 kroner for a gjØre folk opp-
merksom pa oss, sier han vide-
re. For de som ikke har fàtt det 
med seg, sá er altsà det nâv-
rende telefonnummeret til 
hundehotel1et>> i Enebakk 

92 70 33, ikke sant dere i Tele-
verket? 

Kennelen pa Solbakken er of-
fentlig godkjent for 50 hunder. 
men siden vi dukket opp midt i 
en dØdperiode, var det pa langt 
nr fuilt. - Vi regner med at nâr 
sommerferien nrmer seg, vii 
det bli stØrre  pâgang, sier Kjell 
Bidne. Etter det vi kunne ob-
servere, sa var dét ingenting i 
veien for a sette kjledyret pa 
kennel pa Solbakken. Det var 
ryddig lagt opp, og hundene 
hadde stor bevegelsesfrihet, 
uten at de kom i for stor kon-
takt med hverandre. 

idyllisk til pa en liten hoyde. Man tar til høyre i Sannerkrys-
set (hvis man kommer fra Tommerbraten) og kjører Ca. en 
kilometer innover. Omtrent midt i en bakke star det et skilt 
med (Kennel I store bokstaver, og hvis du ikke blir mott 
med hundeglam, ligger sikkert hundene og sover middag. 

aw 

Alie raser 
- Vi kan ta alle slags hunder 

her, opplyser Kjell Bidne vide-
re. - Alt fra de heit minste til de 
stØrre eksemplarene av hunde-
familiene. - Hvis hunden har 
vanskelig gemytt, spØr  vi - hva 
gjør dere da? 

- Vi har ikke hatt noen hund 
med vanskelig gemytt her 
enna, sier Kjell Bidne, - men 
det er ikke noe problem, vi kla-
rer a hanskes med den ogsa. 

Avi 
- Begrenser virksomheten 

res seg til pensjonatvirksom-
het? 

- ForelØpig gjØr  den det, men 
vi har planer om a begynne 
med avl av schäfere og golden 
retrievere, men det er mulig at 
vi kutter Ut schäferne fordi det 
har kommet fram opplysninger 

hundekretser om at schafer-
rasen ofte blir utsatt for innavl, 
dette resulterer dessverre i et 
vanskelig gemytt. Da er golden 
retrievere mye lettere a ha med 
A gjØre. 

- Hva gjør dere nâr dere far 
hunder inn over lengre tid? 

Hvis eierne Ønsker det, sâ 
mosjonerer vi hundene, men 
det kommer an pa hvor lenge 
hunden skal vre her. De far 
som regel nok mosjon i lufte-
garden. 

Riktig kost 
- Mange hundeiere er opptatt 

av kjledyrets kosthold, kan 
dere garantere riktig fOr for de 
losj erende? 

-. Det kan vi. Vi bruker et in-
ternasjonalt anerkjent fOrmer- 

ke, sa den siden av saken er i 
trygge hender. Det koster heller 
ikke mye a ha hunden her. 65.-
pr. dØgn inkl. moms er ingen 
upris for godt stell, som vi ga-
ranterer. 

At hunden er menneskets be-
ste venn er vel hevet over en-
liver tvil, - bare spØr en hunde-
eier. Men dessverre er det slik 
at kj1edeggen ofte blir satt 
bort i ferier, til folk sam kanskje 
er snille nok, men ikke har den 
ringeste forstand pa stell av 
hund. Den sikkerheten det lig-
ger i a overlate passet og stellet 
til <,Proffer-, bØr  overskride de 
Økonomiske hensyn man ofte 
tar. Man er i alle fall sikret en 
veistelt og fornØyd hund til-
bake. 

- Net s'nes ikke at det er 
for mye festing og brak. 
F olk bør  Pa det moro. men 
vi a merke uten at det gar 
ut over an4re  med hau 
ver og sà VI :ere, 

— — — — — — — — — — — — — —.- 
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