
Vignett- 
pOrtrett'. 
Se side 5 

Rock Pa 
Enebakk. 
uskole 
Se side 6 

Nytt Ira 

Mann= 
skepet, 
Se side 7 

Litt av 
hvept 
Ira Ytre 
Se side 8 

Dame- 
side 
Se side 9 

PA DEKKJAKT? Kjør fil 

YTRE ENEBARK 
BENSIN& 
SERVICE A.S 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE— REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stãi-radial stadig pa tilbud! 
Dekksalg og service til M. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

111. (02) 924408 

 

EKOFISK 

-Enebakks politikere har 
ansvaret for at sentrum i 
bygda ikke utarmes, vi ma 
ogsâ fâ en del av utviklin-
gen. Dette sier formannen i 
Kirkebygden Vel, Jørgen 
Henriksen til Vignett. 

-Det ma were politikernes 
ansvar a sorge for at bygda 
som heihet far utvikle seg 
harmonisk. Flateby og Ytre 
har säpass mange innbyg-
gere at de utvikles av seg 
selv, de har en egen dyna-
mikk, sier han videre. 

Skolebruksplanen er nylig 
behandlet i skolestyret, og 
de gikk inn for it oppret-
tholde skolesituasjonen slik 
den er i dag. 

Kirkebygden Yel er be-
kymret for hva som kan skje 
med denne sakeñ i kom-
munestyret, og de ønsker seg 
en bred debatt om hvilke 
ringvirkninger f. eks en ung-
domsskole pit Flateby vii M. 

-Det blir aidri aktuelt med en 
ungdomsskole i Kirkebygda sa 
lenge bygda ikke er i vekst. -Et-
ter det vi har forstátt gár kom-
munen inn for a stoppe boligbyg-
gingen i Kirkebygda etter 1988. 
Da er det prosjektert med 65 boli-
ger ârllg, men ingen av disse hg- 

ger i Kirkebygda. -Behovet er 15 
boliger, sier JØrgen  Henriksen. 

-Hvis en ungdomsskole légges 
til Flateby, bØr  vi tenke pit de 
som bor ytterst i Dalefjerdingen 
ogsit, det blir lang skolevei, sier 
styremedlem Anna Hagen. 

-Skolesaken har butt diskutert 
over hodene pit oss som bor i Kir-
kebygda. Innen noen avgjØrelse 
blir tatt bØr dette kunne diskute-
res pit fritt grunniag. Vi Ønsker it 
mote til en paneldebatt der alle 
sider av denne saken kan bli be-
svart. 

Vi er bekymret for Kirkebygdasframtid,  sierformann i Kirkebygden Vet, JØrgen Henriksen og 
styremedlem Anna Hagen. 
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Ring 92 65 50 eller 
kriv, Posthoks 62, 191!,,  

   

  

Løssalg kr. 3,50 
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Lokalavis for Enebakk 

    

Førstesiden i forrige num-
mer ble en skikkelig "blunder" 
fra var side. Vi siterer over-
skriften: "Hauglia bygges ut,. 
og Stranden blir Enebakks 3. 
ungdomsskole". 

Slik gikk det ikke pa skole-
styremøte forrige tirsdag. Vig-
nett gikk i trykken fØr  skole-
styremØtet, og vi yule gjerne 
ha med noe om det som opptar 
svart mange enebakkinger om 
dagen, hva skal skje med skole-
ne? 

For it gjØre fadesen helt kom-
plett skrev vi for sikkerhets 
skyld "skolestyrets innstil- 

ling" i steden for skolesjefens 
innstilling. DETTE ER TO 
VIDT FORSKJLLIGE TING, 
skolesjefen innstiller til skole-
styret, men skolestyrets inn-
stilling er et VEDTAK! 

Det som stod i overskriften 
var sko1eSJEFENS innstilling, 
IKKE skolestyrets. 

Det var altsit ikke skolesje-
fens innstilling som ble ved-
tatt, den fikk kun to stemmer. 

Det som derimot ble vedtatt 
var fØlgende: 

1. Kirkebygden skole ut-
bygges hovedsakelig i henhoid 
til utredning av 29. mai 1984. 

2. Enebakk ungdomsskole 
overtar bibliotekets návrende 
arealer nâr hove dbiblioteket er 
ferdig. Eventuelle forberedelser 
for tilbygg behovsvurderes kon-
tinuerlig. 

3. Skolestyret vii peke pa at 
Stranden skole bØr tilfØres nØd-
vendige midler til vedlikehold 
og arealjusteringer. 

Dette var vedtaket, og det be-
tyr at Hauglia IKKE bygges Ut, 
og at Stranden IKKE blir Ene-
bakks tredje ungdomsskole. 

VIGNETT 	BEKLAGER 
STERKT AT VI KAN WORE 
SLIKE "BLEMMER", DET 
SKAL IKKE GJENTA SEG! 

Dot ep menneskolig A folio,: 
VIGNETT gpeido dot . mod 91sian . 



Annonseprise 

Kirkene 1. des.1985 
(1. s. i advent), Enebakk: 
Ki. 11.00: Stranden be-
dehus, Flateby, v/Helg-
heim. Nattverd. 
Ki. 17.00: Mari kirke. Ad-
ventskonsert v/Flateby 
korforening. 	Andakt 
v/Johannessen. 
Ki. 19.00: Enebakk kirke. 
Adventskonsert v/Flate-
by korforening. Andakt 
v/Helgheim. 

PIAKA 
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I 
- aktueLle oppslag cm 
ukens aktiviteter 

Enebakk Venstre 
minner om ársmøtet pa 
Mjr 27. november. 
Foredrag ved EldbjØrg 
LØwer. 

Enebakk I.F minner 
om ârsmØtet pa Strei-
finn lØrdag 30. novem-
ber. 

Adventskonsert i Ma-
ri og Enebakk kirke 
søndag. 

Julemesse pa Ytre 
Enebakk skole lØrdag. 
Arr: Marl menighet og 
foreidreforeningen 
KFTJM/KFUK. 

Basar, julemesse og 
konsert pa Enebakk 
ungdomsskole lØrdag. 

Stranclen skolemu-
sikkorps har julemesse 
pa Flateby samfunn-
sbus sØndag. 

Enebakk Bondekvin-
nelag har adventsmøte 
pa Tysdal sØndag. 

Ikke kino pa Flateby 
søndag. 

FØrjulstreff for eldre 
og pensjonister pa Ig-
narbakke søndag. 

Kirkeringen avholder 
adventsfest pa Stran-
den Bedehus lørdag. 

Norsk Folkehjelp inn-
byr til fØrjulsfest pa 
Flateby samfunnshus 
søndag 8. desember. 

S 

BILFIRMA 

TANNLEGE 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, lordag etter avtale. 

MARKISER 

Enebakk 
Markiseservice 

Mar$dser Perslennez' Gwdhfrett 
inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
tlt. 924558 

RORLEGGER 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitar, nyBygg og reha-
bilitering. 
Utlele av lensepumper, vannsugei' 
09 hoylrykksspyhng. 
1914 Ytre Enebakk, Tit. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094127 522 

GLASSMESTER 

Ski Glassmester-
forretning 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

LIt. 87 34 55 

Enebakk 
Tannteknikk 

TANNTEKNIKERM ESTER 
LASZLO FARAGO 

Grevhngveien 71, 1914 Ytre 
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82. 

EL-INSTALLASJON 
.0. Freitag &Co 

Elektro-Mekanlsk - Verksted 
Produksjon - reparasjon 
Sterkstrom - svakstrom 

BU - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

Tit. 02/92 62 94 

ELEKTRONIKK 
Enebakk 

Transformor 
verksted 

Boks 27, 1911 Flateby, 
Tif. 92 85 40 

CATERING 

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

Catering - Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tit. (02) 92 88 60 

Enebakk 
rørleggerbedritt 

vIrrygve E. Andresen 
VI UTFØRER ALT  RØRLEGGERARBEID 

IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS 
Vâgtvn. 25, 1914 Enebakk T11.924354 

John A. Andresen 
UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID 

IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 
Bevervn. 11, 1914 Enebakk 

TIf. 92 48 92. Mob.tlf. 097/275332 

IJIIestrøm 
Classme8terlorretnlng A/S 

Vi utterer raskt 
reparasjon og utsklttnlng 

av aile typer glass, speiler m.m. 
til rimetige priser. 

Xlrkeqt. 14. Liliestrom - tIE. 713990 

Maskinentrepr. 
Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplane-
ring og annen massetrans- 
POrt. 	RaIingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

U 	 

Strømshorg & 
Enersen A/S 

utforer alt I el-installasjoner 

1912 Enebakk Tit. 92 63 00 

BENSINSTASJON 

ØYEREN BENSIN & 
SERVICE 

Bensln - oije - rekvlsita 
kiosk 

lnneh. Emil J. Andersen 
1911 Flateby, Tif.: 92 81 32 

IJNDERSTELLSBEHANDLINC 

Enebakk Antirust 

1911 Flateby 

TIt. 92 89 00 

SJAFORSKOLER 
Aure  :  'a vorsen 

Traflkkskole 
OppIring pa bit 
og MC, fase 2 

Tit. 714765. Apent 8-15 
Storgt. 33, 2000 Llliestrom 

Containerutlele 

CS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere 
fra 2-8 m3. 

111.83 7019 

Mobil 094/23 576 

Flateby Antirust 

190P og saig av hoer 

Grendesenteret 19.11 Flateby 

Sissels parlymeri 

hf. 9285 P.4 
Apent hver c 

- - 	 Kommisjon 
lag. 	 opptil 100% finansbistand. 

Tif. 02/92 80 70ç  1911 Flateby 
p. 	 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDU 
Alt I blikkenslagerarbeld 

utf ores 
1911 Flateby 
Tit. 92 84 68 

REGNSKAP 
Enebakk 

Regnskapskontor 
1912 Enebakk — 
Tit. (02) 92 63 03 

'RI: MEOL Ày NORSKC 

REGNSKAPSUYRAERE FOR(NINQ 

BILLAKKERING 

BjØrns autolakk 
v/Bjorn Brunstrom, Flateby 

Tif. 92 85 06 
Oppussing og lakkering 
av laste- og personbUer 
BRENNLAKKERING 

Preparant 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til Ut-
stopping. 
Smâttaveien 3 B, 1911 Fla-
teby. Tif. 92 85 90. 

INNRAMMING 

Utsigts 

rammeverksted 
Alt I Innrammlng. 

1911 Flateby Tit. 92 86 10 
ogsá kveidstid 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rãdgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 92 47 74 

Mobil parafin, 
fyringsolje, diesel, 

smøreolje 
TIf. 92 64 25 

Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

INNRAMMING 

RAMMEFORREI'NING 
Din spesialforretning 

SALG AV KUNST 
Tebo Senteret, 1820 Spydeberg 

Tit. 8885 90 

BRENSEL 

Esso diesel, parafln 
og fyringsolje 
Tit. 92 8124 

Roll NssvoId 
VestlI, 1911 Flateby 

FRISOR 

Siw's salong 

TIf. 92 80 49 
Grendesenteret— 1911 Flateby 

TOMMERMESTER 

• Bjopn Bpmnna 
tØmmermest er 

Vi utterer alt i tomrer- og 
snekkerarbeid. 

Vãga, 1914 V. Enebakk 
Tit. 02/92 4117 

PARFYMERI 

INSTALLASJONSFIRMA 
KJELL BRENDJORD 
UTFØRER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

TIE. 92 86 94 
MoblitIt. 094/26165 

VIGNETT 

Fa 9 Ice 



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

VII vi satse Pao  skolen? 
I hOst har larerorganisasjonene gâtt ut med en 

landsomfattende kampanje kalt ,Sats pa skolen,,. Ma-
let med kampanjen er a sikre skolen nodvendige midler 
nâr nye undervisningsplaner, nytt inntektssystem og 
eventuelt nye styringssystemer innfOres. 

Fersk NOW* 
84,10 

AO80  pr. kg 

Sportspølser 
60,20 	

. 90 
29pr.  kg 

Ferskt 
banke- 
kjOtt 
96,30 
--30kr  

86pr.
3O  

kg 

Sylte 
hele og 
halve 
154,40 

 

20,15 

1/2 kg 

17,50 

14 ° 

Westfalerskinke 

Leverpostel 
6,64 

4pGr 4hg 

Stabburskinke 
16,68 1190  

pr. hg 

Wa druer 

D50  pr. kg 

Store marokanske 

clementiner 

O50  pr. kg 

stop Nugatti 

LOKENS 
MATSENTER A/S 

YTRE ENEBAKK 
TIf. 9240 14 

BILDEK 

 

ROKEN 

  

Speilbilder kan vc.ere vanskelige âfà Øye pa, og det er ikke ofte det gir en slik troisk effekt som pa dette bildet. Ta med 

deg kameraet a se om dufinner noe,  definnes stort sett overalt. Det gjelder, bare a ta seg litt tid... 

VIGNETT 

Apent bp'e'*v til Rao.dmann=. 
en I Enebakk kommune 

Skal vi lykkes med dette, m 
flere enn de som arbeider i skolen 
innse at det er nØdvendig med en 
styrket skole. Skolen har i de sis-
te ârene ikke maktet a holde tritt 
med samfunnsutvikiinga. Dette 
skyldes i hovedsak mangel pa 
oppdaterte lrebØker og under-
visningsmidler, saint mangel pa 
etterutdanning av lrere. 

I denne kampanjen vender vi 
oss til alle samfunnsgrupper, 
men spesielt til foreidre og politi-
kere. Alie som er interessert i 
skolen, vii vre tjent med at bar-
na far en sá god utdanning som 
mulig. Vi som arbeider i skolen, 
ser det som var plikt a formidle 
det vi vet om tilstanden pr. i dag. 

Norske grunnskoleelever, ogsâ 
i Enebakk, far de minste antall 
skoletimer sammenlignet med 
ie andre nordiske iandene. Tall 
fra Nordisk Ràd viser at norske 
elever far 1870 frre undervis-
ningstimer enn i Sverige. Dette 
tiisvarer 2-àrs kortere skolegang. 
Minstetimetallet i barneskolen 
er i dag 138 timer i uka. Norsk 
Lrerlag vii Øke dette tallet til 
147. 

Norske elever sliter med dârli-
ge lrebØker. Ved overleveringa 
av 	innstiliinga 	om 
ireboksituasjonen i grunn-
skolen og den videregáende 
skole, sa lederen for utvalget, Per 

Chr. øiestad, dette: 
1. Lreboksituasjonen i grunn-

skolen er kritisk. 
2. Det er staten sin oppgave 

sØrge for at skoleverket har tii-
fredsstillende materiell. 
Vi er nâ kommet i den situasjo-

nen at staten har kastet dette an-
svaret over pa de enkelte kom-
munene. Dette vii i praksis Si at 
skolen kommer inn og skal kjem-
pe om Økonomiske tildeiinger pa 
et marked som allerede er over-
fylt. I tiilegg kommer denne over-
gangen pa et svrt ubeleiiig tids-
punkt. Skoien star framfor inn-
fØringen av ny MØnsterplan, som 
legger nye og store arbeids-
oppgaver pa skolen. Til dette er 
det nØdvendig med nye Økono-
miske og materielle ressurser, 
samt skolering av 1rerne slik at 
de star best mulig rustet for sko-
lens nye oppgaver. 

Vârt framtidige samfunn byg-
ger pa barna. La oss bruke midier 
slik at de far kunnskap til a byg-
ge sin oppvekst og framtid pa. 
Dette er for det norske sam 
funnet en hjelp til selvhjelp. Sats 
pa skolen! FØlg aktivt med i hva 
som skjer i skolen i tida som 
kommer, og bli med og hjelp bar-
na deres til en god start. Sats pa 
skolen! 

Stein Sem-Johansen 
Enebakk Lrererlag 

1. I juni 1975 fikk vi Lov om bar-
nehager. I tilknytning til loven 
har Forbruker- og administra-
sjonsdepartementet utarbeidet 
forskrifter. De forskrifter som 
gjelder na, fastslar fØlgende i §19, 
3. ledd: 

,,Det ma avsettes tiistrekkelig 
tid for styrerens administrative 
oppgaver. Denne tid kommer i 
tiliegg til normen for pedagogisk 
bemanning.> 

Dette er en forskrift som skal 
følges av alle som har ansvar for 
barnehagedrift - og omfatter der-
for ogsa kommunalforvaltnin-
gen. 
2. Enebakk kommune har enna 
ikke oppfylt denne del av loven. 
Vi forventer imidlertid at kom-
munen retter pa dette forholdet 
snarest - og da slik at det far 
virkning fra 1/1-86. 

Nd vet alle at en kommune har 
svrt mange oppgaver som skal 
lØses. Den ma derfor prioritere. 
Da er det imidlertid en selvføige 
at man ma prioritere de saker 
som er hjemlet i norsk by. 
3. Flateby barnehage bestar av 
to avdelinger: Sol og Mane. Av-
delingslederen for Mane er ogsa 
barnehagens administrative le-
der. Hun er ogsâ den eneste pa 
denne avdelingen som har en pe-
dagogisk utdanneise. 

Da hun under de radende for-
hold er nØdt til a utfØre administ-
rative gjØremàl i den vanlige ar-
beidstiden. far det selvsagt kon-
sekvenser: Barna far et utllstrek-
kelig pedagogisk tilbud - og de 
øvrige ansatte blir ut.satt for en 
ekstrabebastning. Da det ogsa er 
vanlig med praktikanter som er i 
en opplringssituasjon, sier det 
seg selv at heller ikke de far den 
opplring og den veiledning de 
har krav pa. Dette er derfor en si-
tuasjon ingen er tjent med.  

4. Vi foreldre betrakter ikke bar-
nehagen som en oppbevarings-
plass for barna mens vi selv er en-
gasjert pa annet hold. For oss 
skal barnehagen fØrst  og fremst 
vre et pedagogisk tilbud som 
skal gi barna mulighet til ut-
foldelse, erfaring og menneskelig 
kontakt. 

Det er derfor av stØrste be-
tydning at barna hele tiden ledes 
av i hvert fall en person med pe-
dagogisk utdannebse. 
5. Vi foreidre i Flateby barnehage 
krever derfor at Enebakk kom-
mune snarest ansetter enda en 
person med pedagogisk utdan-
nebse i habvdagsstilling. Bare da 
kan barnehagestyreren ta seg av 
de administrative oppgavene in-
nenfor normal arbeidstid - og da 
med god samvittighet. Bare da 
kan vare barn fá den pedagogis-
ke veiledning og ledelse loven 
foreskriver. 
6. Departementets forskrifter sier 
i §19, 2. ledd at den pedagogiske 
bemanningsnormen skal vre en 
fØrskobelrer pr. 14 - 18 barn over 
tre ar. I Flateby barnehage er det 
pt. 16 barn i hver avdeling. Dette 
betyr i klartekst at det skal vre 
en godkjent pedagog til stede he-
be tiden. 
Enebakk kommune har ikke noe 
vaig. 

Foreidre i Flateby barnehage 

Kopi av dette brev er sendt til: 
- Ordføreren i Enebakk 
- Barnehagenemnda i Enebakk 
kommune 
- Vignett 
- Akershus Arbeiderbiad 
- Øvre Smaalenene 
- Forbruker- og administrasjons- 
departementet 
- Barneombudet 



Li-se og Ludvig 
so 

Rapisen kommep 
til Enebakk 

( 

Ludvig Karisen er 
kjent som stifter og pri-
mus motor for Evange-
liesenteret. Dette er ná 
en stiftelse innen pinse-
bevegelsen som spesielt 
tar seg av slike som har 
problemer med alkohol 
og andre rusgifter. Sen-
trene drives pa rent 
evangelisk grunniag, 
hvor klienten frivillig er 
med pa mØter og kris-
tent fellesskap og hvor 
mange omvender seg og 
blir personhige kristne 
og blir lØst  og fri fra sine 
<<problemer>>, og flere 
har opplevet heibredel-
ser fra sine skader. 

Mange av disse <<gut-
tene>> reiser sammen 
med Lise og Ludvig pa 
mØter og synger og vit-
ner, og pa den màten far 
de ogsá stØtte til den 
daglige drift som helt til 
ná er basert pa frivillige 
gayer og midler. 

Lise og Ludvig og fle-
re av guttene fra sen- 

terene besøker Betel 
Ytre Enebakk 6.-7. og 8. 
desember hvor vi ogsâ 
vii vre med a stØtte 
foretagenet. 

SpØrsmál som gâr pa 
dette om det kristne 
budskap kan utrette 
noe i denne sammen-
heng, - kan man legge 
til side, da guttene liver 
for seg er levende be-
viser for dette. Ludvig 
skriver 1 bladet for 
stiftelsen: ENNA ER 
DET HAP. Hjelp de ut-
slátte! Vi ma stadig 
avvise utslâtte rusmis-
brukere og andre som 
sØker plass pa et av vâ-
re 10 sentre. I dag er det 
mange, mange slike 
som sØker Guds hjelp 
ut av sin fortvilende si-
tuasjon. Vi har i løpet 
av vel 2 àr ved Guds ná-
de hatt omkring 400 
innom sentrene.... 

Legg veien om Betel 
en av disse dagene. 

f.h. 

(D 	 

Lys I ake- 
bakken ved 
Hauglia? 

Kulturstyret vedtok i 
sitt siste mote a utsette 
behandlingen av en 
sØknad fra samar- 
beidutvalget 	ved 
Hauglia skole. Saken 
gjelder en bevilgning 
pa drØye  10.000 kroner 
til belysning av ake-
bakken ved Hauglia 
skole. 

Kulturkonsulenten 
anbefaler at sØknaden 
innvilges hvis det er 
disponible midler etter 
at budsjettbehandlin-
gen er fullfØrt. 

Kulturstyret sier i sin 
innstiiling at dette er et 
svrt verdifuilt leke-
omrâde for hele nrmil-
jØet. Kulturstyret er av 
den oppfatning at siden 
bakken ogsâ brukes i 
skoletiden, bØr  den 
delvis ogsá finansieres 
over skolebudsjettet. 

I brevet fra samar- 
beidsutvalget 	ved 
Hauglia skole heter det 
blant annet at bakken 
var ferdig til snØen  kom 
11984. Erfaringene viser 
at bakken var etter-
lengtet, og den ble flit-
tig brukt bade i og 
utenfor skoletiden. 

Videre heter det: "I 
de siste ârene har ogsâ 
ungdommer med tvil-
somt rykte sØkt til sko-
gen rundt skolen pa 
kveidstid, og lagt igjen 
sniffekiuter og sprØyter. 
Vi hâper at lys i ake-
bakken, og aktivitet ut-
over kvelden, samt at 
naboer har hugget en 
del skog vii gjØre skolen 
mindre attraktiv for 
disse ungdommene". 

Vanskelmig 
kryssord 
I np. 43! 

Vignetts kryssord ser ut til a ha butt for 
vanskelige, det er kun de aller ivrigste 
kryssordlØserne som kiarer a lØse de helt 
feilfritt. Vignett er ná pa jakt etter litt 
enklere kryssord, og neste kryssord vi 
kommer med skal ha en atskillig mindre 
vanskelighetsgrad enn det vi har kjørt 
med den siste tiden. 

Selv om kryssordet var svart sá vans-
kelig kom det inn 11 løsninger,  og yin-
neren av tre lodd i pengelotteriet ble Son-
ja Tveitan I Smáttaveien pa Flateby. VI 
GRATULERER! 
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Vi har plaNstkortet 

aRe snakkerom-, 

V/4 

Sparebankenes nye Personkort er det første <<alt-i-ett-kortet>> pa markedkI 
Det kan lett erstatte ditt gamle VISA-kort, mrniBank-kort, Kjøpekort, 

Nokkelkort, Eurocard, American Express-kort, osv. osv. 
Snart kan du ogsá glemme sjekkheftet og kontanter for godt! 
I tillegg til a vare et fuflverdig VISA-kort og miniBank-kort pa e 

og samme kort, kan du ogsá bruke det som et 
kredittkort. 

Ja, Personkort er faktisk det eneste kortet du  
trengert Stikk innom narmestë ABC bank, og fy11 
ut et søknadsskjema snarest. 	 bank 

Personkort. En god bank gior det e Sparebanken ABC 
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Rock Pa Enebiik k. 
ungdomsskole! 

Sist fredag in- 
viterte 	Enebakk 
sang- og musikkrád 
til rockekonsert pa 
Enebakk ungdoms-
skole. 

Det var tre Ene- 
bakkband 	som 
skulle stá for pro-
grammet: High 
Tension, The Pro-
ject og F.A.D.E. For 
mange er dette sik-
kert kjente band 
fra tidligere kon-
serter, men likevel 
var det drøye 50 
stykker som hadde 
funnet veien til 
gymsalen pa ung-
domsskolen denne 
fredagskvelden. 

High Tension er et relativt 
nystartet band. Gruppa be- 

star av Roar Birkeland, Øy-
stein Brevik, JØrn  Gundersen 
og Ulf Andersen. Etter det 
Vignett erfarer er gruppa litt 
inspirert av supergruppa 
"Rainbow". 

The Project er et reinspikka 
Flatebyband, som allerede 
har kommet ganske langt nár 
det gjelder musikk- og tek-
nikkvaliteter. Gruppa bestâr 
av Jan Vegar Veiseth, Tor van 
Leeuwen og Morten Harsem. 

Denne kvelden hadde de ogsa 
med seg Rune Bergflødt som 
gjesteartist. 

Bandet spiller for det meste 
egenskrevne later, og det er 
det ikke mange amatØrband 
som kan skilte med. 

Sist Ut av kveldens aktØrer 
var F.A.D.E (Flateby Anti Di-
sco Ensemble), som kanskje 
er det bandet som har kom-
met lengst av disse tre ban-
dene. Nylig vant de en stor 

konkurranse pa As, og grup-
pas frontfigur, Rune Be-
rgflØdt kan i hØyeste  grad be-
handle sin bassgitar. Ellers 
bestâr gruppa av Roar Birke-
land, Ulf Andersen og Tor van 
Leeuwen. 

Dere Par kanskje lagt mer-
ke til at fiere av navnene gar 
igjen i de forskjellige grup-
pene. Kanskje det er pa tide a 
fâ litt rekruttering ? 

The Projects besetning: Morten Harsem, Rune BergflØdt, Jan Vegar Veiseth og Tor van 
Leeuwen. (Foto. Vemund Kongsnes) 

•Arsmøte 
l Ene- 

baRk $p 
Den 7. november 

ble det avholdt árs-
møte i Enebakk Sen-
terparti. Styret kun-
ne i ãr se tilbake pa 
en periode med stor 
aktivitet i partiet. 
Ved stortingsvalget i 
ár hadde Senterpar-
tiet en framgang pa 
1.700 stemmer i for-
hold til forrige vaig. 
Styret sier at Akers- 
hus satset maksi- 
malt pa a gjenvinne 
denne plassen ved 
ârets vaig, noe de da 
ogsâ kiarte. 

Foruten de vanlige 
ársmøtesakene, sto 
ogsâ vaig av nytt sty-
re pa programmet. 
Ny formann fra árs-
møtet ble gârd-
bruker Viggo Thors-
hov fra Kirkebygda. 

Enebakk Senterparti 
har som tidligere sagt hatt 
et aktivt àr. Tidligere i 
hØst arrangerte de en pa-
neldebatt pa Herredshu-
set, der blant annet stats-
râd Finn T. Isachsen del-
tok. 

Senterpartiet har ogsâ 
arrangert to studieringer i 
lØpet av âret. En gikk pa 
orientering og drØfting av 
programmet for stortings-
valget, og en pa Bygde-
utvalgets innstilling. For-
uten dette holdt partiet 4 
valgstands pa forskjellige 
steder i Enebakk. 

Nãr det gjaldt valget av 
styre ble Jacob J. Mysen 
valgt til nestformann. Sty-
remedlemmer ble Anne-
Marit Nss, Sigmund 
Sundby, Ingrid Brevig, 
BjØrn Solberg og Marga-
reth Thorshov. 

VIGNETT 

Hvor var foreldrene til kiasse 8a,b og 
c ved Kirkebygden ungdomsskole 
torsd. 21/11 kl. 19.00? 

Alle foreldrene, tilsammen 79 hus-
stander, hadde i god tid pa forhând fâtt 
brev om foreldremØte pa Kirkebygden 
ungdomsskole. 

Hvor mange mØtte opp? 
Jo, 6 hjem var representert. Dette er 

flaut!! Ikke bare overfor skolen, men og-
sa overfor elevene. Temaet som skulle 
tas opp var: 

Alkohol og narkotika 
Dette temaet kan ikke tas opp for 

ofte, og vi som har vare hapefune i  

13-14-àrs alderen burde vise spesiell in-
teresse. 

Vi vet alle hvor pavirkelig man er og 
hvor lett man gir etter for press fra ka-
meratene nettopp i denne aldersgrup-
pen. 

Kanskje vet dere nok om dette tema-
et, eller er skrasikre pa at dette ikke an-
gár deres unge mann eller kvinne? Det 
er allikevel ingen unnskyldninger til a 
vise skolen og ikke minst elevene en sá 
negativ holdning og liten interesse for 
hva de arbeider med. I seks skoletimer 
fordelt pa to dager har temaet blitt tatt 
opp bade av lrere, krefter utenfor sko-
len og ikke minst illustrerende filmer 
som ogsâ vi foreldre fikk anledning til a  

se. Noen elever Par vrt pa kurs i to da-
ger og referat til klassene ble gitt. Re-
ferat og opplysninger skulle ogsa vi 
foreldre ha. Mye arbeid ble nedlagt og 
nerver satt i kok. For hva? Av 158 for-
eldre kom det 8. 

Hvordan skal vi kunne forvente at 
ungdommen skal vise interesse for det 
vi ser og Ønsker, nar vi som voksne viser 
nrmest null interesse for det de vil for-
midle? 

Husk eksempelets makt! Som foreld-
re er vi barnas og ungdommens for-
bilde, enten det gjelder a vise interesse 
for ting eller hvordan vi selv forholder 
055 til alkohol og narkotika. 

Hilsen en mor. 

[ Elfteplysning av ca. 150 teq'a0P' 0ings'fo'P.t1dPe 

• Ny salong Iii Jill? 
Na er utvalget pa topp. 

Priseksempel: 

HJORNEGRUPPE, 3+2+1 	 KUN KR49901 

Se vârt utvalg I 
* SPISESTUER 
* UNGDOMSMØBLER 
* HUDSTOLER 
* VANNSENGER 

GOD SERVICE - GOD KVALITET - RIMELIGE PRISER - FRITT LEVERT OG MONTERT. 

tav's obkt 
AnnnnstidRr: Msnd.-fred. 10-19. Lord. 9-14. - Sovdebera - Helt inntil E18 - hf. 02/88 80 55 

KJOP UTEN KONTANTER - VI WELPER DEC MED FINANSIERINGEN  

0 



VIGNETT 

I formannskapets siste mote var det svart mange saker pa pro-
grammet, og det er kanskje ikke alle som har allmenn interesse. 

Idrettsanlegget var igjen inne i bildet pa formannskapsmØtet, 
denne gangen gjaldt det spørsmálet om Enebakk Idrettsforening 
skulle ha en representant i planlegginggruppa. 

Formannskapet gár inn for at E.I.F skal ha en representant, men 
denne skal kun ha mote- og talerett, ikke stemmerett. 
Krisesenter 

Formannskapet gikk inn 
for at krisesenteret i Folio 
skal drives permanent fra nyt-
tar. Dette ble vedtatt mot en 
stemme. 

Formannskapet gár ogsâ 
inn for a endre vedtektene. 
Endringen innebrer at en 
kvinnes hjemstedskommune 
forpiikter seg til a gi Økono-
misk stØtte til senteret, seiv 
om det ikke nødvendigvis er 
kommunen som har skaffet 
plass pa pa krisesenteret. 

Radmann BjØrn Halvorsen 
har i sitt budsjettforsiag for 
1986 satt av 30.000 kroner til 
dette formalet. 

Nye veinavn 
Formannskapet har satt 

veinavn pa en del veier rundt 

byggefeitene Soiheim, Renna 
og Bergskaugjordet pa Fiate-
by. Forsiagene kan vei ikke 
sies a vre aitfor fantasifuile, 
for to av feitene ble resuitatet 
Soiheimveien og Renna-
velen... 

Nar det gjeider Bergskau-
gjordet fikk veien opp til 
vanntarnet navnet HØgda-
veien, og den andre ble opp-
kait etter en tresort i omr.-
det, Seijeveien. 

Dyrere huslele 

I budsjettforsiaget for 1986 
har radmannen kalkuiert 
med en Økning pa 11%. I dette 
taliet iigger en reaivekst pa 
5%, og en prisstigning pa 6%. 

Formannskapet skal ta opp 
husieieØkning i kommunake 

boliger som en egen sak. Det-
te forsiaget ble fremmet av 
Heige Nilsen (V). 

Bergskaugjordet 

Reguieringspianen for Be-
rgskaugjordet fikk formann-
skapets tiisiutning. Jorunn 
Buer (Ap) fremmet forsiag om 
at areaiet som reguleres til of-
fentlige formal bØr vre pa 
Ca. 4 dekar. Dette gikk flertal-
let inn for. 

Formannskapet forutsetter 
at Enebakk Tomteselskap 
Aj'S ivaretar kommunestyrets 
vedtak om 50% husbankfinan-
siering. 

Det ble videre vedtatt at 
gang- og sykkeiveien for-
lenges fram til Gjeddevann-
sveien. 

Mange saker a sette seg inn for orfØrer Lucie Paus Faick 
og de andre medlemmene iformannskapet. 

0 ]For matte du la ne 
Pengerbãde her og der. 

AhB'C 
bank 

100%Lâmet.Alterbl'itt.p-..n.klere. 
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Tulnga Pett 1 
munnen........  .-- ..I.. 

Den skal tidlig krØkes  som god knok skal bli. 

- Tunga rett i munnen nâ? 
* Deter ikke alitid like lett a 

fâ beina med seg nàr man 
aidri har forsøkt seg i en polo-
nese fØr. Enn si en samba. 
Men det gikk jo bra jo... 

Av de aller yngste var det 
ikke mange som mØtte fram 
pa Ytre Enebakk skole forrige 
onsdag, da HjØrdis Undseht 
inviterte til danseskole. Bare 
fire barn i alderen 4-8 àr. Der- 

med matte denne gruppa slâs 
sammen med de stØrre barna. 
Men det gikk riktig bra. . . Ba-
re synd at ikke flere mØter nár 
det tilbys danseskole i Ene-
bakk, for det er tydelig at dis-
se morer seg. 

Det var heller ikke trengsel 
pa de voksnes parti, sá hiv de-
re pa folkens. Det er ennâ 
tid... 

KOS%Odag I 
bapn.nhagen 

Gammel og ung i skjØnnfonening. 

Fredag var en litt spe-
siell dag for barna i Ytre 
Enebakk Husmorlags 
barnehage. Den dagen 
hadde nemlig barna 
ftt by til a invitere 
med seg en av beste-
foreidrene til barneha-
gen. Bade store og sma 
hygget seg med ny-
stekte vafler, kaffe og 
saft da Vignett stakk 
innom. 

En riktig kosedag 
hadde det vrt. Og bes-
teforeldrene hadde slet-
tes ikke <<sittet pa 

stats>>. De fikk saktens 
delta aktivt, bade i vaf-
felsteking, lek og spill 
av forskjellige slag. Og 
dessuten ble det tid til 
litt skravling over kaf-
fekoppen. En fin dag, 
syntes besteforeldrene 
det hadde vrt, og un-
gene var storfornØyde. 
Det er moro a vise fram 
barnehagen til bestefar! 
-mor, som kanskje pa 
forhand ikke visste sa 
veldig mye om hvordan 
man har det I barneha-
gen. 

Apsbeste 
av Opiv.  
damene'. 

Drivs darner i 6. 
divisjon Ønsket a 
"reise kjerringa" 
etter tapet forrige 
heig. Denne helga 
rnØtte de Kolbotn i 
Greverudhallen, 
og det hersket liten 
tvil om at Kolbotn 
var et fryktet lag 
for Drivs darner. 

Driv gikk pa ha-
nen med seier i 
blikket, og denne 
kampen betegnes 
som ãrsbeste av 
damene. 14-12 over 
Kolbotn lar seg 
virkelig hØre. 

Alt fungerte som det 
skulle denne dagen, bã-
de i angrep og i forsvar. 
Drivs keeper, Tone 
LØkstad âpnet kampen 
med a redde et straf-
fekast. Dette satte ty-
deligvis skikkelig fart 
pâjentene, og de kunne 
gâ til pause med ledelse 
9-6. 

Mange av Drivs mâl 
L'. 

og her markerte Gitte 
Andresen seg med flere 
mâl. 

Drivs mál kom ved 
Gitte Andresen (4), 
Karl Brnna (4), Inger 
Helene Ansethmoen (2), 
Karl Kjensli, Irene Jen-
sen, Brita Garden og 
SolbjØrg Ileby. 

Julemesse. 
I Ytre 
lopdag• 

Mari menighet og 
foreidreforeningen for 
KFTJM- og KFUK-spei-
derne arrangerer jule-
messe pa Ytre Enebakk 
skole lØrdag. 

Det som star pro-
grammet er alt som en 
skikkelig 	julemesse 
skal inneholde. Det blir 
ikke bare saig av pynte-
gjenstander til juiefei-
ringa, det blir ogsâ en 
rekke andre aktiviteter 
for bade barn og voks-
ne. 

Blant annet kommer 
Ragnhild Harlem fra 
ørje for a underholde 
med dukketeater for de 
alier minste. 

Ellers vii det bli ka-
feteria, utiodning, ba-
sar osv. 

/ 	 

Kiempeoppslutning. 

Ril 
Mari menighets ungdomskor underholdt med fin sang 
under avslutningen lØrdag ettermiddag. 

25 500 kroner ble det 
enestáende resultatet 
av árets julemesse/ba-
sar pa Misjonshuset i 
Ytre. Pengene gàr som 
tidligere til Norsk Lut- 
hersk 	Misjonssam- 
bands arbeid, og ârets 
resultat slàr alle tidlige-
re rekorder. Messa ble 
avviklet fredag og lØr-
dag pa tradisjonelt vis, 
med ápent hus hele da-
gen, kafeteria og sam- 
lingsstunder. 	Begge 
messedagene var det 
ogsâ misjonrbesØk. 

Fredag var misjonr 
Ingrid Myra til stede og 
fortalte fra Kenya. 

Arrangementet ble 
avsluttet med sam-
lingsstund lØrdag etter-
middag. Her var Peru-
misjonr Mette Jaren 
til stede og fortalte fra 
sitt arbeid i Peru. Marl 
menighets ungdoms-
kors sto for fin sang, og 
kaliskap. Johannessen 
holdt en kort andakt fØr 
trekningen av de man-
ge flotte gevinstene. 
Det er alitid utrolig mye 

fint hándarbeid pa jule-
messa pa Misjonshuset. 

Alt i alt kan man 
trygt 51 at det var kjem-
peoppslutning om ârets 

messe. Folk kom og 
gikk kontinuerlig, og 
det var stor avsetning 
pa kaffe og hjemme-
bakst. 

Det var mange fine  ting afá kjØpt pa julemessa. Her vi-
ser Karl Hilde Bergrothfram en liten del av utvalget. 

VIGNETT 



Kpyssopd I np m 39 
Vi fikk inn masse løsninger  pa barne-

kryssordet i nr. 39. Hele 44 løsninger  kom 
inn til redaksjonen, det er bra! 
Kiasse 5B pa Stranclen skole hadde 

brukt en hel skoletime til a lØse kryssorcl, 
og da var det kanskje ikke sá rart at yin-
neren kom derfra. 
Mariann Andersen, Engaveien 19, Flate-

by far tilsendt 20 kroner i posten. GRA-
TULERER! 

Flepe tegninger, takki. 
Det er fint at dere sender oss tegninger. 

Denne gangen har vi plass til to stykker. 
Den Øverste er tegnet avMonica Fossum, 
Flaen, 1912 Enebakk. Den andre er tegnet 
av Elin Marie Rinhaug, Skaugveien 34, 
1911 Flateby. Begge to er 8 âr gamle, og vi 
sender dere 20 kroner hver. 

Na er det snart jul, og dere far sende oss 
noen tegninger som har med jula a gjØre! 

0 
('IA 	iVf€ 	vic S 	1/;\/-r Rti 

M=iluJuiinIr. 

Premie*-kry-   ord 
Na er vi tilbake med et nytt premie- ningen innen 12. desember. Adressen 

kryssord for de aller yngste. Hvis du er: Vignett, Postboks 62, 1912 Ene-
er under 13 Oar kan du sende oss lØs- bakk. Lykke til! 45 
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Vannrett: 	 16. LØd 
1. Kunne kjøpes fØr I ti- 18. Alene 
den 	 20. Artikkel 
5. Selskapsform, fork. 	21. DrØm 
7. Myntenhet, fork. 
8. Kutte 
10. Rotekopp 
12. Salgsplass 
13. Blomster 
15. Hastet 

Navn: 

Adr........................................... 

Loddrett: 
1. For fisk 
2. Drei 
3. Strâ 
4. Gripe 

/ 	 

5. GjØn 
6. Til a tØrke med 
9. Kommandoord til hest 
11. Den beste 
12. Presser 
14. Leker 
17. Spiss 
19. Fase 

Ungdommens 
kultupmon- 
stping 86 
Akershus Fylkesmu-

sikkrâd og Akershus Ama-
tørteaterrâd kan ogsâ ne-
ste ár invitere til ungdom-
mens kulturmØnstring - 
tema musikk og teater. 
Flere grupper fra Ene-

bakk har deltatt tidligere 
âr, og mange ogsâ med 
hell. Rockeband fra bade 
Ytre og Flateby kom til 
fylkesfinalen, men ingen 
nádde opp. 

Nytt i 86 blir at de grup-
pene som har laget sine 

egne tekster vii bli pre-
miert i egen kiasse. Etter 
det Vignett erfarer gjelder 
dette flere grupper i Ene-
bakk. 

Lokalt 
De lokale arrangemen-

tene vii bli hoidt fra januar 
til mars. Alle kommunene 
som tidligere har deltatt, 
har egne kontaktpersoner. 
Her i Enebakk kan de 

som er interesserte melde 
seg pa ved kulturkontoret 
eller gjennom ungdoms-
klubbene. 

Apen for alle! 
Er dere en gruppe som 

steller med revy, musical, 
dans, viser, miming, 
sketsj eller lignende, ja da 

er dere velkommen som 
deltakere. 
StØrrelsen pa gruppene 

kan variere fra 2-20, og del-
takerne ma vre meliom 
12-20 dr. 

Gratis! 
Det koster ingen ver-

dens ting a delta I UNG-
DOMMENS KULTUR-
MØNSTRING, og du far 
masse PR for det du eller 
dere jobber med. Bade pa 
lokalpian og fylkespian vii 
det vre dommere til ste-
de, og de vii gi deg en 
skriftlig, faglig vurdering. 

Ta sjansen! 
Ser dere noen grunn til a 

ikke delta? Hvis dere ikke 
gjØr det, er det vel bare a 
melde seg pa... 

llarnesi,ele 



Lokalavisen Vignett søker 

annonseselgep 
(deltid) 

med tiltredelse snarest mulig og heist innen 
1. jan. 1986. 
Da var návrende medarbeider slutter for a gá over i an-
nen stilling, søker vi hennes etterfolger. 
Du bør vre utadvendt, ha gâ-pá-humor og vre innstilt 
pa a stâ pa litt ekstra i travie perioder. Du bor disponere bil. 
Du skal i forste rekke bearbeide markedet Fiateby/Lilie-
strom-omrâdet. 
Vi oppfordrer bade kvinner og menn til a soke. Nodvendig 
oppiring vii bli gitt. Lonn etter avtaie. Sporsmái om stiiiin-
gen kan rettes til Eva Grosvoid, tif. 92 65 50. Skriftlig sok-
nad sendes Vignett v/styreformann Knut Evensen, post-
boks 62, 1912 Enebakk. 

1ijjftitt 
Lokalavisen for Enebakk 

f  - - Enebakk Bondehinnelag 
NN 

Styret 

har adventsmøte pa Tysdal, sØndre, mand. 
2. des. ki. 19.00. Velkommen. 

VIGNETT 

Hei pensionistep og 
tpygdede I Enebakk 

Norsk Folkehjelp innbyr til fØrjulsfest pa Flateby Sam-
funnshus sønd. 8. des. ki. 14.00. 

Middag, kaffe og kaker. Utlodning. Cato kommer med 
trekkspillet i ár ogsâ. 

Gratis entré. 

Ring Ingrid Nordli, tif. 92 84 68 eller Mary Mangen, tlf. 
92 84 69 innen mand. 2. desember. 

Hjertelig velkommen! 

Annonsen er betalt av: 

A/B/C 
bank 	1912 Enebakk 

42 	Misjonssenter 4/12 
Ki. 12.00: Andakt v/kallskap. Jo-
hannesen. Saig av varer. Aresaig. 
Kafeteria. 
Ki. 19.00: Tale v/misjonr Ivar 
Andersen. Sang: Asny og Bjarne 
Solberg. 
Hjertelig velkommen! 

Dagmamma 
ledig 
i Ytre. 

Tif. 92 50 68 

Adventsfest 
Kirkeringen Ønsker alle velkommen til Adventsfest m/ 
utlodning pa Stranden bedehus, Flateby lord. 30. nov. 
fra ki. 15.00. 

Julemesse 
arrangeres pa Ytre Enebakk skole lØrd. 30. nov. 
ki. 11.00. 
Dukketeater v/Ragnhild Harlem, kafeteria, utlodning, 
basar m.m. 

Arr. Mari menighet, foreidreforeningen 
KFUM- og KFUK-speiderne 

Julemesse 
pa Flateby Samfunnshus 1/12 kl. 13.00. Mange fine hand-
arbeider og juledekorasjoner selges. Utlodning. Kaffe og 
kaker. 

Stranden skolemusikk 

Basap - julemesse - konsept 
holdes pa Enebakk ungd.sk. lØrdag 30/11 ki. 11.00. Ki. 
16.00 konsert med gjestende korps. Kafeteria. Alle hjer-
telig velkommen. 

Enebakk skolemusikkorps 

Adventskonsept 
Flateby korforening, org. Hávard Oudenstad og musike- 
re fra Romerike Folkehøyskole  holder adventskonsert 
sOndag 1/12 i Mari kirke ki. 17.00. Enebakk kirke ki. 19.00. 

Arr. Flateby korforening 

Fopiulstpeff 
for eldre og pensjonister arr. pa  Ignarbakke sØnd.  1/12 
kI. 18.00. Entré kr 30.-. 

Leikarringen Ignar 

5/12 or afts Wfikkw apne Ira 09100 - 2000 
Spydeberg Handelsstand 

Julesaig pa 
Bjerkely 

SVARSLIPP 
Til Vignett 
Klokkerudâsen 1, P.B. 62 
1912 Enebakk 
Jeg ønsker et gratis abonnement pa Vignett Ut âret 1985. 

Navn 	  

Adresse 	  

lnnskriving av nye 
aspiranter 
i ørnøye 4H pa Larsbrâtan, 
mandag 2. desember ki. 18.00. 
Ta gjerne med foreldre. 
Vel mØtt. 

Mannfolk 
se her! 

Vernestøvler 
med og uten vernetá 

kr 478.- 
uiverneta 	kP, 454.- 

Jeaaama 
S  LIA HO a 

Grendesenteret, Flateby 
TIf. 92 83 74 

BEG RAVELSESBYRAER 

Sveums Blomsterforretning 
og Begravelsesbyrã 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom 

Telefon blomsterforretning 71 14 11 
Telefon begravelsesbyrà 71 48 30 

Chr. Stenvuds E. A/S 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyrá 
Asenvn. 3- 1400 Ski 

(02)*87 30 60 
HELE DOGNET 

BETEL 
SØndag 1/12 ki. 10.00 
s,skole. 
Ki. 19.00 Betel hornor-
kester. 
Onsdag 4/12 ki. 19.30 
menighetsmØte. 
Alle velkommen. 

Søndag 1/12: 
Ingen kino pga. julemesse. 



JULEBORD9. 
Hvorfor er 

PLsr B MLa 

et popuIert julebordsted? 
FORDI AU BABA HAR 
* Et eksotisk matmiljo 	'   
* Egen pianist som spiller under middagen 
* Levende dansemusikk i nye lokaler  
* Orkester som spiller variert nygammalt hele julen. 
* Diskotek 3. etg. m/nygammalt etter kI. 2100. 

Prøvjulebordet I r hos ALI BABA, DU OGSA!!.. 

Catering til 
rimelige priser. 
Apent nyttàrsaften 
09 1. nyttsrsdag. \/ELI(OI\/II\/IEN 

	 4ff45f444t4* 

Storgt. 18, 3. og 4. etg., Lillestrøm 
TLF. 71 31 60 

Telefonkontakt 

er et gratis tilbud til alle eldre og 
ufØre i Enebakk! 
Du kan fâ oppringning 1-2 g. i 
uken, eller oftere. 
Dette vii gi deg trivsel, giede og 
trygghet. 
Bare ring eller skriv for nrmere 
opplysninger til: 

Ellen Kjelgaard (Sanitetsforeningen) 
1914 Y. Enebakk. Tlf. 92 4103 

OPTISK SY.NSPROPVE 
0ptker,  SYSTEN KROGH 

OPTISKE as 
Asenveien 1, 1400 SKI Telefor 870524 

SKI 

KJEMPETIL- 
BUD NA 
Vareh. sthl-finer fra 
kr. 3.100,— 
Vareh. m. brems 
kr. 4.850,— 
Bâthengere 
kr. 3.100,— 
Bath. m. brems 
kr. 5.340, - 
+ 811-, hesteh. ogsnek- 
keh. 
Inki. mva. og reg. 

S. BIJSTEIWD Tilhengevfahrikk 
1860 Trøgstad 

TIf. 02/82 64 88-82 65 31 
Ring for kvolds- lørdagsavt. 

DROSJER 
Tormod Gran 

Flateby 
Tlf. 92 80 75 

Mobiltlf. 094/30 553 
DOGNVAKT 

Ole Gunnersen 
Ekebergdalen 
Tlf. 92 65 06 

Mobiltelf. 094/34 527 
DOGNVAKT 

Arne Wennevold 
Ytre Enebakk 
TIf. 92 40 72 

Mobiltlf. 094/15 099 
DOGNVAKT 

Edith Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf. 92 41 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
DOGNVAKT 

IshockeyskØyter, str. 38 
og 40 og hvite danseskØy-
ter, str. 37, selges. 

Henv. tlf. 92 40 94 
e.kl. 15.00 

Bra nybegynner- 

orgel 
selges. Orla Prestige 
m!rytmeboks, kr 2.000.-. 

TIf. 92 70 17 

1W 
abe

NNW 

LAMPE-HUSET 
Strømsvn. 28, StrØmmen, tif. 7182 77 

Stort utvalg 

I skjermer 

to ½ PMS 

Priser fra: 
Bord lam per Kr 50.-- 2000.- 
Vegglamper Kr 50.--  1800.- 
Taklamper Kr 50.-- 8000.- 
Gulviamper kr150--10000.- 
Utelamper Kr 88.--3000.- 

Biflige advents-

.staker.Ur 148.- 

Hvit, rod og lakkert furu, 
3 typer. Julestjérne 

m/stopsel, 
5 m Iedning. 

Stort utvalg i pene 
pyntegjenstander. 

Kr 98. 

Meget rimelig. 
Lakkert og 
polert 
messing. 

3 etg. med lamper. 

VIGNETT 

JULE H NOLED 
I LILLESTROM 

GER 

Juledukstoff Lekre 
120 cm br., 

koselig julemotiv 

Kun 2480 
kr 	 pr.m. 

KOLAJORN 

8torSt. - 51. NI1t.daI$gt.21 
111.711232 

Na 

ANDRESEN 
Kiisir r  

LlIi.str.rfl 

j vledpjker Den 
130x180 cm 

• 98 — 

AS  

finner 

4 
ULLESTRSM 

 

BPUk3kUn3t 

spesieHe 
julegaven, 

du 

heft 

hos: 

/"a 

til 
flere 

barn og 
farger. 

Kiln. 

Poplins-hansker Akehrett 
voksne, 	rn/raft 	. 

tilbud 

kP 390M 	kriG9.- 

UK OFSToA 1 
$70561 23175. 711542 	SR1 & FRITID 

ve9 
on 

SUITS 

Alt 

TV. 730716 

I sa'longm 
g-til-vegg-tepper 

ETS)E 

og 

JmPm 
Dem 

Stargt. 

Gulismed- 

TO. 

med det 

7113 

WalfjoPd 
20, Lillestram 

l,  
meste. 

30 

kr 10.. 

Garr 

Nittedalsgt. 

Bomuilsgarn 

STRIKKELINE 

Telefon 

pr. nøste. 

til 	nser 

A A 
kp 

19 - 2000 Litlestrom 
02/7173 95 

LilIestrøm 

best og build 

v satser pa 
kvalitetsvarer 	)r/ 
og god 

Solheimsgt. 7, 2. etg. 
2000 Lillestrøm, tlf. 71 78 80 

1)i oCMUSiiiria1 ,3ffIi7fl 

BAZAR 

Nittedalsgt. 17 - Liflestrom 
Tlf.71 2338 

INTER 
--. ...,.s, 



yg  I  eb 
apbeld 
foptse 

Tidligere i âr ytret 
formannskapet i Ene-
bakk Ønske om at det 
blir utgitt et fulisten-
dig bygdebokverk for 
Enebakk kommune. 
Kulturstyret fikk i opp-
gave a utarbeide en 
framdriftsplan for det-
te arbeidet, og denne 
saken var oppe til be-
handling pa kultur-
styrets siste mote. 

Formannskapets 
vedtak er enstemmig, 
og det er etter kultur-
konsulentens mening a 
betrakte som et prin-
sippvedtak for at ar-
beidet med bygdeboka 
skal kompletteres med 
en generell historie. 

Fladby forfatter 
Formannskapet i Ene-

bakk har akseptert at pro-
fessor Rolf Fiadby skal 
vare forfatter/redaktør av 
bygdebokas generelle del. 
Det er enda ikke inngâtt 
noen kontrakt med profes-
sor Fiadby. Det forutsettes 
at dette tas opp etter at 
budsjettbehandlingen er 
ferdig, og at kulturad-
ministrasjonen trekkes 
inn i arbeidet med endelig 
kontrakt, etter at de Øko-
nomiske rammer er truk-
ket opp. 

Foreløpig er avtaleut-
kastet lagt opp for en byg-
dehistorie fram til rundt 
1840. For denne perioden 
foreligger det allerede no-
en utkast, boka vii bli pa 
400-500 sider, og arbeidet 

Obin 
Etter det Vignett erfarer 

ër det meningen at det 
skal utgis to bind, et for 
perioden [ram til 1840 og et 
fra 1840 til 1 dag. 

Tidsperspektivet i den-
ne saken er enda ikke av-
kiart, men det forventes at 
bind I kommer i 1991. og 
bind Iii 1996. 

Vedtak 
Kulturstyret gãr inn 

bind III av slektshistorien 
utgis i 87. Videre vii den 
generelie historien bli Ut-
gitt i 91 og 96. 

Likevel heter i kultur-
styrets vedtak at siktemä-
let ma vre at tiden ned-
kortes. Innsamling av staff 
til bind II kan etter kultur-
styrets mening utfØres 
med f. eks ekstraordinr 
sysselsetting, eller i alle 
fall mindre kostnadskre-
vende metoder. 

Per Kongsnes - gjenvalgt 
som varaordfØrer. 

Inkassosaker 
Kommunestyret har deie-

gert ansvaret for steve til 
rettslig inkasso til energisje-
fen. Dette gjelder selvsagt ba-
re inkassosaker som sorterer 
under energiverket. I saker 
der det gjelder belØp  over 
20.000 kroner ligger ikke an-
svaret hos energisjefen, men 
hos ordfØrer. 

Bibliotek 

Kommunestyret gâr inn for 
at et nytt hovedbibliotek lo-
kaiiseres til Kirkebygda. Vi-
dere heter det at biblioteket 

Mandagens 	kom- 
munestyremøte ble re-
kordraskt til tross for 
alle sakene som stod pa 
programmet. 

Midt I perioden skal 
det velges ordfØrer  og 
varaordfører pa nytt. 

Etter Jon Fredrik 
KvendbØs I bortgang 
hadde jkke Høyre noen 
ordfØrérkandidat, og 
de stilte heller ikke 
kandiclat til varaord-
fører. 

Ordfører Lucie Paus 
Flack og varaordfører 
Per Kongsnes ble valgt 
for to nye ár, og blir sit-
tende fram til kom-
munevalget i 87. 

inntil videre holder til i náv-
rende lokaler. 

Kommunestyret gâr inn for 
a sikre kommunen et tilfreds-
stiilende hovedbibliotek fØr 
det opprettes et fiiialtiibud. 

Bergskaugjordet 
Debatten om regulerings-

plan for Bergskaugjordet pa 
Flateby var den debatten som 
tok iengst tid mandag. 

Striden stod om et offentlig 
areal pa 8 dekar. Arbeider-
partiet mente at det kunne 
greie seg med ca.4 dekar, 
mens den borgerlige fløyen 
yule erne det helt. 

Lucie Paus Faick - gjen-
valgt som ordfØrer. 

Egii SØrensen fra Frp ut-
taite blant annet at det var en 
glede a kunne ferdigstille 40 
boliger til ungdom, og han ha-
pet at tomtene ikke ble sâ 
dyre at ungdommen som ba-
satte seg yule ende som sosi-
alklienter. 

Et forsiag fra Per Kongsnes 
(A) fikk flertail med knappest 
mulig margin. Vedtaket inne-
brerer ar planen ma sendes til-
bake til bygningsradet for 
omregulering. Det offentlige 
arealet settes til 4 dekar, og 
gang- og sykkelveien for-
lenges inn til Gjeddevann-
sveien. 

Fopiulstpeff fop pensionistep 
'3  og eldpe pa Ignaphakke sondag. 

Leikaringen Ignar kan i ar 
for 4. gang invitere pensjonis-
ter og ufØre til fØrjulstreff pa 
Ignarbakke. Dette er et arran-
gement sam i alle ar har blitt 
satt star pris pa. 

Leikaringen varter app med 
koidtbord og dans. Det blir ik-
ke bare leikaringen sam skal 
[a svinge seg, de eldre pleierjo 
gjerne ogsa a ta seg en svin-
gam. 

Alie er veikommen, det er 
bare a mote app. Hvis noen 
skulie ha prablemer med 
skyss hjem, lØser leikaringen 
det prablemet. 

STOR KONSER TOPPLE VELSE 
FOR TO PROMILLE AV ENEBAKKINGENE 

Iforrige uke kunngjorcle oppslag 
at det yule bli avholdt huskonsert 
fredag 22. november hos Marit og 
Arild AambØ i distriktlegeboligen. 
To av landets mest fremtredende 
musikere skulle fremfØre  tre sona-
ter av Beethoven: pianisten Jan 
Henrik Kayser, kjent for sitt stor-
artede spill her hjemme og ute, og 
violinisten Eivind Aadland, den 
høyt ansette konsertmester i Har-
monien, Bergen. Det var penge-fri 
og slips-fri  adgang for alle. 

Vignett" unnlot dessverre áfor-
hãndsmelde denne kulturbe given-
het. Avisen nár lenger enn noe 

oppslag>>. 

Det ble en storartet konsert! 
Hvor mange lot seg sâ lokke til 

legeboligen dennefredag  kveld for 
a nyte godt av tilbudet? 

16- seksten! To promille av be-
folkningen! Vet ikke enebakkin-
gene sitt eget beste? 

Opp til seks ganger i àret har nà 
Marit og Arild AambØ arrangert 
huskonserter med delta gelse av 
váre fremste konsertutØvere  og 
med fri adgang for alle. Hvordan 
har de kunnet gjØre  det! En kom-
binasjon av heldige omstendighe-
ter har gjort det mulig: Marit og 
Arild AambØs sterke posisjon i 
norsk musikkliv, det forhold at de 

har et fØrsteklasses instrument i 
sitt hjem, den Økonomiske stØtte 
som ytes. Kulturstyret gir sitt bi-
drag, men avgjØrende  er den per-
sonlige Økonomiske innsats som 
Marit og Arild AambØ yter, og som 
gjør det mulig a arrangere konser-
tene uten noe avslag pa kravene til 
kunstnerisk kvalitet. 

Vi bØr  mere takknemlige! Og i 
egen interesse vise det ved frem-
mØte, hvis det ogsà neste âr lykkes 
AambØ-paret a tilby sine sam-
bygdinger nye, varierte huskonser-
ter med musikk og utØvere av  hØy-
este klasse. 

Baarthold A. ButenschØn 

V 

I 

'JuIesaIg 
1  0 

pa Bjepw 

Det Norske Mi-
sjonsselskap innbyr 
til juiesaig pa Mi-
sjonssenteret Bjerke-
ly onsdag 4. desem-
ber. Et rikholdig Va-
reutvalg vii bli iagt 
fram av ting som er 
forarbeidet i fore-
ningene og av varer 
fra Afrika og Osten. 

Etter 	âpningen 
som skjer ki. 12.00 vii 
det foruten saig av 
varer ogsa vre ka-
feteria og áresalg. I 
forbindelse med âp-
ningen blir det an-
dakt av kaliskapei-
lan Eivind Johannes-
sen, og ved kveidens 
avs1utningssamvr 
taler misjonr Ivar 
Andersen, med sang-
innsiag av Asny og 
Bjarne Solberg. 

500, Kr. 
fil Pew 

matikepe 
Kulturstyret i Enebakk 

bevilget 1 sitt siste mote 
500 kroner til BURG-grup-
pa i Ski og amegn. Dette er 
en barne- og ungdoms-
gruppe under Ski og 
omegn revmatikerfore-
fling. 

To Enebakk-famiiier er 
blant mediemmene, og 
derfar tinner kulturkansu-
lenten det rimelig a gi 
gruppa et oppstartingstul-
skudd. Dette belØpet bør 
ga til aktiviteter som hg-
ger under kulturbegrepet 
heter, det yidere. 


