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PA DEKKJAKT? Kjer til
YTRE ENEBARK
BENSIN&
SERVICE AS
1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OLJE - REKVS1TA
Aut. gummiforhandler

Stat-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00

VELKOMMEN UTOVER!
lit. (02) 924408
EK0FSK

wl

C
'
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Det er 5 dager igjen
til julaften, men de atler fleste er vet likevel
kommet godt i gang
med juleforberedelsene.
Det er mye som skal
ordnes, julegaver skal
kjøpes inn, og haugen
under treet ser ut til a
bli større for hvert
eneste ar som gár.
For mange er nok
akkurat gayer og mat
julens innhold, men for
mange andre er det en
høytid der Jesus og juleevangeliet star i sentrum.
Uansett hva vi matte
mene om julen og dens
innhold, de fleste av oss
er yel godt fornøyd nár
det hele er overstatt, og
A kan gã inn i ett nytt
ãr med sjel og helse i rimelig god behold.

MOMMMMMOR

Hilsen
IN 033
I Vignett,
Eva Grosvold
Din Sand a0s
Mariann
Waade
Arne
Kongsnes
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IL Driv arrangerer juletrefest
pa Mjr u.skoie
30.
desember
klokka 17.00. Det
vii bli servering
og
underhoidfling.
Juletresalg ved
Vardeberg, Bolseth og Haaiand
lØrdag fra klokka
10.00. Enebakk
skolemusi kkorps
star for salget.
Misonshuset.
Barnas juletrefest
søndag klokka
15.00. Heigheim
og Johannesen
d eltar.
SØndag 29. vii
det ogsà bli julefest, men da klokka 18.00.

Julaften
blir
det familiemØte
klokka 16.00. Betel hornorkester
spiller.
2. juledag blir
dáp ved Erling
Kobbevik.
SØndag
29.
klokka 16.00 er
det kiart for søndagsskolens .iuletrefes t.
1. nyttarsdag
kornmer Erling
Kobbevik klokka
11.00.

Bryllupet nielloni
Bjorn Einar Sannerud, Oslo og Runa
KjØile, Ytre Enebakk, soni vi meldt
0172 i forrige nuniiner er blitt utsatt.

Mandap ki. 12+00 Forreln..ann.: Mandag kI, 9.00

Abon.nerr en
Kr ••

s.
60 p. 0
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Fag & Sepvi ce
TANNLEGE

MARKISER

Stein Barre-Hansen

Enebakk
Markisesevvice

Grendesenteret, Flateby
Tit. kI. 9.00-15.00
928739
III. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, lordag etter aviale.

Enebakk
Tannteknikk
TAN NTE KN IKE RM E STE R
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82.

D. Freitag & Co
Etektro-Mekanisk - Verksted
Produksjon - reparasjon
Sterkstrom - svakstrom
811 - elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk
lIt. 02192 62 94

Strømsborg &
Enersen A/S
utterer all I el.installasjoner
1912 Enebakk TH. 92 63 00

INSTALLASJONSFIRMA
KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I

Maldser Peeslenner Cwdüfrett
tnneh, Leif Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
lit. 92 45 58

ELEKTRONIKK

Enebakk
Trans!ormor
verksted
Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

CATERING

Clifford A/S
Alt I mat Lii hverdag og test.
Catering Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
Tit. (02) 92 88 60

RØRLEGGER

GLASSMESTER

Erik Kjelgaard reha-

Ski Glassmesterforretning

Varme, sanitarr, nybygg 09
bililering.
(Jilele av lensepumper, vannsuge
09 hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk, lIt. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Enebakk
rØrleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
Vi UTFDRER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS
Vâglivn. 25, 1914 Enebakk 111. 92 43 54

John A. Andresen

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
IlL EN MEGET GUNSTIG PfiIS.
Bevervn. 11, 1914 Enebakk
TIf. 92 48 92. Mob.tlf. 097/27 53 32

REGNSKAP

OSVALD NORDLI

Enebakk
Regnskapskontor

INNRAMMING

Utsigts

Nordbyvri. 21, 1400 Ski
III. 87 34 55

Uliestrøm
Classmesterlorrethlng A/S

Vi utterer raskl
reparasjon og utsklftnlng
av ate typer glass, speilef mm.
lii rimeilge priser.
Kirkeqt. 14. Ulleslram -111.7139 90

Maskinentrepr.
Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrkirig, bakkeplane- ring og annen massetransport.

RIingen

Tit. 8370 19/72 16 85

BLIKKENSLAGER
Alt I blikkenslagerarbeld
utfores
1911 Flateby
Tit. 92 84 68

Alt I glassarbeider.

1912 Enebakk Tit. (02) 92 63 03

MCDL. AV NOflSKC
REcHsH^PscYnAERS F0RCP4,HG

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende
Regnskap, forretningsforsel,
bedrilts-rAdgivning

BILLAKKERING

BjØr'ns autolakk
v/Bjorn Brunstrom, Flateby
TIl. 92 85 06
Oppussing 09 Iakkering
av taste' og personbiler

BRENNLAKKERING

Preparant

TOM NILSEN

Bakkevn. $8C, 1911 Flabby
TN. 92694
MoblIti?. 094/26165

Alt I lnnrammlng.
1911 Flateby Tit. 92 86 10
ogsá kveldstld

Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 9247 74

mottar fugler 09 dyr til Utstopping.
Smáttaveien 3 8, 1911 Flateby. hf. 92 85 90.

BENSINSTASJON

•BRENSEL

FRISOR

SJAFORSKOLER

Siw's salong
Ill. 92 80 49

Trafikkskole

Grendesenteret - 1911 Flateby

Tit. 714765. Apent 6-15
Storgt. 33, 2000 Liilestrom

EL-INSTALLASJONER

ØYER[N BENSIN &
SERVICE

Bensin - cije - rekvlsIta
kiosk
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, TI L: 9281 32

MURER

Gratulerer

rykkes I lndre Srnaaienenes Avis

1. s100 00 mm kr 9
Aim piass pr. ram kr 2,33
i00stsr/e pr. mm icr .3,15
1nnlev.frist: Subnkkann.:

I.

EL-INSTALLASJON

Betel. Gerd og
Valentin Karsien
kommer søndag
klokka 19.00.

Annonsepriser:

Hedaks/on og ekspedisjon:

Trygve Westlie
Mur og puss, peiser og flisarbeid utfores.
1912 Enebakk
Tif. 92 63 33
Mobil tlf. 094/35 479

UNDERSTEELSUEHANDUNG

Enehakk Antirust
1911 Flateby
Tit. 92 89 00

rammeverksted

Esso diesel, parafin
og tyringsolje
Tit. 9281 24

Roll Nssvold
VestIl, 1911 Flateby
Mobil paraf in,
fyringsolje, diesel,
smoreolje

TH. 92 64 25
Mobiltlf. 094/19 559
Jan Haagensen
1912 Enebakk

INNRAMMING

Spydeherg

TOMMERMESTER

BjOrn
Bramna
tmmerinester
Vi utterer alt i tomrer- og
snekkerarbeid.
Vàga, 1914 V. Enebakk

Ill. 02/92 4117

Sissels partymeri

Din spesialforretning

TH. 92 85 64

Tebo Senteret, 1820 Spydeberg

Apent hver dag.
Grendesenteret 1911 Flateby

TH. 88 8590

og MC, base 2

Containerutlele
GS Containerutlele
Utleie av avfallscontainere
fra 2-8 m.

Tif . 83 70 19
Mobil 094/23 576

PARFYMERI

RAPI1MEFORRETNING
SALG AV KUNST

OppIring pa bil

Flateby Antirust

KjØp og saig av biler
Kommisjon
opptil 100% finansbistand.
- TIf. 02/92 8070, 1911 Flatehy

I
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Fersk. grov

Julehi'lsen
4 dag er det født dere en Frelser i Davids by.
Han er Kristus, Herren, Luk.(2,11).Allerede iflere
uker er vi butt minnet om at julen ncrmer seg. Julegranen er tent, adventslysene skaper stemning i
mØrketiden her ford.
Hvorforfeirer vi jul?
Svaret kjenner vi. Vi syngerjo om det i den salmen som harfulgt oss heltfra várefØrste barneâr:
Jeg er sà glad hver julekveld, for da ble Jesus
fØdt. Og likevel kan det vcere vanskelig for travle
nàtidsmennesker a oppdage bade gleden og storheten i juleunderet. Noen hver av 055 kan komme
til a ligne pa barnet som ble sá opptatt av innpakningen at selve julegaven ble glemt.
Tradisjonene i vârjulefeiring kan vi trenge a Understreke i en tid som erfattig bade pa hØytid og
tradisjoner. Men vi ma ikke stanse bare ved dette.
For englene over Betlehem sang om Frelseren som
erfØdt. Gud ble menneske for a bygge veien for oss
til barnekâr hos Ham i tid og evighet. Det erjulens
glade budskap og sanne innhold.
Trenger vi en Frelser?
Ja, vi gjØr. Det sier Guds ord, og detforteller erfarm gene i livet oss. Det er mye a takke Gud for
bade veistand ogfremgang i livet, men enda rikere
blir livet nâr vi vet at vi har en Frelser ved var side
bade i med gang og motgang.
I hØst har vi tatt i bruk Norsk salmebok i váre
menigheter. Mye kan sikkert sies om den nye salmeboken. En ting synes a vcere klar: Lovsangen
har stort rom. Og salmene gjenspeiler menneskelivet bade i kamp og seier. En salme som bleformet
aven kjempende sjel, avslutter med verset:
A, min sjel, du gâr og vanker
blant de tomme verdens ting,
samle dine spredte tanker,
se deg oventil omkring!
Herre, led meg
og bered meg
til din himmel, til ditt hjem!
GjØr meg verdig
gjør meg ferdig
til det ny Jerusalem!
Stiliheten og ettertanken er en god veiviser til
Frelseren som englesangen bar bud om. Ogfinner
vi Ham, da eier vi deli en yang glede. Derfor vii jeg
Ønske at intet far hindre oss i a âpne vârt liv for
Ham som ijulenatt blefØdt inn i var siekt for a vcere var Frelser og Herre.
VELSIGNET JULEHØYTID!
Steinar Helgheim

Gudstjenesteliste for
jule- og nyttârshelgen
1985/86, Enebakk:
Julaften: (24. desember).
14: Flateby samfunnshus. Fam. gudstj. v/
Heigheim. Offer til Kirkens NØdhjelp.
16: Enebakk kirke.
Fam. gudstj. v/Helgheim. Offer til Kirkens
NØdhjelp
kirke.
Mari
16:
Fam.gudstj. v/Johannessen. Offer til Kin
kens Ndhjelp

1. Juledag (25. desember):
11: Enebakk kirke.
HØytidsgudstjeneste
v/Helgheim. Offer til
NMS.
11: Mari kirke. HØytidsgudstjeneste v/Johannessen. Offer til NMS.
29. desember (s.e. jul):
11: Stranden bedehus,
Flateby v/Johannessen.
31. desember. (nyttrsaften):
16: Enebakk kirke. Mmnegudstjeneste v/Helgheim.
23.15: Mari kirke. Midnattsgudstjeneste v/Johannessen.
01. januar 1986. ( nyttârsdag):
11: Enebakk kirke v/
Heigheim. Nattverd
05. januar 1986. (Kristi
ápenbaringssØndag):
11: Mari kirke v/Johannessen. Nattverd.

medisterdeig
79.40

4990.
Skinkesteik
74.80

4990
Midtpart av gris
(ribbe, koteletter, morbra)
KUN

499

10.

Rä 09 kokte

Super 01d. Boys
Arets Super Old Boys serie er over for
denne sesongen, og Enebakk matte i ár ta
til takke med en 3. plass. I fjor vant de jo.
Det er ogsâ visse bakdeler ved a vinne
sesongen i Super Old Boys. Det vinnende
lag ma arrangere neste árs sesong, og betyr jo at Enebakk har arrangert árets sesong, noe som etter det Vignett erfarer
gikk ganske smertefritt.
Oppmann i ár som ifjor har vart. Arne
Bekkensten, og han har sammen med laget hatt en god sesong; 11 seire av 16 mulige er jo slett ikke a forakte.
Aurskog
Ull/Kisa
Enebakk
KlØfta
Opil
HAK/NIT
Skjetten
Gjerdrum
Fjellsrud

Hvitkledd med
lys i hàr...

16 13
16 11
16 11
16 7
16 4
15 4
16 4
16 1
15 2

1
3
2
2
5
3
3
6
3

2
2
3
9
7
8
9
9
10

49-12
52-19
40-15
14-27
15-22
25-33
17-48
13-38
14-26

27
25
24
16
13
11
11
8
7

Fredag den 13. - luciamorgen.
Barn fra Ytre Enebakk Husmorlags barnehage pa vei gjennom skolens korridorer. Med
"lys og varme" i en râkald, glatt
og guffen desembermorgen.
De skal pa Lucia - visitt til en 2.
og 3. kiasse med Lussekatter.
Stor glede blant de heldige 2. og
3. kiassin gene. Og enda større
glede i de strâlende barneØyne
hos "Luciakoret".
- MØrket skalflykte snart...

julepolsep
67.30

4730

Kokt skinke
16.68

Salami

Clementiner ' .
990
Appelsiner
(marok.)

690

Vi ønsker ALLE
VARE KUNDER EN
RING GOD JUL
OG ET GODT NYTT AR.
Apningstider:
Vanlige âpningstider.
NB! Julaften/
9-13
nyttàrsaften

LOKENS
MATSENTER A/S
YTRE ENEBAKK
TIf. 92 40 14

G)
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I, g-naps nisseland!
Leikarringen Ignar
er 20-ârsjubilant i 1985,
men de hviler i sannhet
ikke pa sine laurbar.
Nâr en forening er butt
sã gammel, kan man jo
begynne a lure pa hvordan det egentlig star til
med rekrutteringen i
egne rekker.
Den er det absolutt
ingen ting i veien med,
sØndag var Ignarbakke
fylt til randen av unge
utØvere, utkledt i skikkelig nisseutstyr.
Velkommen til nisseland
stod det med flotte bokstaver
pa veggen, og et ordentlig nisseland var det virkelig. Veg-

ger og tak var dekorert med
alle tenkelige juledekorasjoner, og et stort juletre hørte
selvsagt ogsä med.

Leikaringens storstue var et
vakkert skue denne sØndagsettermiddagen, ikke bare inne, men ogsa ute. Der var det
pyntet med brennende fakier
og annen julepynt. Ignarbakke kunne nesten minne om et
lite eventyrslott akkurat da.
Ungene setter pris pa denne
juleavslutningen. og at det
blir gode dansere av dem hersket det liten tvil om blant
foreidre, og alle de andre som
hadde tatt turen hit.
Arild Degrum, leikaringens
formann ledet med sitt kjempehumør ungene og foreldrene gjennom noen srdeles
hyggelige ettermiddagstimer.
Nissene fikk selvsagt ogsá
litt mat i seg, og de var tydelig
slitne etter harde Okter pa
dansegulvet.

Aksjonsgruppa mot
porno og videvold arrangerte i samarbeid
med Flateby ungdomsklubb "Rock mot
porno" pa Flateby samfunnshus sist fredag.
Denne kvelden var
ikke bare viet konserten inne i storsalen,
men i like høy grad en
utstilling av erotikk og
pornografi.
Aksjonsgruppa stod for denne
utstillingen, og yule
markere hvor de mente
grensene gikk.

Enebakk kommune arrangerte gjennom utekontakten diskotek pa Herredshuset sist lørdag.
Rabbit Rock Mobile eller RRM var vertskap, og
de har etter hvert butt et av norges mest anerkjente mobile diskotek.
I lØpet av de siste ârene er
det kanskje ikke diskoteket
de har butt mest berØmte for,
de fantastiske videoshowet
har etter hvert tatt overhand.
Under hele kvelden gikk det
siste pa videofronten kontinuerlig over den enorme videoskjermen, 2 X 2.5 meter
mâler den, ikke akkurat noe a
ha i stua hjemme.

Ungdommen i Enebakk satte tydeligvis pris pa at RRM
kom tilbake til Enebakk, tidligere har de blant annet gjestet Flateby ungdomsklubb to
ganger. Hvor mange som var
innenfor dØrene denne kvelden er vanskelig a si, men et
nØkternt anslag ligger pa mellom 150 og 180 mennesker.

Lokale musikere fra hele
Enebakk var innbudt til konserten sammen med dramagruppa til Flateby ungdoms-

Stranden skolemusikkorps avviklet- søndag sin
ârlige julekonsert, og det var nesten hàpløst a finne en sitteplass pa "huset" denne søndagsettermiddagen. Korpset har jo etter hvert butt sâ bra
at flere og flere setter pris pa a hØre det.
Korpset var ikke alene, med
seg hadde de Flateby Korforening, aspirantkorpset og
drilitroppen.
Aspirantkorpset àpnet konserten, og etter lyden a dømme sá skulle ikke skolemusikken fâ problemer med rekrutteringen i árene framover.
Drilitroppens oppvisning
stod det ogsd respekt, det var
nok ikke fâ timer trening som
lâ bak programmet de viSte.
Flateby Korforening og
Stranden skolemusikkorps

men lage en vellykket kveld
for Flatebys ungdom.
FØrst Ut pa kveldens reportoar var visesanger Eivind
Baaserud. Sammen med Mor-

utgjorde nok høydepunktet
for de fleste denne kvelden, og
begge disse er meget talende
eksempler pa det blomstrende musikkliv I Enebakk.
Konfransier Leif Nordby ledet publikum elegant gjennom kvelden med utfyllende
kommentarer til de forskjellige verker som ble framfØrt.
Mange av oss som Satt i salen
følte nok at vi ikke kunne sá
forferdelig mye om det som
ble framfØrt,menJJg
ble vi av Leif Nordbys nyttige
informasj oner.

ten LarØd pa piano framfØrte
han i kjent stil to egenkomponerte viser, og noen andre mer
kjente later. De var liten tvil
om at de egenkomponerte falt
best i publikums smak.
F.A.D.E er ogsa blitt et begrep pa Flateby. Med Rune
BergflØdt i spissen er gruppa
blitt bra, og de var da ogsâ
kveldens eneste aktØrer som
ble klappet Ut til ekstranummer.
Dramagruppa til KLUBB1
var nok for mange kveldens
høydepunkt. De framfØrte et
stykke om kjØnnsroller, forØvrig skrevet av eks-flatbygding BjØrg Gaathaug.
City Crew, breakerne, framførte sitt berØmte nummer, og
Exit fra Ytre avsluttet kvelden med sin musikk.

VIGNETT

tell Almehagen (H) om 88-budsiettet:

- Desembepmopket senkep seg

over den kommunale okAl I III H
F,

Enebakk kommunes budsjett for 1986
ble vedtatt mandag.
Arbeiderpartiets og Tove Larsens
endringsforslag ble enstemmig vedtatt
under den endelige budsjettvoteringen.
Under voteringen over de forskjellige
partiers endringsforslag fikk fellesforslaget 19 stemmer, Høyre, FrP og KrF
stemte i mot.
OrdfØrer Lucie Paus Faick la i sitt hovedinnlegg vekt pa at situasjonen er
butt lysere for Enebakk kommune: -Det
er gledelig i fir a kunne registrere en betydelig lysere Økonomisk situasjon enn
pa denne tiden for ett âr siden. Skatte-

I

Honnør til etatene
Râdmann BjØrn Halvorsen
ga I sitt hovedinnlegg honnør
til etatene:- Etatene er flinke
til a fØlge de rammer de blir
gitt, og derfor har jeg lagt
stor vekt pa a fØlge etateness
prioriteringer.
-Budsjettet for 1986 er
stramt, men det har lyspunkter. Stikkord i denne sammehengen er at vi har tØmt
omtrent alt det vi har av
fondsmildier, og det er heller
ikke budsjettert med fondsavsetninger for 1986. Kommunen har store láneopptak,
og iikviditeten kunne vrt
bedre, sa râdmannen I sitt
hovedinniegg.
-Jeg vil ikke si at budsjettet
er negativt sâ lenge det er
vekst. Vi lØser en rekke oppgayer for Enebakks innbyggere. Jeg vii advare kommunestyrets representanter
mot a sammenhigne seg med
stØrre og kanskje rikere nabokommuner, uttaite Halvorsen.

Skatter og avgifter
utgjør 68% av
inntektene
Kommunens inntekter for
1986 er i hØy grad basert pa
skatter og avgifter. 48.4 mulloner kroner, elier nesten 68%
av de totale inntekter stammer fra denne posten.
Rammetilskuddet fra Staten utgjØr snaue 12 millioner,
ehler Ca. 18%. Saig og ieie UtgjØr kun 6% av inntektene.

Ni forsøker a folge
Iangtidsbudsjettet
Arbeiderpartiets gruppefØrer, Jorunn Buer, holdt hovedinniegget for Aps og Tove
Larsens endringsforslag.
-Vi har i vârt busjettforslag
forsØkt a fØige opp intensjonene i langtisdbudsjettet. Av
investeringer som rádmannen ikke har funnet piass til
foresir vi a bevilge 250.000 til
bârehus ved Mari kirke. Likeledes ma vi sørge for at det
blir igangsatt asfaiteringsarbeider og trafikksikring.
-Nr det gjeider driftsbud-

inngangen jigger ved utgangen av november godt over prognosen, og vi har
tidligere i dag kunnet heve skatteanslaget for 85 betraktelig, samtidig som Underskuddet fra 1984 pa bortimot 1 million kroner reduseres med 500.000,-.
Høyres gruppeordfører kunne ikke pa
noen mate si seg enig i denne beskrivelsen av kommunens situasjon: -Situasjonen er ikke blitt lysere, det ser tvert i
mot ut til at desembermørket har senket seg over den kommunale Økonomien, et utsagn som virkelig fikk fram
smilet hos representantene i salen.

sjettet ser vi det som meget
viktif at 2/2 fØrsko1e1rersti1linger blir tatt med. Det er
ogsâ viktig at man kan fá en
menighetsfullmektig til a ta
seg av det administrative menighetsarbeidet I Enebakk.
Foruten dette Ønsker vi a
styrke Fiateby ungdomsklubb med 20.000 til deitidsengasjement, og likeledes

edruskapsvernet. Vi Ønsker
ogsa a reservere et beiØp til
fritidshjem, sa Jorunn Buer.
2/2 fØrskoleirerstihhinger
ble behandlet tidligere pa dagen, men fikk ikke tilstrekkehig tiertall, og ma opp til 2.
gangs behandhing.
Mer om budsjett i neste
nummer, som kommer 2. januar.

Topud søppelfyflplass
en apen fred. 27. des. fra kl. 9.00-15.00.
Kommuneingeni Oren

FRIST FOR INNLEVERING
AV ANNONSER
TIL

TORSDAG 2. JANUAR
ER FREDAG 27/12

KL. 10.00.
Annonseavdelingen

Hybel
søkes snarest, fortr.vis pa Fiateby.
Henv. Anne Kongsnes, tlf. 92 65 40,
e. kl. 17.00 tif. 92 84 00.

Juletpesaig
Enebakk skoiemusukkorps selger juletrr v/Vardeberg,
Bolseth og Meleriet (Haaiand), lØrdag 21. fra kl. 10.00.

DROSJER
Tormod Gran

BEGRAVELSESBYRAER

Chr. Stesruds E. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyra
Asenvn. 3— 1400 Ski

Sveums Blomsterto
09
09 Begravelseshyrä
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrøm
Telefon blomsterforretning 71 14 11
Telefon begravelsesbyrâ 71 48 30

(02)*87 30 60
HELE DØGNET

Kontaktfinser

Flateby
TIf. 92 80 75
MobiltIf. 094/30 553

tilpasses
TirnebestWinlf. 71 43 91
LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITUTT AIS

Ole Gunnersen
Ekebergdalefl
TIf. 92 65 06

Mobiltelf. 094/34 527
DØGNVAKT
Edith Rosenvinge

Storgt. 21 (Fjeflberghjornet)

OPTIKER
OLAV KJOLBERG

Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24

Misjonsbuset
Barnas juletrefest sØnd.
22.12. kl. 15.00. Heigheim
og Johannessen deltar.
Arr.: Barnelag, barnekor, søndagsskole.
Julefest sØndag den
29.12. kl. 18.00. Tale:
Bjarne Solberg.
Alle hjertehig velkommen.

Betel
SØnd. 22.12. kl. 19.00.
Gerd og Valentin Karlsen.
Julaften kl. 16.00.
Betel
FamiliemØte,
hornorkester deltar.
2. juledag kl. 11.00.
Dãp, Erling Kobbevik.
SØndag 29.12. kl. 16.00.
Søndagsskolens juletrefest.

Onsdag 1.1. kl. 11.00.
Erling Kobbevik.
Alle velkommen.

Forskrift om ãpningstider for Utsalgssteder - Enebakk kommune
I medhold av § 4 1 by om
apnungstid for utsaigssteder av 26. april 1985
nr. 20, har fylkesmannen
I Oslo og Akershus 26.
september 1985 stadfestet vedtak gjort av Enebakk kommunestyre 2.
september 1985.
Forskniftene kan fas ved
henvendelse til Enebakk
fonmannskapskontor,
1912 Enebakk.
Tlf. 92 60 60.

Sorte stOvietter
pamontert ispigger, ble forbyttet pa pensjonistenes julebord.
Ragnhild Johannesen
Gystad
Tif. 92 40 16 e.kl. 19.00

Juletrefest
pa Mjr ungdomsskole 30. des. kl. 17.00. Entré
kr 20,-. Servening og underholdning.
Alle velkommen

GEIR KJOLBERG

Mobilttf. 094/39 754
DØGNVAKT

'
025%
ved kjøp over kr 300,-

e'
t
s.
GAVE~SHOP

ui iEflebakI(

Julen star for døren. Det styres og
stelles i de tusen hjem. Det vaskes, bakes og skures. Man pusser og gnir, skriver julekort og pakker gayer. Det lagres i bokser og fryser, alt med tanke
pa den store høytiden, alt i trád med
god tradisjon. Hva er ná forresten det?
God tradisjon i Enebakk i 1985? Ikke
vet vi. I ei bygd sammensatt av en god
porsjon opprinnelige enebakkinger og
en nesten enda større porsjon innflyttere som hver for seg sliter/koser seg
med sine tradisjoner kan man vansekhg finne en fellesnevner.
Slik var det ikke for 50-60 ár siden.
Da var ihvertfall deler av tradisjonen
noksa ensartet i hele bygda. Vi har
snakket med Erna og Ole Weng pa Gárden Weng i Kirkebygden. Han er født
og oppvokst der, hun kommer fra gàrden Brevig ved Lyseren. Her forteller
de oss litt om hvordan julen arter seg
pa en gárd i Enebakk for 50-60 ár siden.
Forberedelsene begynte
tidlig. Juleslaktet skulle
blant annet forberedes,
forteller Ole Weng, og derfor matte man allerede
tidlig pa høsten bestemme
seg for hvilke dyr man
skulle fore opp med tanke
pa julen. Riktig stappforet
skulle de bli, feite og fine.
Det gjaldt grisen da. Et
tykt lag med spekk skulle
det vare. Ingen stjernegris der i garden! LIke
oppunder jul kom slakteren til gárd. Jeg kan selv
huske mang en gang far
sto opp klokka tre-fire om
natta for a fyre opp under
gryta. Masser av kokende
vann matte det vere til
skollingen.

Mye mat
- Det matte forberedes
mengder av mat den gangen, vet du, fortsetter
Weng. - Hushoidningene
var store. Mange barn og
to-tre tjenestefolk bortover pa gárdene. Her pa
Weng var vi seks familiemedlemmer pluss tjenestefolk da jeg guttonge.
Nar man slaktet til jul
var det forresten ikke bare
med
tanke
pa
julematen.Det var ogsà
mat til mesteparten av det
nye àret. Det som skulle
brukes til jul ble holdt
ferskt. Det ble sydd rull,
laget sylte, stappet pØlser
og stekt medisterkaker.

amnle

-

Dette med a stappe pØlser
er forresten en tradisjon
mange enebakkinger har
beholdt. - Hjemmelaget
medisterdeig er grØvre
med mindre fett og mindre spekk, og smaker mye
bedre, forsikrer fru Weng.

Salting og
hermetiseri ng
Det av slaktet som ikke
skulle brukes til jul, ble
saltet ned til senere bruk,
eller hermetisert. I fØrstningen hermetiserte man
pa sâkalt skrubokser, Senere begynte man med
hermetisering pa glass.
Det var mye arbeid forbundet med denne prosessen. Det er godt at det finnes andre metoder til oppbevaring av maten i dag.
Fryseboksen representerte intet mindre enn en
revolusjon, sier fru Weng.
Sirupsøl og minst
sju slag
Men det var ogsà annet
a styre med fØr man kunne
feire jul. Raker skulle bakes og 01 skulle brygges.
Og det skulle vre mange,
mange kakeslag. - Det
matte ihvertfall vre fattigmann, goro, sirupsnipper, smulteringer, berlinerkranser, sandnØtter,
sandkaker, krumkaker,
vØrtekake, julekake og fikenkake, sier fru Weng. De slagene bakte vi alitid i

mitt hjem, og den tradisjonen har jeg fØrt videre her.
Ellers skulle det ogsá bakes brød - nok til hele helgen. Vi hadde en bakerovn
hjemme, stor nok til a bake 25 brød I slengen. sa
var det Ølet. Tomtebrygg
skulle det vre. Og for det
ble vanhig, lagde man noe
man kalte for sirupsØl
rundt omkring pa gardene
i Enebakk. Det skal visst
ha vrt.makelØst...

Ved til hele julen
- sa skulle det beres
inn ved - nok til at det
holdt hele julen, forteller
Weng. - Det var vedfyring
over hele huset, sa det var
litt av enjobb. Veden skulle lagres i kjØkkengangen,
og det var ungenes jobb a

fâ veden i hus. Juletreet Visitt til trengencle :CVij
En annen ting som ogsa
matte ogsa hentes inn,
skulle
sOrges for var a ta
men det skulle heist ikke
en
tur
til
folk som trengte
skje for hue juleaften. litt ekstra, sier Weng. Det
er 20-30 ara,og tiden for
Jeg kan ikke huske at jeg det vi snakker om. Da var
var med pa det, sier Erna det mye nod og elendighet
Weng. - Jeg tror nok heist i Enebakk. Mange hadde .
det var guttene som ble lite, nesten ingenting. Der 11
med i skogen for a ta ut et for kom litt ekstra mat og
pent tre. Vi jentene var forskjellige godsaker godt
nok satt i sving med andre med. Denne tradisjonen
sysler rundt i huset. pa fortsatte etter krigen
ettermiddagen selveste ju- og,men da bare som en
Laften skulle fuglenekene hyggelig tradisjon, ikke
settes opp. Kornbandene fordi noen egentlig trengte
som var bestemt til det det. - Jeg husker en gamformalet var lagt til side mel kone her fra garden.
ved tresking om hØsten.
Henne gikk vi til hvert
Og sa var dengang som eneste ar sa lenge hun 1evidag a ta en tur pa kirke- de, sier Weng. - Vi satte
stor pris pa den skikken,
garden.

-

40

lag

Av Aslaug Tidemann,

og savnet den da hun ble litt ekstra - en mate a Øns- juletrefester, matte foreldke dem god jul pa.
rene bli med. Det var store
borte.
avstander, og barna matte
bringes med hest og slede.
Gudstjeneste 1. dag
Moije og dram
- Nár pa dagen var jule- Barneseiskapene begynte
- Hvordan startet en
gjerne i fern-tiden. Det ble
i1aften i Enebakk i 1930? gudstjenesten?
- Det var ingen jule- servert kaker og sjokola- Dagen begynte med et
mâltid som i alle fall i trâd gudstjeneste i kirken pa de. Det var poser og gang
ped váre tradisjoner be- julaften i Enebakk den rundt juletreet. - Og massto av mølje - hjemrne- gang. Du ma huske pa at sevis av juleleker og sangbakt flatbrød oppbløtt i de fleste hadde dyr - man leker, sier fru Weng. Disse
rullekraft med ribbefett kunne vanskelig komme juletrefestene var i stedet
pa, og sâ salt og pepper, fra, avstandene var store. for juletrefester pa lokalesier fru Weng. - Til denne - Nei, det var fØrste jule- ne i regi av lag og foreretten skulle det vre dag, klokken elleve man ninger. Det var ikke noe
dram. - Middagen var vel mØttes i kirken til hØy- av den gangen for 50-60 :Or
noe forskjellig alt etter messe. Da kom alle kjØ- siden.
hvilken gárd man kom fra.
Weng minnes at det var
risengrynsgrØt med mandel i til middag ved
1-tiden. Det var hjemmelaget konfekt i <mandelgave>>. Senere ble det
marsipangris. Enkelte steder kunne det ogsa bli servert en mer kraftig middagsmat. Urn ettermiddagen var det eftasverd ved
4-5 tiden. Da var det full
juleoppdekning. - Jeg
husker spesielt geitOsten,
sier Weng. - Hele osten pa rende med hest og finpyn- Englestiger
- Forte!l litt om julefire kilo tronet pa bordet, tet slede, og man traff
pynten
den gangen?
og det var syltelabber, kjentfolk pa kirkebakken.
Jeg
husker vi lagde
rull, sylte og all slags anenglestiger
i kreppapir,
Mange
juletrefester
nen julernat. Middagen
ser
Weng.
Ellers
var det
Hva
med
romjula,
juble fØrst servert klokken
âtte. Den besto av ribbe, letrefester og seiskap- kurver og lenker i glanspapir - mye av det samme
medisterkaker, julepØlse elighet?
- Det var mer seiskap- som na. Men selvfØlgelig og surkâl, dengang som
elighet den gangen, sier levende lys og vannbØtte i
na.
fru Weng. - Masse private umiddelbar nrhet. - Her
juletrefester hos familie, pa Weng beholdt vi de leLang ettermiddag
- Grunnen til at jule- venner og omgangskrets. vende lysene til langt uti
middagen ikke ble servert Familiene var jo store den 60-arene, sier fru Weng. fØr, var at tjenestefolkene gangen, og nar alle skulle Det var jo en helt annen
selvsagt ogsá skulle vre ha et selskap, sa ble det stemning. Og nar vi i dag
med og feire jul. Og de mange juletrefester i lØpet tenker tilbake var det
matte gjØre seg ferdige av julehelgen. Og selv om kanskje hyggeligere den
med dyrene og fa tid til a mange av disse var barne- gang, tross alt...
stelle seg, sier fru Weng.
Sao ettermiddagen kunne
bli lang. Og det som jeg
iusker fra mitt hjem er juletreet, det fikk vi aldri se
Fikenkake hører med til juletradisjonenpa' Weng. Vigfor julekvelden etter at vi
nett har prØvesmakt, og kan garantere for kvaliteten.
adde spist. Da ble dØrene
Hvorvidt oppskrzftens forsikringer om at kaken ikke
ãpnet til storstua hvor det
kan mislykkes garanterer vi ikke for - det har vel ogsá
sto. Vi visste jo selvsagt
noe med <bakerens>> dyktighet a gjØre. Vi har imidlertid
fâtt oppskriften av Ema Weng, som har oppskriften fra
hvordan det sa ut, - som
sin mor. PrØv da vel!
tidligere ar, men spenningen var der likevel. sa var
Fikenkake
det gang rundt juletreet
4 egg, tilsvarende mengde sukker, som eggenes vekt, og
og utdeling av gayer. - Det
det samme av fiken, mandler og mel.
kom ingen julenisse, hver1 tekopp avklaret smør.
Fikenen vaskes, tØrres og skjres opp.
ken her pa Weng eller I
Mandlene vaskes og tØrres - skoldes ikke.
mitt hjem, sier fru Weng,
Egg og sukker vispes sammen, melet has i.
men vi hØrte jo historier
FØr den siste del av melet has i, tilsettes smØret. Til slutt
om ham. En annen ting
fiken og hele mandler.
som matte huskes pa juStekes i smurt og strØdd form Ca. 1 time.
MISLYKKES IKKE.
Iekvelden var at vi ailtid
skulle ga til dyrene med

I- Flott julebord F
I pensjonist.
fopeningen
Forrige onsdag var det igjen duket til durabelig
julebord pa Flateby Samfunnshus. Denne gang
var det pensjonistene selv som arrangerte. Tradisjonen tro har lag og foreninger allerede arrangert diverse julebord for bygdas veteraner, men
ná var altsâ turen kommet til pensjonistene selv.
Og la det vre sagt: Ingen kan stelle i stand til
fest som pensjonistene nár de inviterer foreningens medlemmer til julebord.

o

Fikenkake

Nydelig pyntede langbord Ralger som fra tid til annen
med flotte juleduker - nye av trimmer pensjonistene.
áret - levende lys i messingsI àr var kaliskappellan Eitaker, julegleder i messingur- vind Johannesen og frue ogsá
ner prydet bordetir
a finne blant gjestene. Han leJulepynt, juletre og stem- ste en historie av Alf PrØysen.
ning var det over det hele da - Julemat og innmatkake. En
127 personer, inkludert gjes- fin historie som kalte pa smiter inntok den fortreffelige ju- lebândet samtidig som den
lemiddagen. Og kan nâ jule- var full av alvorlige undertomiddagen bli annet enn for- ner.
treffelig nár selveste Minna
Johannessen sang ogsa en
Fossum râr grunnen i kjØk- vakker gammel julesalme
kenregionen. 25 kilo ribbe hentet fra den nye salmeboka,
hadde hun stekt til julebor- og soknepresten holdt en kort
det, og den smakte aldeles ny- andakt senere i programmet.
delig sammen med medisterKaffe og kaker ble det ogsá
kaker, julepølse og surkâl. Til - et bugnende kakebord man
dessert, riskrem mlmandel, og neppe finner maken til mange
<<mandelgaver>.
steder. Og smaken, ja den var
Som tidligere ãr sØrget Tho- upâklagelig. Og til slutt - pare vestli ogsá ved dette jule- skjØnnelser til gjestene i form
bordet for utmerket taf- av nydelige julegleder. Ogsá
felmusikk, og Oddvar Wen- kveldens toastmaster fikk junevold trâklet arrangementet leglede for sin innsats. Det
nydelig sammen som kvel- gjorde selvfØlgelig ogsâ kokdens toastmaster.
ka, Minna Fossum. De trofaSokneprest
Heigheim ste serveringsdamene fikk ogmlfrue, var ogsá i âr blant sá en liten oppmerksomhet.
gjestene, likesá Anne Marit
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VI G N EU

LAMPE-HUSET

Vi har Ca.
300 forskjellige
utelamper.

Fàes i mange variasjonér,
ogsá som takiamper.

444i444*JM

PA

PA
W"'

StrØmsvn. 28, StrØmmen, tlf. 7182 77

Stort utvalg i julegaver

Lampespesialisten
med lamper I 3 etg.

Priser fra:
Bordlamper
Vegglamper
Taklamper
Gulviamper
Utelamper

Utelampe
fäes i here
str.

Julegaven tO alle
med Potter I Enebakk
Bygdebok I, 622 s.
kr 190.Bygdebok II, 692 s.
kr 250.-

Ia' 50.-- 2000.-.
PU' 50.-- 1000.PU' 50.-- 0000.kr150.--10000.PU' .- — 3000.-

I____u__ --- - --1

Apningstider: Hverd. 9-20. Lord. 9-17. Gratis parkering.

Begge er rikt illustrert, og
innbundet med skinnrygg.

((Br:llen kan og bør passe

Fäes I ABC-Sparebankens
boveUkontor og filialer I Enebakk.

Itii person og antrekk

FA gode rád av Anne-Lise

I

F•LL

IJURm BRILLESENTER AS
I ANNE-LISE FLAM, OPTIKERMESTER
IL Idrettsvrt. 20 - 1400 Ski - TIf. 87 50 30
b----- ----

Innehaver

Vidar Nilser?

Leravn. 52000 LILLESTRØM

HELE 000NET:
lit. 730337
Mobiltif.
(094) 20202

------

fRENGER
.DE LAN?

VI HAR I AR SLOYFET
El FORDYRENDE MELLOMLEIID.
IJEITE MEDFHRER AT VI KAN
HOLIJE LAVE PRISER UG
CODE KVAUTETER.

Alle typer ln formidles raskt.
Vi holder til I vrt nyâpnede
kontor i Lillestrøm City.
Kom innom eller koritakt
oss pr. brev ether telefon.

bar du
kjope
has
fag
mannen

RN
Oet
j
A
1
6
qate-kjolk-le-eft 4ft
/

1-

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSKVARER

Apent til ki. 2200

B&W
Finansfomiidling

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10

Konloradr.
Storgt. 15, 2000

PELSMESTER

I

STRt3MSVN.44-STROMMEN -Tl.f.71 3738

Uflestram
Telefou:

(

ULESTRM

02/73002902/73 0020

og et Piktig godt nytt Ar
onskep vi alle vape kundep
FLATEBY GRENDESENTER.
Svenn Caathaug
trykkeri. TIf. 92 82 56

Enebakk bokhandel
âpner kI. 9.00 og følger senterets
âpningstide
31. des. 9.00-15.00

Crende kiosk og
video
Siws salong

Clifford A/S

Flateby Blomster

cafeteriaen er àpen

Ge-Te-Manutaktur I Harajama sko
19., 20., 23. kP. 10-19, 21. kP. 10-16,
24. og 31. kI. 9-13,27.og30. kP. 10-15, 28. kP. 10-14

Salam's pizza
stengt 23., 24., 25. des. og 1. jan.

øyeren Bensin
og Service
24.
06.30-15.00 29.
11.00-20.00
25.
stengt
30.
09.00-20.00
11.00-17.00 31.
26.
09.00-15.00
27.
09.00-20.00 1. stengt
28..09.00-20.00

VIGNETT

TOYOTA

/00

GOD JUL IlL ALLE VARE FORRETNINGSFORBINDEL$ER
SALG• DELER • VERKSTED

Nittedalsgt 17 hf. 7146 9i4
-

INTER

WORT

• SaIg av nye og
brukte biler
• Delelager
• Verksted
• Biloppretting
• Bilutleie

TOYOTA

Im

TOMOTRI BIL

A/s

Myrfaret 3, 1400 Ski. TIf. 02/94 52 00
Innkjøring ved Grensev. fra Nordbyv.

TOYOTA kvalitet hele Veien
-

UNN DEG EN PAUSE
I JULEHANDLINGEN!

RiA

Vi serverer

VAN LUNCH
rn/kafle

KUN

39

Termometer
Minimax, kobber

Masse julegavetipsellér
gi et gavekort i SkINN!

JARM LUNCH
rn/rn in .van ft
Brigg
ogkaffe
KUN

46m,

(Alle dager unntatt sondag)
eget monste

• Vi tar fremdeles imot
DIN JULEBORDBESTILLING

Pipenokkelsett 52 deler.
Vi har Iangápent hele des. Julaften kI. 9-12.

• Vi har DANS IlL
LEVENDE MUSIKK
hver fredag og lordag
i nye, trivelige lokaler
Catering til rimelige priser

Velkommen til

Leather Design
Bitten Mortensen
Thor Otterbeck

Lf BABA.
Storgt. 16

-

Stromsvn. 87, 2. etg. v/Esso
Strommen. hf. 7307 13

St.

Lillestrom

TH. 71 31 60

Nytt.r
1986

Saksesett Fiskars
Kr. 140,- (veil.)

FYRVERKERI
STJERNE-SMELL

I
I
C)

'I

Teppefeier Markette
/Exclusive.
Kr. 186,- (veil.)

28 forskiellige artikier
Salget starter torsdag 19/12 og
varer frem til 31/12-85.

20°k

120
Hobbyskap, Raaco
25 skuffer. Kr. 148,- (veil.)

rabatt i fiden 1. 9.-24.12.-85.

ID '1,-j7
Jëih*

ocOGoQ1mJIq & &urwt cLt

I

1912 ENEBAKK
EL. INSTALLASJON
OG FORRETNING

(02) 92 63 00

:©

Kjeden av autoriserte
elektroi nstallatorer

0
hâvard olaussena/

ft~,

Stromsv. 45 2010 Strommen
Telefon:(021 71 43 50

VIGNETT

000 2UL
onsker

BARBUL BYGG

GOD QIUL
09

hilser vi alle váre
kunder

Ytre Enebakk
Bensin & Service A/S
Anne og Jan

Godt nytt ãr
onsker vi alto
vâre kunder.

77V,11iam c.71?aaland."rr.

j

Ok.a og KjelI MyhrIr
1913 Oateljedngen

0

U
C)

0
C)
C)C)

U

ODJ

OTTERBECK IL
OG KAROSSERI

G0DUL
og
Godt nytt âr

onsker vi
alle vâre kunder.

onsker vi
vàre kunder

.9

11

U

var 'Vcrdeberq

Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf.: 92 44 14/92 45 65

--

bogerud

GDL H
onsker jeg
mine kunder.

Marianne's
trisørsalong
Doljrdn9e'

Godt nytt ár

g ,000 JUL
onsker

onsker vi
alle vâre
kunder.

Enebakk
Antirust
Tit Fluoby
. 928900

0 " 0
00
0

o

onsker vi
alle váre
kunder

KOS NOW

°

C'

Godt nytt
àr

a

UDJU
OII
o

1820 SPYDEBERG

onskerjeg
alto mine kunder.

e.

Enebakk Dame- og
Heri'etrisøp I

og
Godt nytt ár
onsker jeg alle mine kunder.

onsker vi vâre
kunder.

Düwie's
GAVE-SHOP
.'90o2001°00

VIGNETT -

Vi onsker alle vâre
forbindelser en
riktig god jul
og et godt nytt àr!

Godt nytt âr
onsker vi alle vâre
kunder

ENEBAKK HELSESTUDIO
PS. Vi har âpent romjulen.

C

0

J t)L

0
e)

og
Godt Nytt Ar
onsker vi alle
vàre kunder.

41

*
14

og
Godt nytt ár
ønskes vâre
kunder og
forbindelser.

t

"
1"
,

*'Aw

ON-

GOD 44
og

O
Godt nytt ar
onsker vi alle vàre
klienter og
forr.forbindelser

FNFRAKI( RF1NKAPKflNTflR
a
U a.: .
a a.

onsker vi vâre
kunder og forbindelser.

JON
TONERUD

MCDL AV NORSKE REGNS AFSOVRAER:FOREN
NC

ENEBAKk

-c

©LE ©®o1
SERVICESENTERET FOR NERINGSDRIVENOE

.,...

•.:',:.Vc:S

VELKOMMEN IlL EN
HYGGELIG JULEHANDEL
Vi har alt av
juleblomster. Juleservietter, mansjetter og
lys far De ogsá hos oss.

r

Er det noe spesielt
De onsker, kom innom
eUer ring

ønskes vâre kunder
og forretningsforbindelser.

STROMSBORG &
ENERSENA/S

92 4197

APNINGSTIDER FOR JUL:
9.00-19.00
19/12-20/12
9.00-17.00
Lordag 21/12
9.00-19.00
Lille julaften
9.00-13.00
Julaften

Ytre Enebakk Blomster
Vàglivn. 9

- 1914 Y.Enebakk

Godt ar for E1,F3 tupngpuppe
Turngruppa i Enebakk IF feiret
hele siste uke sin fine sesong pa
Streifinn, EIFs egen storstue.
Vignett tok en tur innom pa torsdag. Da var det jenter 6-' âr og gutta
som avikiet sin avslutning.
Turngruppas formann, Rigmor
Henriksen, kunne ogsâ slippe ut en
aidri sâ liten sensasjon denne tors-

-Goy a vise fram
hva vi kan!
Jule ayslutningene
pa
Streifinn er litt av et hØydepunkt for vâre unge, og kanskje kommende turnstjerner.
Oppslutningen fra foreidrene
er ogsa overveldende, pa flere
av avslutningsdagene matte
det settes inn ekstra bord og

dagskvelden. Ungdomstroppen har
kvalifisert seg til et stort turnstevne i Skedsmohallen lørdag 18. januar.
Det er hyggelig a konstatere at
turngruppa har føyd seg inn i rekken av grupper i Enebakk som har
markert seg godt utover Enebakks
grenser.

stoler for at det skulle bli
plass til alle de hâpefulle.
Det lyste ekte idrettsglede
ut av jentene nár de fikk vise
fram hva de kunne. Forlengs
og baklengs rulle, stâ pa hendene, stâ pa hodet, ja, det var
ikke mate pa hva de hadde
lrt gjennom denne sesongen. Applausen fra foreidre
satte nok ogsâ en ekstra sving

pa smilene, jentene formelig
strâlte fra ore til Ore.

95% frammote!
Hvis man leser turngruppas
arsrapport fra sesongen 84/85
kan man formelig miste pusten, maken til aktivitet ma vi
nok lete lenger etter.
Vi siterer fra arsrapporten:
"Treningen for turngruppa
har foregátt pa Hauglia skole
mandager og onsdager, og pa
Streifinn tirsdager og fredager. Til sammen 11 timer pr
uke. FrammØte har vrt Ca.
95%".
Dette sier ogsa mye om
hvor velorganisert og veidrevet turngruppa er. Med sa
stor interesse sier det seg selv
at det mange ganger kan bli
trangt om plassen pa Hauglia
og Streifinn. Idrettshall star
nok hØyt pa Ønskelista til
turngruppa...

Ungdomstroppen til
Skedsmohallen 16.1
For en tid tilbake stilte ungdomstroppen til turngruppa
opp i Hoimliahallen i Oslo.
Det var kvalifisering til turnernes showdag i Skedsmohallen, et av de stØrre turnsteve pa landsbasis.
Med seg hadde de breakgruppa City Crew, Flatebys
berØmte breakdansere. IfØrt
sorte drakter stilte jentene fra
Enebakk opp I knallhard konkurranse med de store klubbene fra Oslo og omegn.

Torsdag ringte Rigmor
Henriksen, formann i turngruppa til Oslo for a hØre
hvordan det var godt. Svaret
var ikke sa lite sensasjonelt,
bade ungdomstroppen og breakerne hadde kvaliflsert seg.
Stérkt!
Jentene i ungdomstroppen
flkk lØnn for sitt strev, ikke
bare med sitt eget program,
de fungerer ogsa som trenere
og hjelpetrenere for de yngre i
turngruppa.
sa alle enebakkinger, sett
av lØrdag 18. januar, da skal vi
reise til Skedsmohallen og
hjelpe fram vare turnstjerner!
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Du beStemmer se1v hvor stort av§laget blir pa skattiAnste ãrT
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l. du blant dern som
tror det er <<dyrt>> a
starte Sparing Med Skattefradrag? Som sier at <<det er
vel og bra med skattesparing, men du verden for
noen beløp man ma
spare. . .?>>
ABC bank har gode
nyheter til deg.
Vi har mange kunder
som noyer seg med a spare
en 100-1app i màneden, og
som allikevel kan fryde seg
over fire-fern ekstra hundrelapper i redusert skatt
hvert ár.
De fleste sparer riktignok rner. Men visste du at
droye 200 kroner i rnáneden
gir deg hele 1.000 kroner i
redusert skatt? I tillegg far
du selvfolgelig ogsá god
rente pa pengene du sparer.
Har du Personkonto i
ABC bank? Har du tenkt a
skaffe deg en? Da far du
15 % bonus pa SMS-rentene,
hvilket betyr 9,75 % i àrlig
rente!
Har du rád til a si nei ...?

z

Sparing Med Skattefradrag kan vare
ekstra lonnsomt i
ABC bank.
-

A4/B/C
bank

Sparebanken ABC

Sparer du 200 kroner pr. máned i et âr, far du 960 kroner i redusert skatt.

En god bank gjørdet enklere.

