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PA DEKKJAKT? Kjortil 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJ - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stat-radial stadig pa tilbud! 
Dekksatg og service til ki. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

lit. (02) 924408 ICA 
EKOFISK 

AUKSJON 
pa Ignarbakke 

v/Enebakk kirke. 

Torsd. 25/9 kI. 18. 
Visning fra kI. 17. 

Enebakk Auksjonsforr. 
lIt. 92 60 18 

Flateby Samfunnshus lever i Øyeblikket pa kreditorenes regning, og hvis det ikke raskt fin-
nes en løsning  pa de Økonomi.ske problemene er det fare for at Flateby Samfunnshus avvikles. 

KLIER FOR HELE FAMILIEN 
BARN 8-16 AR - UNGDOM - DAME - HERRE 

08S.'s- OBSIN 

 

2 TIMERS BALI; 
LORD. 27/9 FRA KL. 09.00 - 11.00 

Alle dunjakker 

.1 ±10% 

Alle bukser 

±10% 

I forretningssenteret Y. Enebakk, 2. etg. 

NYE VARIER 
KOMMER INN 
HVER DAG 

Apningstider: 
Mand., tirsd., onsd. og fred. kI. 10.00-19.00. 
Torsd. kI. 10.00-20.00. Lord. kI. 9.00-15.00. 

Vi selger: 
Carrera 
ToftlMerril 
Bjorn Borg 
Poco Loco 
Levi's 
Bik Bok 
Pocolino 
Alvo 

  

Kjøp og saig av biler 

KommisjOn 
100% finansierings- 

b/stand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 

Ut, 
TIf. 92 80 70 

  

Nr. 34 24. september 	3. árg 
	Løssalg kr. 3,50 

	
Lokalavis for Enebakk 

Flateby Sam-
funnshus A/L er 
inne i sin alvorlig-
ste krise siden 
starten i 1976, og 
lever i realiteten 
pa kreditorenes 
regning. 

"Huset" har pr. 
4. september et 
udekket under-
skudd pa drøye  40 
000 kroner Pet er 
det akutte pro-
blemet, men over 
tid blir probleme-
ne enda stØrre.  Et-
ter det Vignett er-
farer er det snakk 
om rundt 300 000 
kroner som ma in-
vesteres i lØpet av 
høsten, eller tidlig 
i 1987 for a unngâ 
en avvikling. 

DROFTES I KVELD 
Styret i Flateby Samfunnshus 

AlL skal drØfte situasjonen med 
kommunen i kveld med tanke pa 
et kommunalt engasjement for a 
lØse situasjonen. 

- Vi hâper i samarbeid med 
Enebakk kommune, a kunne 
komme fram til lØsninger bade 
pa kort og lang sikt, heter det i en 
uttaleise fra styret i Flateby 
Samfunnshus AlL. 

MANGE PROBLEMER 
Styret pa "Huset" har trukket 

fram flere hovedársaker til den  

situasjonen "Huset" nâ befinner 
seg i. 	- 

- De tre tire siste ârene har det 
butt stadig vanskeiigere a finne 
villige og kompetente tillitsmenn 
til a sitte i styret og lede driften, 
heter det i styrets uttalelse. 
Husstyret har ingen formann, og 
driften ledes nâ av nestformann 
Ingrid Nordli. 

Styret mener og at organisa-
sjonstrukturen med styre og re-
presentantskap er altfor sârbar, - 
blant annet fordi andeiseiernes 
kontakt med "Husets" drift er 
aitfor sporadisk, noe som igjen 
fØre til at styret blir tiliagt store 
arbeidskrevende oppgaver. Hvis 
ikke sivasjonen bedres tviler sty-
ret pa om noen vii pata seg til-
litsverv. 

UNDERSKUDD 
Et netto underskudd pa over 

40 000 kroner er aitsâ den akutte 
krisen "Huset" befinner seg i

'
og 

el-avgiften er det stØrste belØpet 
i denne posten. 

Selv om dette problemet blir 
lØst pa kveldens mote med repre-
sentanter fra kommunen er det 
likevel framtiden som voider sty-
ret stØrst  bekymring. Absolutt 

nØdvendige investeringer be-
løper seg etter det Vignett erfarer 
til rundt 300 000 kroner. Dette 
gjelder blant annet nye kinomas-
kiner, de garrile er helt nedsiitte. 
Oppvaskmaskin til kjØkkenet er 
en annen stor kostnad. Hvis ikke 

dette ordnes, vii helserâdet sten-
ge kjØkkenet. 

I en oversikt som styret har ut-
arbeidet gâr det kiart fram at det 
er de kommunale avgiftene som 
er den største  kostnaden for Fla-
teby Samfunnshus AlL. 



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

Dot hiindi ep om 
Vapt IIV3MIQI0 

Hva mener du? 
Trenger Enebakk Venstre? 
Trenger kommunestyret Venstre? 
Sier du ja? Enèbakk Venstre trenger deg! 

Nominasjon til valget hosten -87 har starlet, og vi onsker 
at du kan gi ass navnet pa en eller flere sam du mener bør 
stá pa Venstres liste. 

Send disse navnene til: Guro Sarhus Lahne, Lokkav. 7, 
1911 Flateby. 

Nytt I ek eapeal 
Arealet mellom skoleplasseñ og Vidotta pa 

Stranden skole forandrer seg om dagen. Der 
skal det nã bli lekeplass, og Vignett traff en 
ivrig dugnadsgjeng der nede sist fredag. 

•<  >

11  V_a P, 

 

, 
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Mars 1942, ag ski kkelig iskaldt— ikke sã lenge til det blir det i 1986 heller. Bildet er tatt av 87-àrige Eivind Mellumfra 
Dalefjerdingen, og hanfarteller at bildet er tatt i ncrheten av den gamle kraftstasjonen  pa Hammeren. 

VIGNETT 

Gudstjenesteliste 
28. september 1986 

Enebakk 

10: Streifinn, Fiateby, 
v/Helgheim. 
11: Enebakk kirke v/ 
Heigheim, 
50-ârskonfirmantene. 
11: Mari kirke v/Johan-
nessen, 50-rskonfirman-
tene. 

SØnd. 28/9 
ki. 16.30 B: 

SORTE FALKS 
HEMMELIGHET 

Ri. 18.30 U: 
FERIE MED 

FORVIKLINGER 
Ri. 20.30 V: 

BLACKOUT 

DLIII. El 
Betel 

minner igjen om ukas mØ-
ter. 

Enebakk Blindesaksfor-
bund 

Festen 27. sept. er  flyttet til 
BØndernes Hus. Se annonse. 

Enebakk Venstre 
trenger folk pa lista til neste 

kommunevaig. Se annonse. 

Enebakk Fremskrittsparti 
inviterer til ápent mote tirs-
dag 30. sept. Se annonse pa 
siste side. 

Banegoif 
Du inviteres til informa-

sjonsmøte 1. oktober pa Fla-
teby Samfunnshus. Se an-
nonse. 

<<BØnder matte plØye  ned 
hele salatavlingen<. <<Reins-
dyrkjøtt fra SØr-Norge er 
ubrukelig til menneskeføde'>. 
-Alt sauekjØtt fremlagt til 
saig i forretningene er kon-
trollert og ufarlig a spise>>. 

Slike nyhetsmeldinger og 
flere lignende, er vi blitt mØtt 
med denne sommeren og hØs-
ten. 

Ulykken ved Tsjerno-
byl-anlegget har pa en dra-
matisk mate minnet ass am 
at vi lever i EN verden, og at 
ET lands forurensingspro-
blemer angâr ass alle! 

Ingen av ass Ønsket en slik 
opplevelse, og de frreste 
hadde vel trodd at det kunne 
skje. Vi hØren stadig vekk fra 
<ekspertene,,  at anleggene er 
trygge. Ingen av ass Ønsker 
heller at noe lignende eller 
verne, skal hende igjen. 

De britiske myndigheter 
forbereder et start atom- 
gjenvinningsanlegg 	ved 
Dounreay i Nord-Skottland. 
Til dette anlegget vii det 
komme Ca. 60 skip og 200 fly 
ânlig med uran og plutonium 

fra EF-landene. Hvent av dis-
se skipene tilsvarer en og en 
halv Hiroshima-bombe! 

Dounreay liggen nrmere 
Norge enn Tsjernabyl, bare 
50 mil fra norske-kysten. 
Havstrømmer og vindfonhoid 
en slik at avfall og utslipp fra 
dette anlegget raskt nár inn 
til landet vârt. 

Bade lakalt i Skattland, pa 
Onknøyene, Shetland og her 
til lands pagan det aksjaner 
for a fâ stappet disse planene. 

Ogsà vârt eget kommune-
styne skal ta stilling til utta-
lelse vednØnende dette an-
legget pa kommende kom-
munestyremøte. 

Du kan ogsâ vre med og 
pnotestene ved a sknive deg 
pa undenskniftslisten til 
<<Aksjonen Norge mat Daun-
neay>. Det blir mankerings-
stans i alle knetsene lØndag 4. 
oktober. 

La oss sanm:en rnarke: a: 
vi ikke Ønsker enda flere tnus-
ler mat vârt livsmiljØ. 

Enebakk Venstre 
v/Helge Nilsen 

Meliamarealet mellom skalen 
og Vidatta har ikke butt benyttet 
til nae sam heist tidiigere, det 
har kun vrt en liten gressbakke 
med enkelte bjØrketrr pa. Na 

Mandag 29. oktober er dagen 
for arets store mannekengopp-
visning i Enebakk, nrmere be-
stemt i Ytre - pa Mjr ungdoms-
skale. Det er Skannard i Ski sam 
skal vise hØstens nyheter. Sam 
arrangØr star alle fire sanitets-
fareningene i Enebakk - Daie-
ferdingen, Kirkebygden, Viks-
kroker oc Ytre Enebkk Sani-
tetsforening. 

I tiliegg til at man her har en 
ypperiig aniedning til a bli pre-
sentert for sesangens kiesnyhe-
ten, vii det ogsá bli arientert am 
siste nytt I hudpieieartikier Ira  

skal det altsâ bli lekepiass til gle-
de bade for Strandens elever og 
andre sam bruker omrâdet etter 
skoletid. 	 - 

det stare utiand. Disse praduk-
tene selges for Øvrig i en av Vágli-
as frisørsalonger. Det biir saig av 
kaffe og kaker. Laddsaig hører 
agsa med. S anitetsforenin gene 
arbeider for tiden med a samie 
inn penger til en spesialseng til 
hjemmesykepieien, og inntekten 
av arrangementet skal ga til det-
te forLIlaiet_ 

heie bygdefalket vii stØtte app 
am mannekengappvisningen. 

FØ1g for Øvrig med i avisen 
hvor arrangementet vii bli an-
nonsert pa et senere tidspunkt. 

Mannekengoppisning pao MjwP 



xx 
Dyp lconsentrasjon pa post nummer en, der spØrsmdlet var hva organisasjonen UNICEF 

drev med. 

SAMARBEI 
Det er FN-sambandet i Norge 

som liar utviklet opplegget i 
samarbeid med Norsk Lrerlag. 
Norsk Undervisningsforbund og 
Norges Idrettsforbund. 

SPORSMAL 
12 poster skulle elevene gjen-

nom pa denne fredsdagen, og det 
kan trygt sies at mange av spØrs- 

mâlene ikke akkurat var enkle. 
Internasj onale fredspørsmàl. 

og spØrsmal om fredsorganisa-
sjoners arbeid i verden stod sen-
trait. 

Vi kan ta et eksempel fra post 
nummer fire. "Hvordan vet vi at 
et land er utviklingsland?". Ele-
vene fikk tre svaralternativer: A: 
"mange av menneskene som bor 
der er fattige", B: "landet har ik-
ke olje", C: "landet har ofte jord- 

skjelv'. Ikke sâ aitfor enkeit for 
en førsteklassing A sortere ut det 
riktige svaret her, og det var 
nettopp derfor at gruppene var 
satt sammen pa tvers av kias-
setrinnene, 

FREDSKNAPP 
Elevene skuiie selvsagt ha be-

lØnning for strevet etter endt 
fredssti, og alle som fullfØrte flkk 
utdelt FNs "Fredsknapp", med 
FNs symbol kledd rundt den hvi-
te fredsdua. 

VI FORER 
UTSTYR TIL: 
• Grønlandsk 

perlesøm 

• Krydderbuketter 

• Porse/ensmaling 
(Vi brenner porselen) 

• O/Je/akvarel/ og 
akrylma/ing 

• Formingsmateriell 
til sko/er og 
institusjoner 

I! iwvr 
/ PARKAKSEN -SKI -TLF. 875318.4 
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Lampespesialisten 

har 1000-vis av lamper i 3 etasjer! 
Utelykt I 	Fra kr 45 Ass. takiamper I 

aluminium til kr 10.000,- met. fra kr 50.- 
1-2 eller 3 lys stolpe 	Forpris 350.- 

Fra kr 398. 

?4rE-HU El 

Gratis P-plasser. Alle typer kjopekort. 	Stremsvn. 28, Strommen, TO. 718277 

Hverdager 1Ørder 

9-20 	9-17 

	\ 

SUNNHET I 
MASSEVIS 
Sunne elver pa Hauglia skole. Fra venstre: Thomas 

Haukrzes. Carnilla Eliassen, Trine Nilsen. Kai Arne Sjo-
;, Thomas Jansen og G ETh, 

Elever og 1arere pa Hauglia s o e gjør sitt o6-
Ste for a forbil sunne og friske. Vignett var en tur 
innom da 2. kiassene pa skolen hadde gronsaks-
og frukttorg for de andre elevene pa skolen. 

Det var litt av et program 
lrer Jorunn StrØm  og hen-
nes elever hadde satt sammen 
for 'A glede de andre elevene 
med kunnskap om frukt og 
grØnnsaker. 

Papirpenger ble utdelt til 
elevene, og nãr 2. klassene var 
ferdige med sitt program áp-
net torget - bugnende av alle 
tenkelige sorter frukt og 
grØnnsaker. 

ei'aeskcp. 

Mm adresse; 

VIGNETT 

Hauglia mapkepte 
FREDSARET 1988 

Hauglia skole markerte FNs internasjonale fredsãr med fredssti 
sist fredag, der elever fra hele skolen deltok. 

Elevene var fordelt i grupper pa tvers av kiassetrinnene, og de skul-
le gjennom en løype  med tolv poster som gikk fra Hauglia skole, og 
innover den gamle Gjeddevannsvéien. 	. 	. 	. . 

VERV EN VENN TIL 	eff I 
STØTT DIN EGEN LOKALA VlSI!!! 

For hver ny abonnent du verver til 
Vignett — din egen lokalavis 

- leverer vi inn en 

5 UKERS TIPPEKUPONG TIL EN VERDI A V KR 20! DI7T NA VN! 

Ja, jeg har vervet en ny abonnent til Vignett: 

Navn: 	  

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

'V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

V V 
VVVVV V VVV VYVVV V 	VV VV VVV V 

Adr.: 

Ja, jeg har gjort meg fortjent til en 5 ukers tippekupong 
Norsk Tipping, og jeg far tilsendt kopi i posten sá snarl 
abonnenten .har betalt: 

Mitt navn: 	  

Ad r.: 	  

Postnr./sted: 	  

Var adresse: 
Vignett, Klokkerudásen 1, Postboks 62, 1912 Enebakk 

Postnr./sted: 	  



Mimp Samfunnshus 
/IJ 

?4/1 	ai. 

Tore Dag Pettersen pa plass pa tomta til det kommencle Mjcr Samfunnshus. 

I UN! FAR DU 
LAN ETILSAGN 
PA DAGEN! 

I samarbeid med 
Realkreditt kan vi 
ná tilby Ian til 
meget gunstige 
betingelser. 

• lnntil 100% 
av lane-
takst. 

• lnntil 
30 árs 
avdragsfrihet. 

Ta kontakt 
- sá far du vite mer! 

if  

FORSI KRING 
Nor!ke Folk Norges Brannkasse 

Dist. rep.: 

Per E. Grosvold 
TIf. 92 43 83 ékI. 17.00. 

Banegolf 
!Enebakk 

Onsdag 	1. 
oktober invite-
rer Olav Skul-
børstad til mo-
te pa Flateby 
Samfunnshus. 

Der skal han 
prØve a starte 
opp Enebakk 
Banegoif 
Klubb. Pa fol-
kemunne er 
vel minigoif et 
mer vanlig ut-
trykk. 

FAMILIESPORT 
Viktigst i denne saken 

er fØrst og fremst a fá fatt i 
medlemrner, det er hver-
ken en Øvre ellernedre al-
dersgrense for denne spor-
ten, og jeg regner med at 
det blir anledning til a teg-
ne familemedlemsskap. 

Dette er en ypperlig sport 
for hele familien, sier initi-
ativtager Olav Skulbør-
stad til Vignett. 

LITE UTBREDT 
Banegoif er en lite kjent 

sport i Norge, og det finnes 
kun to godkjente baner 
med internasjonale mál, 
og bare 5-6 kiubber. Skul-
bØrsstad opplyser at mini-
golfbanen pa Nebbursvol-
len, LillestrØm, er den ene-
ste i Akershus, men den 
har ikke godkjente mâl. 

- Jeg har hatt kontakt 
med Norges Banegoif For-
bund, og fâtt tilsendt for-
slag til vedtekter. Disse er 
stort sett bygget opp pa 
samme mate som de fleste 
vedtekter for frivillige or-
ganisasjoner, sier SkulbØr-
stad, som ogsâ opplyser at 
klubbens mâlsetting skal 
vre a fremme idrett i sun-
ne og trivelig omgivelser, 
samt utvungen aktivitet 
etter eget Ønske. - Her 
trengs ingen stor fysikk, 
ingen krav til treninger el-
ler andre faste former. Det 
er helt opp til deg selv, sier 
han. 

- Det er fØrt  samtaler 
med en grunneier om leie 
av grunn til anlegget. Ufor-
bindende prisopplysnin-
ger er ogsâ skaffet til veie. 

Jeg tar sikte pa a bygge Ut 
banen med internasjonale 
mâl, og skulle vi komme 
igang n  er det mulig a ar-
rangere et stort internasjo-
nalt mesterskap 11988. Ap-
ningsstevnet i 1987 skal 
ogsâ ha deltakere fra ut-
landet, avslutter Olav 
SkuibØrstad - som oppf-
ordrer alle interesserte til 
A mote pa "Huset" den 1. 
oktober. 

VIGNETT 

 

papirprosjekt. Det kommer, og det kommer 
snart, hevder en entusiastisk formann i byg-
gekomiteen Tore Dag Pettersen til Vignett. 

Av Aslaug Tidemann 

- Mjar Samfunnshus er ikke lenger bare et 

OK MED TOMTA 
- Selv om signalene vi har mot-

tatt fra kommunen peker 1 ret-
fling av at man ikke kan vente 
kommuhalt tilskuçld av noen 
størreisesorden for 1990, er vi ved 
godt mot, sier Pettersen, og fort-
setter: - Det siste giedelige som 
skjedde var at formannskapet i 
forrige uke vedtok a bygsle torn-
ta til Mjr Samfunnshus AlL for 
en periode pa 40 ar. TomtespØrs-
málet er en av de tingene som ma 
vre i orden innen man kan sette 
spaden i jorda - og innen man for 
eks. kan sØke STUI-midler til 
prosjektet. 

VIL IKKE VENTE 
- Blir det byggestart til varen, 

Tore Pettersen? 
- Som det ligger anna er det in-

gen glunn  til at det ikke skuile 
bli det. Vi vii i gang - av mange 
grunner. Rent Økonomisk er det 
en fordel at vi kommer i gang, jfr. 
prisstigning. Dugnadsviijen er til 
stede 1 lokalbefoikningen - det 
mottar vi stadig flere beviser pa. 
Dessuten er de fleste nØdvendige 
forhold avklart. Byggekomitéen 
er innstilt pa a sette i gang arbei-
det med egne midler og lanemid-
ler i pavente av at en kommunal 
utbetaling av tiiskudd kan ski  - 
ifØlge foreiiggende iangtidsbud-
sjett 11990. Vi tar ikke sjansen pa 

A vente. 

ROMPROGRAMMET KLART 
- Hva med romprogrammet. Er 

det na kiart? 
- I det alt vesentlige, ja. Det 

gjenstar detaljutforming av ung-
domskiubbens lokaler, men det-
te er noe ungdommen selv arbei-
der med a utforme. I grove trekk 
er det klart. 

Nâr det gjelder andelstegning 
sa pagar den i Øyebiikket for 
fuilt, og hittil er det tegnet an-
deier for i overkant av 60 000 kro-
ner, sier Pettersen. - Malet er 
250 000 som deter regnet med i fi-
nansieringsplanen. Hermed er 
oppfordringen gitt. sta pa, fol-
kens. Det gjeider storstua var! 

KLART FOR BYGGESTART 
- Dere fastholder byggestart 

varen -87. Er forhoidene ornkring 
kraftgata og vanniedningen i om-
radet kiarlagt? Og hva med grun-
nundersØkeiser? 

Nar det gjelder kraftgate og 
vannledning, sa har vi vrt pa 
befaring i ornrâdet, bade med 
folk fra Teknisk etat og Eiverket. 
Det er pa det rene at kraftgata vii 
komme for nr planlagt byg-
ning. Det blir da enten a flytte 
huset nrmere veien, eller a flyt-
te kraftiinja, og det siste er vel 
mest sannsyniig ettersom det og-
sa sannsyniigvis vii komme and- 

re boiiger 1 omradet. Nar det gjei-
der vannledningen som gâr over 
tomta, er det pa det rene at dette 
ikke vii fA noen betydning for 
byggingen av samfunnshuset. El-
lers regner vi med a foreta grun-
nundersØkeiser i omthdet med 
det aller fØrste. 

FLEKSIBLE LOSNINGER 
SIKKER DRIFT 

- Hva med driften nar huset en-
delig star der. Det er en kjent sak 
at det er vanskeligheter med drif-
ten av samfunnshuset i andre en-
den av bygda. Har dere gjen-
nomtenkt skikkeiig denne deien 
av prosjektet? 

- Det har vi, forsikrer Pet-
tersen. Ungdomsklubben far sine 
faste iokaier, med en fastsatt 
ieiesum. I tiiiegg er Husmoriaget 
interessert i fast ieieforhold for 
lager av utstyr og eventueli bar-
nehagedrift. Dessuten vii jeg 
gjerne understreke at rompro-
grammet er iaget 100 prosent 
med tanke pa fieksibie lØsninger 
siik at man kan na flest rnuiig 
brukergrupper med godt ieietii-
bud. 

FERDIG I -88 
- og nar regner byggekomité-

en med at brukergruppene kan f 
dette leietiibudet. Med andre ord 
- nar er huset ferdig? 

- 1988 er et realistisk arstan, 
mener Pettersen, full av optimis-
me og tro pa prosjektet. - Men, 
legger han til, det forutsetter at 
dugnadsviijen er ved lag, at folk 
tegner andeier, at man flkser 
byggelân og anleggsstart tidlig 
pa varparten. Som saken star i 
Øyebiikket, ser det ut til a ga i 
boks, sier Pettersen. 



Sissel Sundby sammen med sittfavorittportrett,  dron-
ning Silvia av Sverige. 

Sissel'tegnep   
En av utstillerne pa Enebakk Helselags 

hobbyutstilling var 21 âr gamle Sissel 
Sundby. Mange kjenner trolig hennes ta-
lentfulle portretter fra tidligere. Med grâ-
blyant og blanke ark, tryller hun fram de 
mest uttrykksfulle ansikter. 

Av Marianne Olsen 

- Jeg liker a tegne det som 
er pent. sier Sissel- Hennes fa-
voritt blant arbeidene er den 
nydelige skuespilleren Shari 
Belafonte. 

Ellers har hun med dron-
fling Silvia, som hun ogsa er 
svrt glad i. Dette er for Sis-
sel bildet pa den "virkelige 
dronning". Hun er naturlig, 
vakker og mennesklig. 

Sissel Sundy har aidri lrt 
A tegne noe sted. - Jeg be-
gyrite pa tegning, form og far-
ge etter ungdomsskofen. Det-
te var en stor miss - tegne 
sirkier, drive med leire og sy 
kjoler, fØrte  meg ikke lenger 
innen tegningen. 

-. 	u s 	og 	 - 
skolen var drømmen. men for 
a komme inn der matte jeg 
vre 19. sier Sissel. Da det 
rngiske tallet var passert, 
satt hun i en jobb hun likte 
svrt godt, og greide ikke 
helt a slutte. Et ár senere ble 
hun mamma, noe som krevde 
energien pa andre omrader 
enn pa pariret. - Men bare 
vent, snart skal jeg satse ski-
kkelig!, sier hun. 

De to siste arene fØler hun 
at tegningen har vrt uten ut-
vikling. - Folk bare forteller 
med at alt er bra. Ingen sier at 
det, det, og det kunne vrt 
bedre. Dette gjør at jeg aldri 
kommer noe lenger, sukker 
Sissel. 

Na ep utvalget 
P0a topp I 

hostens sko 
og stovietter 

zajamcz 

Apent 10— 17. 
Torsd. 10-19. Lord. 10-14. 

Grendesenteret, 1941 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

VIG N ETT 

11927 	emigrerte 
Arnt Wennevold til 
Statene. 21 âr senere 
kom han tilbake til 
Enebakk. Her fant 
han sitt ungdoms-
svermeri Ester, frem-
deles fri og ubunden. 
Tre mâneder senere 
reiste han igjen til-
bake til Canada. Da 
var det bestemt at Es-
ter skulle komme et-
ter. 
MORK OG BREVIG 

Ester og Arnt Wennevold, et 
eldre ektepar pa vestre Brevig 
ved Lyseren. Han fra MØrk  pa 
Jahr i Ytre. Hun fra Haga i Bre-
vikskroken. Joda, faktaene er or-
dinre, men blar vi tilbake i tida 
tinner vi en historie som kan ma-
le seg med ukebladsnoveller og 
romantikk. 

- Vi hadde fØlge etter at jeg 
gikk ut av skolen, sier Ester. - Ja, 
ikke forlova eller noe snt, vi var 
jo sà unge. Men det var liksom 
fast at var det en fest eller noe, 

... 

	

	holdt vi sammen. Det hue sver- 
meriet varte et par ar, sa flyttet 
Arnt til Oslo. Han arbeidet pa 
band pa en Iissefabrikk der, mi-
nes Ester. Da sà de ikke mye til 
hverandre. 

Ester og Arnt hjemme I stua, Arnt med favnen full av 
minner om svunne jaktmarker. IVRIG .JEGER 

Slutten av 20-âra var dârlige ti-
der, mange emigrerte til Statene. 
Der skulle det vre jord og mat 
til alle. Ogsâ 24 âr gamle Arnt ble 
grepet av tanken, og 11927 pak-
ket han sekken og dro avgárde 
for a sØke lykken. 

Til . begynne med fikk han 
jobb hos en norsk familie pa 
prrien. Men han fikk snart til-
bud om annet arbeid, stasjons-
mester I Canada. Jobben var kre-
vende, og ved siden av var han en 
meget ivrig jaktmann. Elvene ga 
store Ørretfangster. Pa land boret 
kulene hans gjennom mangt et 
firbeint vesen, som for oss er for-
beholdt dyrehagene. Her var bâ-
de hjort, bjørn,  ulv og puma. 

TILBAKE ETTER 21 AR 
Arene gikk. I 1948 kom hjan 

hjem til Enebakk pa besØk. Da 
hadde han vrt borte i 21 ar. 

Pa denne tiden tjente Ester 
Haga pa en gârd I Ski, og var lite i 
hjembygda. Men hennes sØster 
Borghild hadde nok sine baktan- 

Enebakk FrP skal ogsá ta opp 
sitt arbeid I kommunestyret med 
hensyn pa "ulovlige" boforhold I 
kommunen - en sak FrP gjen-
tatte ganger har kjørt hardt pa  

ker da hun ba dem hjem samti-
dig en kveld. Vel, som det pa uke-
bladromantisk heter, sâ blusset 
gammel kjrlighet opp igjen. Da 
Arnt tre mâneder senere reiste 
tilbake til Canada, var det be-
stemt at Ester skulle komme et-
ter. 

GIFTEPROBLEMER 
Ogsá pa den tida kunne opp-

holdstillatelse vre et problem, 
men til slutt var alle formaliteter 
ordnet. 24. april1949 kunne Ester 
reise over. Betingelsen for opp-
holdstillatelsen var at de matte 
gifte seg innen tre uker. Vel, det 
var lettere sagt enn gjort. En 
konferanse for prester gjorde det 
umulig a finne noen til a vie dem. 
I siste Øyeblikk greide de likevel 
a skaffe en islandsk prest, og 5. 
mai ble de gift pa hans kontor I 
Oak, British Colombia i Canada. 
At Ester ikke forstod et ord av vi-
elsen var en annen sak, alt gikk 
jo pa engelsk. 

under flere kommunestyremøter. 
øyvind StrØm  skal redegjøre for 
dette, og der regner vi med at det 
bhir rom for diskusjon. 

Spraket 1rte hun etter hvert 
via naturmetoden. El ni hr gam-
mel nabojente ble en nyttig lre-
mester. Ellers fantes det ikke sá 
mange naboer. De bodde i et far-
momrade med liten befolkning. 
Men det hadde ikke ailtid vrt 
sa stille der. Rundt arhundreskif-
tet hadde det vrt et travelt til-
holdssted for entusiastiske gull-
gravere. 

RETUR 11969 
Som arbeider i jernbanen fikk 

Arnt frikort med togene. Dette 
gjorde at de kunne se seg godt 
om bade i Canada og Statene. 

Tida gikk fort. 12. august 1969 
reiste de hjem som pensjonister. 
N, bosatte de seg pa vestre Bre-
vig ved Lyseren. 

Her bor de idag og tar hvert ar 
imot gjester - amerikansktalen-
de venner og kjente fra Canada. 
Pa' gulvene ligger bjØrne- og pu-
maskinn og vitner om en jakt et 
sted lang, langt borte. 

Egil SØrnsen avslutter motet 
med sine synspunkter pa "Hvor-
for det er nødvendig med et for-
tsatt sterkt FrP i Enebakk?". 

Av Marianne Olsen 

Ytterhorn toll Enebakk. 
Enebakk Fremskrittsparti arrangerer ápent mote førstkommende tirsdag, 

der blant annet stortingsrepresentant Bjorn Erling Ytterhorn skal forelese 
om "Fengslenes liberale permisjonsreglement for voldsforbrytere". 
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V tror svrt mange banksjefer vii lese denne 
annonsen. Og tar vi ikke mye feil, vii noen 

av dem riste pa hodet og tenke: <<Lytte til kun-
dene? Bankene gjør jo ikke annet!>> 

Og muligens har de rett Men hvorfor er det 
sâ mange kunder som mener det motsatte...? 
Kanskje fordi det fremdeies er 4Xumulig>> a sette 
seg inn i de mange banktiibudene? 

Eller kanskje fordi de tekniske systemene 
ailtid skal tilpasses banken? Og ikke kundene, 

som vi tross alt lever av!? Kanskje fordi brev og 
brosjyrer fra bankene fremdeles bruker et sprMc 
som folk flest ikke forsthr? Kanskje fordi 

Kjare kunde. Vi har en rekke markedsunder-
søkelser som forteller oss hva bankene burde 
gjore. Vi vet ikke hva de andre bankene planleg-
ger, men i ABC bank er vi ihvertfaii i full gang 
med a forbedre oss. 

hodetfi1 det faller a\ pa)I/Jo/c 

  

   

Sparebanken ABC 

    

bank' 
En god bank gjordet enidere. 
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Fiskeboll 
Formannskapet vedtok man-

dag a gi Kristian Karisen, Aneby, 
tillatelse til a drive handel uten-
om fast utsalgssted I Enebakk. 

Karisen har overtatt godkjent 
fiskebil med rett til a overta gitte 
konsesjoner og ruter. Formann-
skapet ga tillatelsen under for-
utsetning av at heisemyndighe-
tene gir den nØdvendige godkjen-
ning. 

KUNNGJORINGER 

Enebakk Bfindesaksfopbund 
Festen som skulie vrt avhoidt pa Herredshuset 27. 
sept. er  flyttet. 
Festen blir pa BØndernes Hus 27. sept. ki. 19.30. 

Styret 

VIGNETT 

Marl menighet med omenighetssamlingepo  

Sam opd.-nep kpeftene 

Alt klart for den fØrste  menighetssamlingen i Mari menighet, her representert ved Man 
Kirke. 

ENSIDICE busslommep 

Mari 	menighet 
starter opp med "me-
nighetssamlinger" 
den fØrste torsdagen i 
oktober. 

- Uttrykket skal stá 
som en fellesnevner 
for en serie arrange-
menter med bredt 
innhold, sier Ole Kri-
stian Thoresen i Man 
menighet til Vignett. 

Han har sammen 
med flere andre vart 
med i arbeidsgruppa 
som har stâtt for 
planleggingen av de 
forskjellige arrange-
mentene. - Idéen var 
yel egenetlig a fâ 
samlet kreftene i me-
nigheten. En del var 
igang, mens andre 
hadde Ønsker om spe-
sielle arrangementer, 
og arbeidsgruppa 
skulle prove a sam-
ordne dette, og samti-
dig prove a fâ til re-
gelmessige arrange-
menter, sier Thore-
sen. 

i menighetssamiingene, en del 
arrangemneter blir for hele fami-
lien, mens andre er rettet mer 
mot voksne, sier Thoresen. 

IKKE NOE NYTT 
Den første torsdagen 1 oktober 

starter ait.sa Man eihe: opp 
med lovsangskveld. pa  Bjerkeiy, 
og akkurat det er ikke noe nytt I 
seg selv. Lovsangskvelder har 

BEGRAVELSESBYRAER  

Chr. Stensruds Eftf. A/S 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3- 1400 Ski 

(02)*87 30 60 
HELE DOGNET 

Sveums Blomstertorretning 
og Begravelsesbyrã 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom 

Telefon bbmsterforretning 71 14 11 
Telefon begravelsesbyra 71 48 30 

butt arrangert mange ganger 
tidligere. - Det nye bestar I at 
at iovsangkvelden etterfØlges av 
en serie arrangementer med 
bredt innhold under fellesbe-
tegnelsen menighetssamlinger. 
De vil finne sted med rundt en 
maneds mellomrom, og flere av 
samlingene vii bli kalt temakvel-
der. Aktueile temaer innenfor 
kristenlivet vii da bli fokusert, 
gjerne i form av en inniedning 
med paføigende samtale. Imid-
lertid vii samlingene bli mer 
mangfoldige enn som sa. Lov-
sangskvelder, familetreff og kul-
turkveider er eksempler pa dette, 
og bade iokale og tilreisende 
krefter vii delta. 

RELIGIOSE MØTER 

BETEL 
Torsd. ki. 19.30: Roald 
Andersen. 
Fred. ki. 11.30: Formid-
dagstreff pa Nordby I 
Ekebergdalen. 
LØrd. ki. 19.00: Roald An-
dersen. Offer til bibel-
spredning i Kina. 
Tirsd. ki. 19.30: Felles 
bØnnemøte pa Misjons-
huset. 
Alle velkommen. 

ARBEIDSGRUPPE 
Arbeidsgruppa for menighets-

samlinger i Marl menighet har 
stâtt for planleggingen, og de 
startet opp sitt arbeid 1 vâres. Ar-
beidsgruppa har bestátt av Wen-
che og Tom Andersen, Karl Nil-
sen, Ingvild og Dag Solberg, og 
Ole Kristian Thoresen. 

-Vi har programmet kiart frarn 
til varen 87, men hvem som skal 
stâ for de forskjeliige menighets-
samlingene etter jul er ennâ ikke 

kiart, opplyser Thoresen. 

SUPPLEMENT 
- Menighetssamlingene skal 

vre et supplement til gudtje-
nesten, forteiler Thoresen til Vig-
nett, som mener dette tilbudet 
karl vre med pa a fange cpp ar-
dre alders- og interessegrupper 
enn de som tradisjoneit gár pa 
arrangementer 	rnenighetens 
regi. 

- Vi satser pA et vanert innhold 

BJERKELY 
De ailer fleste menighetssam-

lingene skal forega pa Bjerkeiy i 
Ytre Enebakk, et sted som blir 
mye brukt av Mari menighet. 

- Seiv om menighetssamlin-
gene vii finne sted 1 Ytre Ene-
bakk haper vi pa en strøm av 
mennesker fra de nordligere de-
ler av kommunen, sier Thoresen. 

I slutten av november er det 
kiart for menighetssa.mling num-
mer to, da blir det temakveld 
medb1belskolelrer S 	 Til v 	4 
ser. Den siste samlingen for jul 
blir et rent familietreff i mldten 
av desember. 

Dette er den fØrste  ensidige busslomma pa Flateby. Bade nordgãende og sydgàende busser 
kjØrer nâ innom dette stoppestedet, som bcerer navnet Flateby Byggefelt. 

- Dette er et bra tiltak som det 
skal jobbes mer med. Det neste 
vi skal konsentrere oss om er 
Stranden skole. En ensidig buss-
lomme der vii bety at elevene 
slipper a krysse riksveien, sier 
bygningssjef Stein Marsdal til 
Vignett, som ogsa opplyser at det 
er mange andre busslommer I 
kommunen det bØr gjØres noe 
med. 

Det har dukket opp flere ensigige busslom-
mer i kommunen den siste tiden, den siste 
dukket nyiig opp pa Flateby Byggefelt. 

- Dette 'har skapt en del forvirring, alle skal 
nâ reise fra sâmme busstopp enten de skal 
nordover eller sydovei, sier bygningssjef 
Marsdal. 

Ensidige busslommer har Ut-
vilsomt en effekt nar det gjelder 
trafikksikkerheten, og pa Flate-
by blir det ikke lenger nØdvendig 

Banegolf.1.1  
Er du, elier vii du bli, interessert 1 BANEGOLF? 
Hva er BANEGOLF?? Er det interessant? 
Vii du vre med og starte en BANEGOLFKLUBB? 
Disse spørsmäi  far du svar pa hvis du mØter opp pa Fla-
teby Samfunnshus onsdag den 1. oktober 1986 ki. 19.00. 
Da gjØr  vi et forsØk pa a starte 

ENEBAKK BANEGOLF KLUBB. 
MØt opp og tegn deg som medlem. 

Initiator: Olav SkulbØrstad, tif. 92 8153 

A krysse riksveien for a komme 
seg p4 bussen. Ved Pettersrud-
kroken og Vaslestad er det ogsâ 
satt opp nye busslommer. 
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MJAER IDRETITS 
OG KULTUROMRADE 

Et helhetlig idretts- og kultur-
omráde, bygget gradvis ut 
rundt eksisterende anlegg ved 
Mjar, er perspektiver som er 

nevnt i arbeidsgruppas rapport 
i forbindelse med en gradvis 
kommunal overtagelse av an-
legg. 

VIG N ETT 
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Trives du 1110  D 
Hva ep bra? - 
Hva'kan bil bedpe?. 

L1TEN KAPASITET 
- Med de anlegg Driv idag har 

til rádighet, holder det sâvidt til 
a drive igangvrende sju idretter 
pa dagens nivá, sier formann i IL 
Driv, Reidar MØrk. - Vi har hal-
len som idag dekker opp hand-
ball, basket, og noe turn og trim, 
vesentlig RS. Alle lagene far en 
treningstime hver i uka. Det had-
de vrt Ønskelig med noe mer. 
Sâ langt har fotballen bare hatt 
grusbanen pa Kjepperud a bru-
ke. Den skal dekke 20 lags behov. 
I tiliegg er det stadig flere som vil 
starte lag - men vi har ikke kapa-
sitet, sier MØrk. 

- Situasjonen vil bedre seg noe 
nä som Mjrbanen er klar til a 
tas i bruk til kommende sesong, 
men fortsatt blir det ikke râflott. 
Mindre treningsbaner for yngre  

ársklasser kunne avhjelpe denne 
situasjonen. Med Mjrbanen slik 
den nà er opprustet, vil ogsá frii-
dretten for første gang fâ mulig-
heter til annet enn terrengtre-
fling. 

STORE MULIGHETER 
- Ser en pa Mjromrâdet som 

det er idag, sier MØrk, - sâ har vi 
allerede Mjrbanen og Mjrhal-
len liggende i dette omrâdet. 
Man har mellomarealet mellom 
ha lien og banen som ligger der, 
og man har samfunnshus pa god 
gang. ForelØpig spriker det. Man 
mangler et "overbygg" for a sne-
kre dette sammen til en heihet. 

- Etter hva jeg forstar, jobber 
skolen med a fd til noe med mel-
lomarealene mellom hall og ba-
ne. Her iigger mulighetene til a  

utvikle et helhetlig anlegg . Vi 
kan f. Samfunnshus, hall,og 
mellomarealer med feks. mini-
fotbalibane, utendØrs handball 
o.s.v. I tilknytning til disse are-
alene vii det vre naturlig med 
skrâninger og terasser, benkear- 
rangementer, 	amfilØsninger 
o.s.v. Her ser jeg en unik mulig-
het til a aktivisere barn og ung-
dom ogsâ vintertid ved at omrá-
dene islegges. - Men, sier MØrk, - 
a arbeide seg fram mot disse 
lØsningene serjeg ikke som idret-
tens ansvar, men som skolens. 

SMAPENGER 
- Utviklingen av omrâdet ma 

skje i kommunal regi. Pa kom-
munalt hold har man sa langt 
vist forstâelse for vare henvend-
elser pa vegne av idrettens be- 

- Joda, jeg trives bra i 
Driv og har nà spilt fotball 
pa jentelaget i et drs tid, 
sier Vibeke Watz (16). Det 
er kjempebra miljØ blant 
jentene pa laget. Noe som 
yule vrt lint var om for-
eldrene kunne fâ anled-
fling til a stille mer opp 
med kjØring til og fra kam-
per. Og det yule vrt let-
tere dersom kampene 
hadde gatt seint pa 
ettermiddagen. 

- Jeg har vrt medlem 
av Driv i 8-10 ár men er for 
Øyeblikket ikke aktiv, sier 
Bjorn StrØmsborg. - Ak-
kurat ná har jeg ikke noe 
forhold til laget. Jeg var 
med i fotballen tidligere, 
og det var ok. For Øvrig sy-
nes jeg det virker som om 
gruppene jobber for sepa-
rat. En skulle tro de var 
forskjellige lag. Jeg savner 
et Old-Boys lag. Som det 
nâ er ma jeg dra til Ene-
bakk IF for a spille fotball. 

hov. Nàr det gjelder utearealene 
har det imidlertid alltid vrt 
pengemangel. Det yule vre fint 
om politikerne na sâ positivt pa 
midler til a sette igang en del av 
arbeidet mat en helhetslØsnirig i 
Mjr-omradet na sam Driv gar 
mot sin jubileumssesong, sier 
MØrk. Laget har gjort mye arbei-
det selv pa sine anlegg. Og 
egentlig er det smapenger som 
skal til for a videreutvikle omra-
dene rundt eksisterende anlegg 
ved Mjr til et helhetlig omrade. 

PERSPEKTIVSKISSE 
- Idrettslaget syntes dette er sa 

spennende perspektiver at vi vil- 

- Jeg har vrt medlem i 
Driv helt siden jeg var ii-
ten, sier Stale Mathisen 
(16). Det er fotball som. 
interesserer mest og jeg 
spiller aktivt pa guttela-
get. Jeg spiller ogsá hand-
ball. Miljøet i laget er skik-
kelig all right. Det eneste 
jeg kunne Ønske meg var 
at hándballen fikk mer 
treningstid i hallen. 

- Det er kjempefint a 
vre med i Driv, sier Elm 
Nøkleby .i2j. - 
vrt medlem i mange ár 
og har for det meste vrt 
med i turn- og trimgruppa. 
Det som er lint er at vi far 
by til a ha det gØy ogsá. 
Alt skal ikke bare vre al-
vor. Det som er dumt er at 
treningstidene er lagt rett 
etter skoletid. Vi far ikke 
tid til a gâ hjemom, men 
ma gá rett pa trening. 

le prØve a illustrere hvilke mulig-
heter som finnes i omradet. Vi 
har derfor f.tt utarbeidet en 
perspektivskisse,sier formannen 
i IL Driv. - vi mener skissen gir 
et gadt inntrykk av hvordan man 
tenker seg dette omradet i fram-
tiden. Poenget med en slik skisse 
er at man ser framtids- mulighe-
tene, slik at man nár man skal 
jobbe det fram, har et slags hel-
hetsmál a strebe mat. 

Det er her ikke snakk am stare 
nye prasjekter for a fA realisert en 
slik tanke. Med relativt sma mid-
ler kan man ved Mjr Th. til et an-
legg sam framstar sam hele gren-
das idretts- og kuituromrade. 
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Jubilant ved 
Tenk deg et Øyeblikk Ytre Enebakk uten I.L. Driv. 

Tenk nøye etter hva idrettslaget betyr for barne- og 
ungdomsmiljøet I var del av kommunen. Tenk etter 
hva klubben betyr som osmeltedigeb> mellom gamle 
og nye enebakkinger, I en kommune som har doblet 
folketallet siste 20 âr. 

I dag er nesten annenhver ytterbygding medlem av Driv. 12-1300 
medlemmerfra 4 ãr og oppover har tilbud innen 7 idretter, (bl.a. 
tre lagidretter som gir tilbud til begge kjØnn  og alle aldersgrupper 
fra miniputter til <old boys-.) En voidsom aktivitet somforer ncer-
mere 200 tillitsvalgte til a bygge og drive anlegget og ikke minst til 
a drive den aktive idretten. Vi trenger mange hundretusen kroner 
hvert âr til driften - en stor del av dette tjent inn ved dugnadfra  la-
gets medlemmer. 

Samfunnet har endret seg betydelig siden 1937 da I.L. Driv ble 
stiftet. Det har idrettslaget ogsd, men i hovedtrekk driver vi pa 
samme mate i dag. Vi bygger og vedlikeholder anieggene sjØl. Vi 
gjør sâ godt vi kan som trenere og ledere. Vi samler inn penger 
gjennom dugnad, bingo og basarer. 

Jeg tror vi nà star ved en skilieveg. Skal vi kiare a videreutvikie 
begeistring og engasjement i laget de neste 50 árene, trorjeg det er 
nØdvendig at driften legges gradvis om. Tidemann-gruppa har 
nylig fremmet interessante forslag om dette, slik det gär fram av 
intervjuet med gruppas leder. Jeg skal ikke gä i detaijer, men bare 
siá fast at vi trenger en kvalitetsheving i alle ledd av lagets virk- 

lc illev ei 
somhet. idrettsfaglig,  administrativt og anleggsmessig. 

Jeg skal avgrense meg til et punkt somjeg mener er overmodent, 
ogfordijeg i dette nummeret av Vignett regner med àfâ alle p0-
litikere i kommunen i tale. Det gjeider aniegg og drift av arenaer 
for idrett. Jeg Ønsker a uttrykke meg kiart: I Enebakk kommune i 
1987 bør det vcere en kommunal oppgave a anlegge og drive større 
idrettsarenaer. Det er ikke en naturlig oppgave for etfriviilig  til-
litsmannskorps som skiftes utfra  ar til dr a std ansvarlig for Ut-
bygging og drift av teknisk kompliserte miiiionaniegg, som f.eks. 
Mjcr idrettsanlegg. iErlig tait: Jeg har ikke snakket med en eneste 
lokaipolitiker uansett parti som mener noe annet. I jubileums-
sesongen 1987 venter vi at ord blir til handling. Dette ma gi seg 
konkrete utslag i budsjetter og stiiiingshjemler allerede i 1987! 

Fortsatt vil det mere behov for tusenvis avfriviliige  arbeidstimer 
ârlig i I.L. Driv. Gamle og nye ildsjeler trenger den oppmuntring 
som ligger i at de heretter skalfä bruke kreftene til idrettsarbeid. 
Det er min mening at en grenseoppgang meliom kommunens og id-
rettslagets ansvar for denne delen av kulturpolitikken vii inne-
bcere en hardt tiitrengt oppmuntring for detfriviliige idrettsarbei-
det i kommunen. 

At det finnes villige hender og varmtbankende hjerter for idret-
ten i Ytre Enebakk, skulle vel get overbevisende fram av disse 4 
Driv-sidene. Det er en ungdommelig og begeistret 50-ars jubilant 
som vii sette sitt preg pa bygda i 1987. 

Reidar MØrk 
lecler I.L. Driv 

	4% 

low 
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Nils Wiik (67) er en av de ni som var med pa a stifte 
I.L. Driv. Det skjedde hos Buer-familien pa yang ved 
Bekkelaget en aprilkveld i 1937. Tre av Buer-guttene 
var ogsâ blant stifterne, deriblant Einar Buer som ble 
lagets første formann. 

r 

Nils Wiik er imidlertid, savidt 
vites, den eneste av de gjenleven-
de stifterne som har vrt aktiv i 
laget gjennom alle 50 ar. De an-
legg som etter hvert ble etablert i 
lagets regi var han med pa a ar-
beide fram - alle som et. Det var 
Østbybakken, idrettsplassen, 
lysløypene... 

Wiik har vrt formann i laget i 
2 âr, han har vrt nestformann, 
skioppmann, og oppmann for 
orienteringsgruppa.. Gjennom 
sin tid som aktiv idrettsmann i 
Driv liar han gátt Gaupesteins-
rennet 27 ganger, og Gaupe-
steinspokalen er forlengst i la-
gets odel og eie. Han liar gâtt Bir-
kebeinerrennet og tatt merket 17 
ganger - og han liar endatil gátt 
Vasaloppet.. 

- Det var ski- og terrenggruppa 
som var de fØrste gruppene i la-
get, forteller Wiik. Og det var vel 
naturlig. - Gjengen som var med 
og stiftet laget var alle skientusi-
aster som gikk pa ski og arrange-
rte renn lenge for Driv ble stiftet. 

- Vi holdt til oppe pa Bekkela-
get ved Lykkja (Sulerud). En del 
renn hadde vi ogsá i Sangrubak-
ken, hvor jeg i min tid satte per-
sonlig rekord pa 20 meter. Da var 
jeg 14 ar. 

- Hva med utstyret? 
- Hoppski var det sa som sâ 

med, forteller Wiik. - Ungene 
brukte langrennsski, men en del 
av de voksne hadde nok hoppski 
- som de for Øvrig brukte nâr de 
stilte opp i langrenn. Man hadde 
ikke anledning til 5. ha et sett ut-
styr til liver gren. Dette med 
smØring var ellers et kapittel for 
seg. Vi var heldige om vi fikk tak 
i slikt. Men jeg husker en fin opp-
skrift, sier ski-veteranen. Den be-
sto av knuste grammofonplater, 
parafin og bek. Det ga fin-fin gli. 
Ellers var det 5. bruke stearinslys. 
I dag stiller folk med smørekof- 
ferter med utstyr for alle vr- og 
føreforhold. Det har sannelig 
skjedd forandringer. I sS. mate 
tenker jeg ogsá p5. transporten, 

sier Wilk. - Vi ble irakwz rundt: 
âpne lastebiler til lØp og renn. 
Det kunne bli ganske kaldt. 
Spesielt husker jeg en gang vi 
skulle avgárde til Sørumsand. 
Da vi kom fram dit ble det malt 
30 kuldegrader. 

BASE I FOLKETS HUS 
- Selv hadde laget tilhold i Fol-

kets Hus, og arrangerte skirenn 
og terrenglØp derfra. Der var det 
ikke innlagt vann, s  forholdene 
var primitive. Vi matte bare inn 
vann og varme opp sâ folk fikk 
vaske seg etter arrangementet. 
Til det bruket hadde vi blekkfat, 
og det ble mye vannsØl utover. 
sa var det a rydde opp og sette i 
stand igjen kjappest mulig til 
kveldens premieutdeling. Da var 
det dans og moro. Noen av de til-
reisende konkurransedeltakerne 
i kombilØp matte overnatte. Det 
skjedde med privat innkvarte-
ring, og det var ailtid like spen-
nende 5. se hvem man skulle ha 
med seg hjem. 

PIGGTRAD OG LOSE LOYPER 
- Du liar vrt formann I lØype-

komiteen fra 50-Ara, og du prepa-
rerer fortsatt lØypene i marka for 
skiforeningen. Men hvordan var 
det med slike ting for 50 5.r siden? 

- LØypene ble jo g5.tt  opp og 
merka. Men nar det var store 
snømengder, sier det seg selv at 
resultatet ikke ble som det er i 
dag. Det kunne nok bli temmelig 
lØst, og forholdene var følgelig ik-
ke ailtid like gode. Og sa var det 
alle piggtrádjerdene vi matte 
over. Det kunne dreie seg om 20 
gjerder i ei løype. 

- Hvordan gjorde dere det med 
Økonomien? 30-ara var jo ganske 
ille i Enebakk. som andre steder. 
Men et nystarta lag trengte jo 
penger? 

- Det er klan. Allerede en ukes 
tid etter at laget ble stiftet, ble 
det avholdt basar som innbrakte 
hele kr 237,75. Ellers ble det ar-
rangert klubbkvelder. nye basa- 

rer osv. for 5. holde Økonomien 
ihop. 

INGEN TILLITSMANNSKRISE 
- Var det lett a fd med folk til 

de forskjellige oppgavene i laget? 
- Det var det. p5. en mate var 

det slik at alt sto og falt med for-
mannen. Og vi hadde en fin for-
mann i Einar Buer. Han var en 
enest5.ende administrator. I be-
gynnelsen var det bare et par  

grupper, og det var ingen prob-
lemer med a f5. folk til a stille opp 
for a arrangere renn. rydde løy-
per osv. I dag er alt annerledes. A 
skaffe tillitsmenn er butt et pro-
blem. 

FOR MANGE TILBUD 
- Hvorfor er det sá vanskelig? 
- Det er for mange tilbud. Folk 

liar mer 5. drive med. FØr var det 
bare idrett. I dag er folk med p5.  

aitfor mye, derfor har de ikke tid, 
sier Wilk, som fremdeles er aktiv 
I skigruppa og i orienterings-
gruppa. Og i sesongen liar han de 
siste fern Ara vrt skiinstruktØr 
for stammens aller yngste. Nils 
Wiik er eksemplet pd at entusi-
asme og innsatsvilje kan over-
leve alle tidens skiftende forhold. 
Det er gode tanker 5. ta med pd 
veien videre for et lag i vekst. 
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Ap.be'IdsgPuppa vii ha 
kommunale anlegg og 
idpettsfaglig Iede'P 

Selvanalyse og søkelys pa driftsformer er 
naturlig ved en mi1ape1 for et idrettslag i sta-
dig vekst. A mimre er yel og bra, men man 
bør ogsâ rette blikket framover. Laget har 
vokst, aktiviteten har vokst. Og de senere âr 
har det butt mer og mer vanskelig a skaffe de 
godt og yel tre hundre dugnadsvil!ige som 
skal til for at I.L. Driv i hele sin bredde skal 
fungere godt. 

NØstene - Drivsframtjd i dobbeitforstand. For nettopp de kan 
stà som illustrasjon pa lagets málsetting om fortsatt masse-
idrett med sarlig vekt pa barne- og ungdomsarbeid og ailsidig 
fysisk aktivitet pa alle idrettstrinn. 

VIGNETT 
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I januar besluttet hovedstyret 
seg for a nedsette en gruppe som 
fikk i mandat a utrede behovet 
og forutsetningene for en mer 
profesjonell driftsform for laget, 
herunder ogsâ eventuell iØnnet 
bistand til enkelte funksjoner. 

Arbeidsgruppas rapport fore-
ligger i disse dager. Stikkord 
hentet fra rapporten er kom-
munal overtagelse av stØrre  an-
legg, ansettelse av idrettsfaglig 
leder, anskaffelse av datautstyr. 

Arbeidsgruppa har bestâtt av 
Tore Tidemann (formann), Tore 
Pettersen, Jens Arhus, BjØrg 
Aasli, Kai Svarthol og Nils-Pet-
ter Wiik. 

- Er det silk, formann I gruppa 
Tore Tidemann, at dere ved inn-
gangen til jubileumsáret slenger 
hele I.L. Driv i fanget pa kom-
munen som en slags omvendt 
bursdagsgave? 

- Nei, ikke I.L. Driv, men de 
tekniske anlegg som idrettslaget 
skal bedrive idrett pa. Det er in-
gen forutsetning at laget skal eie 
og drive idrettsaniegg. Idretts-
arbeid er ikke A vedlikeholde an-
legg, men a legge forhoidene til 
rette og inspirere til fysisk utfold-
else pa alle plan. 

- Regner dere med at en kom-
munal overtakelse av anlegg er 
realistisk i dagens Økonomiske 
situasjon? 
MA PRIORITERE RESSURSER 

- Deter ikke mulig med en Øye-
blikkelig overtakelse av alle an-
legg, men nettopp i Økonomiske 
trange tider er det viktig a priori-
tere ressurser. Og den verdi som 
det frivillige arbeidet idretts-
lagets tiliitsvaigte utfØrer  nar det  

gjelder forebyggende arbeid 
blant barn og unge, vii aidri kom-
munen kunne erstatte gjennom 
lØnnet arbeid. Derfor vii det vre 
fornuftig utnyttelse av ressurser 
at kommunen overtar det teknis-
ke ansvaret for anieggene for a 
aviaste laget, og dermed vre 
med pa a legge grunniaget for et 
fortsatt godt og bredt aktivt ar-
beid blant barn og unge pa frivil-
hg basis. Kommunen vii ogsa et-
ter vart skjØnn vre tjent med a 
fA et helhetlig ansvar for anlegg, 
for derigjennom a kunne priorite-
re oppgavene pa kortere og leng-
re sikt, for a kunne utnytte res-
sursene best mulig for a ivareta 
de store investeringene anieg-
gene representerer. 
MALSETTING - 
ET NOKKELORD 

- Og selv vil laget da bruke 
kreftene til a kjøre fram barn og 
unge I hardtrening med tanke pa 
stj erneprestasj oner? 

Det vii alitid vre enkelte 
ambisiØse krefter som gjerne ser 
1. divisj onslag eller maratonvin-
nere med I.L. Driv pa brystet, 
men gruppas hoidning er repre-
sentativ, sa lagets maisetting 
skal fortsatt vre a drive ailsidig 
masseidrett med tanke pa a gi al-
le muhigheter til a danne grunn-
laget for eventuelle senere mdlvi-
duelie elitemalsettinger, da 
sannsyniigvis ut fra tiiknytning 
til andre lag som spesialiserer 
seg innen deres respektive gren. 
Arbeidsgruppa har ogsa under-
streket at vi pa det navrende 
tidspunkt synes det er veidig vik-
tig a fA en gjennomgaende drØf-
ting i alle lagets organer for a na  

fram til en kiar og utvetydig mal-
setting. 
DRETTSFAGLtG LEDER 
- Men rmdt oppi aet hele lore-

slâr gruppa a ansette idrettsfag-
hg leder. Tror dere ikke det lett 
kan tolkes dithen at man na skal 
sette prestasjonene I hØysetet? 
Henger dette I hop? 

- Forsiaget om en idrettsfaghig 
leder er kommet pa bakgrunn av 
Ønsket om a gjØre et kvahitativt 
bedre arbeid blant alle lagets 
medlemmer. Svrt mange innen 
tihlitsmannsapparatet patar seg 
en oppgave som de seiv føler  at 
de ikke har nok fagiig kunnskap 
til a forvalte. Ikke minst kvier 
mange seg til a ta et very av man-
gel pa erfaring med shikt arbeid. 
Vi synes derfor det er viktig at ha-
get far en idrettsfaghig ledeise 
som kan stØtte og 1re opp til-
iitsmannsapparatet, og vre 
med pa a arbeide mot den over-
ordnede maisettingen som vi me- 

ner er en forutsetning for virk-
somheten I laget. Vi tror det er 
viktig at stvringen har funda-
ment 1 iarettsfagiige Kvahifikasjo-
ner - og ikke foreidres ambisjo-
ner pa egne eller barns vegne. 
STYRKET TILBUD 

- Og hvordan skal dere sa fa 
rad til a ansette en silk idretts-
faghig leder? 

- Vi 1 arbeidsgruppa mener 
denne funksjonen er sa viktig at 
vi ma ta oss rad til den. Vi tror ik-
ke at Driv med den strukturen la-
get har og det nrrnihjØ den tih-
hører har muhigheter til vesent-
hige inntektsforbedringer gjen-
nom sponsoravtaier 0.1. Vi ma 
fortsatt satse Økonomien pa 
tradisjonehie inntektskihder. Vi 
mener imidiertid det er forsvarhig 
A styrke inntektene gjennom noe 
hØyere kontingent og treningsav-
gift dersom det tilbud laget kan 
gi ogsa bhir idrettsfaghig styrket, 
sier Tidemann. 

Det gror godt i IL 
Ytre som fyller 50 
rammes de som s 
rettslag av tillitsma 
kan simpelt hen ikl 
hjelpe til med a treii 
ta seg av alle de am 
en idrettsgruppe tr 
drive tilfredsstillen 

Gjennomgangskoi 
gruppelederne var 1 
er det utbredt mang 
nere i de forskjellig 

Treningsforhold o 
dre forhold som op 
gruppelederne. Ned 
re kommentarer pa 
til. 

- Vi har solid Okonorni takkeb-.. 
vre en dugnadsmnnsats, og vi 
kan derfor tihlate ass a legge alt 
best mulig til rette vare aktive, 
sier fotbahigruppas leder, Arne 
Aasen. 

- N6. ser det endehig ut til at 
Mjrbanen kan tas i bruk fra ne-
ste sesong. Vi har femten lag I ak-
sian i serien, og over 200 kamper I 
tihhegg til trening biir avvikhet pa 
Drivpiassen I lØpet  av en sesong. 

- Vi har hatt en fin utvikiing pa 
damesiden, og neste ar er det 
nesten sikkert at vi har hag fra lii-
lepiker og app til damehag. 

Arne Aasen vii ehiers rette en 
takk til alle oppmenn og trenere 
som bruker tid og krefter pa a 
skape et godt miijØ I fotbahhgrup-
pa. 

Turn- og trimgruppas nøsteparti far stadig stØrre tilsiutning. I hØst 
teller partiet i overkant av førti gutter og jenter I alderen 4-6 ar. 

Den som vii se idrettsglede i praksis skal ta seg en tur ned i barnes-
kolens gymsai en mandags ettermiddag mehiom khokka fern og seks. 
Det er nyttig for den som vii fA fØling med hva laget egenthig arbeider 
for - masseidrett 1 videste forstand. Og ahisidig trening. Det formehig 
bobher og koker. Unger spretter over bukker, ruiher pa matter, balan-
serer majestetisk med erteposer pa hodet og tunga rett I munnviken. 
Det er Unni Simonsen som star som leder for nØstene. Med seg hat 
hun flere av de eldre turnjentene som pa en enestaende mate er med 
pa a administrere ungenes voidsomme utfoldelsestrang. 

- Ellers forhyder det fra turn- og trimgruppas formann GudbjØrg  Be-
rgstrØm at man har planer om a aktivisere <<fore1drefØiget>. De skal 
ikke bare sitte og vente pa ungene. Famihietrim er tingen. Det star ba-
re pa treningstider. 



VIGNETT 

nv, idrettslaget i 
r i 1987. Likevel 
frange andre id-
rissyndromet — de 
lfá nok folk til a 
administrere, og 

e oppgavene som 
iger for a kunne 

nentaren 	fra 
ir, med fá unntak 
pa ledere og tre-

gruppene. 
Økonomi var an- 
k de forskjellige 

tfor kan du fâ fle-
ivordan det star 

Drivs sjuforskjellige grupper samlet pa ett brett. 

L 
'.- MiljØet i skigruppa er veldig 
fint, og de som liar egne barn 
med aktivt er flinke til a følge 
opp. sier den nybakte leder i ski-
gruppa, Stale øyaas. Han var 
tidligere formann i bakkekomite-
en for østbybakken, og Ønsker 
seg mer penger til vedlikehold av 
den. 

- Det koster penger a fØlge opp 
hoppere og langrennslØpere pa 
juniorniva, og dessverre faller 
mange fra pa det stadiumet, sier 
han. økonomiproblemene i ski-
gruppa fører blant annet til at 
det ser darlig ut for snØsamling 
for sesongstart. 

- Vi greide oss med et nØdskrik 
I âr pa trenersiden, sier kon-
taktperson i arbeidstyret 1 hand-
baligruppa, SolbjØrg Ileby. 

- Vi har nâ omtrent 120 med-
lemmer I hândballgruppa, og 
seiv om vi nok kunne vokse med 
ett par lag til synes vi det er rik-
tig a tilby de vi har et skikkelig 
tilbud fØr  vi utvider. I âr har vi 
med seks lag i serien, likt fordelt 
pa barn og voksne - flere har vi 
ikke kapasitet til. 

- De to siste sesongene har mu-
jøet I gruppa vrt bra, og ifjor 
vant blant annet dame- og gut-
telaget sine avdelinger I serien, 
forteller SolbjØrg 
Ileby, som synes styringsformen 
med arbeidstyre har fungert over 
all forventning. 

El 
(-. Basketball er veldig nytt, og i 

er første áret vi har fâtt til-
;trekkelig med treningstider i 
(alien, sier leder i basketgruppa, 

rn Mundjel fra Ski. 
- Vi har rekrutteringspro-

)lemer, grunniaget er jo egentlig 
are de to skolene i Ytre, og nâr 

ii samtidig slâss mot hândballen 
r det ikke enkelt. 
- Vi har et godt sosialt miljØ i 

)asketgruppa, og damelaget fikk 
)iant annet tilbud om a rykke 
)pp i andredivisjon ifjor, men vi 
ant Ut at det yule bli for dyrt - 
let yule medført reising til f.eks. 
rrondheim. 

Ledermangelen er pâtageiig 
)gsá i basketgruppa. At Mundjei 
;elv bare har en heig fri fra bas-
et fram til nyttár skulle jo Si sitt 

)m det. 

ORIENTERING 

FRIIDRETT 
vart stØrst Ønske er a fa en 10-

pebane og anlegg for tekniske øv-
elser rundt Mjrbanen, sier leder 
i friidrettsgruppa, Oddvar Stub-
berud. 

- Vi er ikke sá mange, men vi 
kiarte a stille to lag i arets Hol-
menkollstafett. pa spinnesiden 
mangler vi trener, opplyser Stub-
berud. Bildet er av Aage Rustad, 
ogsa han fra friidrettsgruppa. 

- Vi liar en enorm rekruttering, 
deter bare spørsmál om a fá skaf-
fet timer nok til alle, sier Gud-
bjØrg Bergstrom I Turn & Trim, 
gruppa som nylig passerte 300 
medlemmer! 

- Turn & Trim er en lettyint og 
grei gruppe. MiljØet  fungerer 
veldig bra, og det er ingen pro-
blemer med a a folk til very og 
andre oppgaver. Turn & Trim 
satser og knallhardt pa utdan-
ning, for a sikre den videre drif-
ten i arene framover. 

- MijØet innen gruppa er helt 
topp, og 1 sommer var vi over 30 
stykker pa o-lop i Finland. 0-
idretten er i hØyeste  grad en fa-, 
milieidrett, alle har muligheter. 

- Vi vii gjerne ha tak i foreld-
rene til de som driver elier Ønsker 
A drive orientering - vi trenger 
folk! 

- Rekrutteringen er 11k null hos 
oss. Vi har bare fire medlemmer 
under 15 ar, sier Sturla Kaasa i 
orienteringsgruppa til Vignett. 

- Det er et tankekors at vi er en 
av de minste gruppene i Driv, og 
at vi likevel liar arrangert Ene-
bakk 2-dagers tre ar pa rad - det 
stØrste idrettsarrangementet i 
Enebakk. 



Gran, Ytre Enebakk 
TIf. 92 55 00 

Utleie av 
video-
filmer 
og movie-
bokser 

RNN  
Eneforh. av 

BiIett.film 
og Esselte 

• Kiosk 
• Bifjard 
• Spi/lerom 

Kjent for kvalitet 

AvJO pealkas 
Kom og se 87-nyhetene! 

ROMERIKE CARAVAN 
2020 Skedsmokorset. TIf. 02/74 69 57 

GODT UTVALG I BRUKT 

Hostsjekk av BILEN? 

Fork 600, 
skifter V: Plugger, stifter, luftfilter, olje-
filter og motoroije. 

Vi justerer: Kamvinkel, tenning, 
og tomgang. 

Gratis kontroll av: Forstilling, bak- 
stilling, clutch, bremser, støtdempere, eksosan-
Iegg og understelisbehandling. 

Avtal tid med ass! 

Nittedalsgt 2 B - tlf. 7138 64 / 7138 65 
2000 LiUestrom 

NB. NB, NB. 

Har du noe a 
meddele dine 

sambygdinger? 

Prov en 
smàannonse I 

Thjjnitt 

to 9itci&  / 
CstTh 

annonsene,_./ 

OPTISK SY-NSPROVf 

  

0ptker 0 	IN KROGH 

 

OPTISKE as 
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 97 05 24 

  

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. hf. 87 48 24 e. kI. 17. 

SALG 
PA FOTRIKTIGE 

TRESANDALER 
alle str. fra 

For 325.- 

N5198, 
25.- 

Na198.
StrommStroms nen 
Bandage 

Slrorrisvejen 54, Stemmen - Itt. 7156 98 
Apent: Mand., fred. 9-17. Tosd, 9-19. Lard, 9-14 

0 

Be 6m 
optisic 

Hjelpsom og 
hyggelig 
betjening 	- 

a kjo1e41onpn 

Mansrudgârden 
1800 Askim 
TIf. 88 29 54 

synsprøve 
hos 

HANS 0. AUNE 
Urmaker - Optiker 

Tebo-senteret 
TIf. 88 84 50 

1820 Spydeberg 

Enebakk syke-  og aiuershjem 
adr. 1914 Ytre Enebakk 

har ledig følgende stillinger: 
Sykepleier - hel - eller halv stilling. 
Hjelpepleier ½ stilling - vikariat i 1 Ar. 
Hjelpepleier ½ stilling (nyopprettet: 
Aktivitor/Ergoterapeut ½ stilling (nyopprettet) 
Assistent v/helseinstitu sjon avd. rengj Øring. ½ stilling, 
vikariat i 1 ãr. 
SØknadsfrist 6. oktober -86. 
Nrmere opplysninger om stillingene ved styrer i tele-
fon 92 44 60. 

. _. 

STILLING LEDIG 

QC  

Pass pa, 
vi har kun fà 
SUZUKIER 

igjen UI hyggelige 
HOSTPRISER 

ONSDAG ER 

BIFFDAG 

PA BUKKEN 
filberedes pa DIN mate 

stk. 
RC500 	isIk. 
XR 50 Chopper 

KR 59,- 

HVER TORSDAG 
DEKKER VI 

VARTPOPULIERE 

REKEBORD! 

VI G N ETT 

Stikk innom for en 
hyggelig 

tSUKIa-prat over 
en kopp kaffe! 

t finnes ogsã noeri fá 
YAMAHA 
6q HONDA 

mopeter pa -acer 

Masse MC -ekvisita 
DRESSER  STOV1941  

K;emeutvalg 
av heimer 

M.M. 

Vare siste 86-modeller av 
BIC/DUFOUR og 

NEW WAVES 
SURFEBRETT 

s&ges denne uke 
til nto. 
priser. 

M 

GLADE 
HOSTDAG ER 
IVIED SUZUKI 

SPIS SA MYE 
DV ORKER FOR 

KR 49,- 

ONSDAG - TORSDAG 
FREDAG LØRDAG 

MURRA y,  

SPILLER DIN MUSIKK 

HVER SØNDAG 
- DEKKER VII VART 

P0 PULRE 

FAMILIEBORD 

KR 95 
Barn kr 1,- pr kg 
av det de veiec 

APNINGSTID S0NDAG: 
K!. 13.00-20,00 

Tegnefilm for barn 
hele dagen 

GRILL - DANCING 
Alle rettigheter 
Stromsvn. 85- Strømmen 
T/f.71 80 80 

Annonser leses 

av folk flest 



.icopal 
korrugerte drensror 

0 

pa kveil 
A/S Fjeldhammer Brug har 
leverl Ca. 150.000 km drensrør. 
(Det blir noen ganger rundt 
Jorda!) - Icopal drensrer en 
gjennomprovde kvalitetspro. 
dukter med mange forde$er: 

• PEH eller PVC i fire dimen-
sjoner - som dekker alle 
dreneringsbehov. 

• Et omfattende utvalg ko-
blingsdeler. 

• Riktig perforering garanterer 
rikelig inntakskapasitet. 

• Uperforert bunn 	hindrer 
innslamming nár riktig filter-
materiale anvendes. 

Prod usent: 
A/S FJELDI-IAMMER BRUG 
FORHANDLER 

Hurtig levering fra lager og fabrikk. 

Vi garanterer rimelige priser 

og god service. 

KAPe__Ba 'Spud 
1810 Slitu - TIf. 02/8946 17 

Vi samarbeider med Armand Teig 
som yter god service og har forstekiasses utstyr. 

Armand Teigs telefon er: 92 61 35. 

Nye varebiler pa lager: 

Suburbans, pick-ups, blazere, vans, jeeps. 
Brukte varebiler: 
85 Blazer S-b 0 sport, 86 Range Rover Vogue, 
85 Mercedes 300 TD. 

Nye USA sportsbiler i en kiasse for seg: 

2 stk. Chevrolet Corvette, alt utstyr - ma proves! 
Camaro Z-28, flere farger, prisgunstig alternativ. 

Brukte U.S. biler: 

84 Corvette coupé 
73 Corvette cab 
74 Corvette coupé 
55 Corvette cab 
75 Camaro 
74 Camaro 
64 Mustang 
72 Cadillac Eldorado cab 
73 Caprice 2 d. H.T. 

E I LAG Kjeden av autoriserte 
elektroinstallatorer 

Annonser leses 
av folk flest 

Velkommen til handel 
'D pa Fina-Wokkenet pa Ytre Enebakk Bensin 

- Hamburgere 

- Løvstek 

- Pølser m. 
pomes frites 

- B/If m. 
bakt potet 

- Fishburger 

- Fish and 
ships 

	

APENT: Hverd 	14.00-22.00 

	

Sønd. 	12.00-22.00 

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A.S 
1914 Ytre Enebakk - tlf. (02) 92 44 08 

FINA 
   

Darlig lukt 
eller mye fukt'?, 

V 1  

NIMO viften ordner opp! 
VEIL. PRIS KR. 570,— 

KJEMPETILBUDNA KR. 4809—

Sft.61nJb6Ltq & eftertelt aLt 
1912 ENEBAKK 

(02) 9263 00 

JORSDAG.APENT TIL Ki. 1_9_.O -0 

R 

IlW 4O 

x" LILLESTROM. TELEFON 7114 81. V 

VIGNETT 

•PARK- 
TANTER Is 

DRUM 

Praktisk overtrek.ks-
dress i bevernylon med 
vanntette forsterknin-
ger pa ermer, kner og 
i buksebaken. Skilckelig 
Scotchlite refleks som 
synes pa vei til og fra 
parken nàr det er 
morkt. 

Helly-Hansen 

Egen spesial-
avd. for 
HH-kIr! 

Foig med 

i 

ncirmilIoet 

LES Vr ft 



00 

VIGNETT 

Smak og behag kan diskuteres 
4 

dorf6r h r vi grge S storste 
A 	 1 rsmaic-oti i3enal 

Det norske Mobelsenter er landets ledende mobd-
varehus. Her vii du fâ oppfylt de fleste av dine rnobei-
ønsker. litvaiget av kvalitetsmøbierer utroligstort ogdet 
er presentert i spennende miijoutstiilinger. 

Du finner oss i Sandvika ved Kirkerudbakken og i 
Møbelbyen i Vestby. I Vestby ligger ogsâ den store DnM 
Cash&Carry avdelingen for innredningsdetaijer, samt 
landets største óg mest moderne møbeilager. 

Velkommen til 
Sandvika - 02/13 2150 
Vestbv —02/950460 
Apnirgstider. 
Hverdager 1000-2000. 
Lordager 0900-1500. 

Det Aorske Mobelsenter 
Vestby og Sandvika 



( e- pgj 
£1ateIe~thke fri. 

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSKUABEB 

Apent tu kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

w 
I 

CARAVANSENTERET i INDRE OSTFOLD 
STORT UTVALG I 

BRUKTE CAMPINGVOGNER 
NYE VOGNER - JTSTYR - EGET VERKSTED 

MYSEN 
RAMSTADKRYSSET V/ E- 18 

1850 MYSEN - TELEFON 89 20 45 

BUSTER 
Alt i hengere 

Varehengere 
StáI/finér fra kr3.800, 

Bàthengere 
fra kr 3.500,- 

S, BUSTERUD Thememabrikk 
1860 Trogstad 

7f. 02/82 64 88-82 65 31 
Ring for kvelds- Iordagsavt. 

Peis-senter 
MED EGNE MURERE. 

Vi utforer alt i peismuring. GRATIS konsulent-
tjeneste med fast forhàndspris. 

Váre peismurere er fagfolk med tang erfaring og 
vi utforer arbeidet til avtalt tid. 

For ovrig har vi godt utvalg i OVNER - 
KAMINER OG FRITTSTAENDE PEISER, samt kombiovner/-peiser. 

P€tSER PEIS&JTSTYR OVNER• OLJEKAMINER OLJELOFTE 

ROMERIKE PEI 
SKANINGSRtJD & TOKLE A.S. 

Strømsvn, 102, Strømmen 
hf. 71 4230 

APENT: Hverdager kI. 9-17. 
Torsdag kI. 9-19. Lrda k.. 8 113. 

ALIT. INSTALLATOR 

No ROES Ko rr 

TER 

i;i tonett 

VIGNETT 

LillestrØm Hest .og Hund 
Solheimsgt. 7, 2. etg., 2000 Lillestrøm 

TIf. 71 78 80 

Vi satser pa 
kvalitetsvarer 

og god service 

HOLD ROMERIKE 
RENT FOR HUNDEMØKK 

50 hundeposer KUNKR1O N 

(gjelder ut september) 

Prøv et besok, vi har alt du trenger til 
HUND, HEST og RYTTER. 

Apningstider: 
c - :gctreoag.c. 10-17 

Ts.agkL1O-19 

Vii Enebakk beholde 

TRENGER FLERE 
ABONNENTER 
FOR A OVERLEVE. 

Prøv et abonnement ut âret. 

 450 Detkosterbarekr i 
SVARSLIPP 
Till Vignett 
Klokkerudàsen 1, P-b. 62 
1912 Enebakk 

Jeg ønsker et prøveabonnement pa Vignett ut âret 1986. 
Navn-

Adr  - 

Postnr/sted 	 



candy shop 

FLYTTERINN 
I LOPET AV OKTU 

BYGG- OG TOMMERMESTER 

Per-Erik Ostlie as  
1914 YTRE ENEBAKK-llf.:02-92 43 40 

SOL - PARFYMERI 

DAME- OG HERREFRISOR 

Original Wolff Solarium 
m/integrert ansiktssoi 

APE NT 
Mand., tirsd., onsd., fred. .10.00-18.00 
Torsd. 	 10.00-19.00 
Lord. 	 10,00-15.00 

Timesaig lordag 27/9 kI. 9.00 - 11.00 

DUNJAKKER 	  - 10% 
ALLE BUKSER 	 ±10% 

Forretningssenteret 2. etg. 

7 	 77 Apent 
Hverd . . 10.00-19.00 
Torsd. .10.00-20.00 
Lord. .09.00-15.00 

Vi selger: 
Carrera 
ToftlMerril 
Bjorn Borg 
Poco Loco 
Levi's 
Bik Bok 
Pocolirio 
Alvo 

bIomser og gayer 

Forretningssenteret 1914, Y. Enebakk 

TIf. (02) 92 53 46 

STORT UTVALG 
I GRONNE PLANTER 

Vi tar imot best//linger 
og bringer: 

• OPPSA TSER • BRUDEBUKE77ER 
• KRANSER OG BAREBUKETTER 

r I 

	.4 

TIf. 92 52 35 

APN I NGSTI D ER: 
Mand. - torsd 	  10.00-24.00 
Fred.- lord. 	  11.00 - 01.00 
Sond. 	  13.00-24.00 

r 

Na kommer CCUTSTYRA/S 
TIL YTRE ENEBAKK 

• Gardiner 
• Sen getøy 
• Baderomsutstyr 
• Hãndkker - duker 
• Alt I kirsch 

Vi häper a komme i gang sà 
snart som mulig i oktober 

FOLG MED APNINGSDAGEN! 
ønsker sydame til som av gardiner 

tif. f.kI. 10.00: 37 16 06 

-4 WLliiiiitl 4(111LJIIt4 

4, 

Glassfiber-
strie: 
l000 

Kr 	pr. I.m i heirull 

Trebitt beis 
blandet 

1<148m pr. 10 I 

APE NT: 
Hverd. 	9-18 
Lord 	 - - 

Avd. Y. Enebakk - TIf. 92 52 95. 

VI G N ETT 
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Annonser leses 
av folk flest 

1NIA r/ T/ 

'I 
SNART VINTER- 

SPYDEBERG MOT KULDA MED VARMETOY FRA KS. I 

VIGNETT 

SKAL DE RENSE 
TEPPER OG MOBLER? 
VI LEIER UT 

't,ar 't ctrc1e(,erj  
1912 ENEBAKK - TLF. 926048 

FRE WA 
WAS"S 

BE OM TILBUD! STORT LAGER 

FRIVA A/S 
Oslovn. - 1820 Spydeberg TIC 02188 74 50 

KUN 

SALONG- 
' BORDDUK 
'W 	130xl 80 cm 

Acryl (strykefri) 

TORSDAG9-19 

Storgt. - Hj. Nittedalsgt. 21, Lillestrem. TIf. 7112 32 

VI SELGER... 
Ytterdører - lnnvendige dorer 
H-vinduer - Faste karmer 
Kjellervinduer - Fjosvinduer 
Verandadorer og Alt i glass 
Egen produksjon av isolérgiass 
Hurtig reparasjon av alle 
glasskader 

HOSTENS MOTER 
ANKOMMET 

Husk ogsá hvitt porselen 
til høstens ma/ing. 

Stasjonsgt. 22, 1820 Spydeberg. TIf. 8884 60 

• KJEMPESTORT 
utvalg i penbukser. 

Ogsá / store størr. 

LAVPRIS 

KOS Ypkflsklffip 
y 

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

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00 

PA SAMFUNNSHUSET, 
FLATEBY, 24. - 26. SEPT. 

LAMPER SKJERMER 
DIREKTE FRA FABRIKK 

De kan gjøre ârets kupp 
pa lamper og skjermer til 

utrolig lave priser. 

Salget starter: 
Onsdag 24/9 	kI. 10.00 - 20.00 
Torsdag 25/9 	kI. 10.00-20.00 
Fredag 26/9 siste dag kI. 10.00- 17.00 

JANKA BELYSNING 

= = - - =- = - -- = : - = 
- - 	- -- - - -- - - 
S 



Bilverksted 

BILLAKKERJNG 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utterer alt I el-instaltasjoner 
1912 Enebakk TI?. 92 63 00 U 

FRISOR 

Apent alle 
daer til 19.00 
L0RDAG1 4.00 

UNDERSTELLSBEHANDLIN C EIENDOMS MEG LER MURER 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 
Tit. 92 82 90 

Asveien 7, 1911 Flateby 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER as 
JERNB.vft 2. 1400 SKI. TLF. 87 37 37 

Enebakk Antirust i Annonser leses 

1911 Flateby 	 av folk flest 

III. 92 8900 

SJAFORSKOLER SJAFORSKOLER SPESIALFORRETNINGEN ELEKTRONIKK 

VIGNETT 

IANDBERGBYGBET 
ER BUT DEl NYE 

((FIJSVAREHUSLT)) 
I SKEDSMO 

SE OSLOS FLOITESTE IJTSTIILING 

alt inneri gulv/voggflis 
400 kvm. utstillinçj 

I eg badeaud, rn/sanitar 

E eqen ifliport 

I lave priser 

a egen hândtverkavd. 

I total-tilbud 

a faglij veiledninq 

norsk tlis•& 
klink .import  

Fetveien 1 27 
KjeIIer. lit. 02/7194 16 

811 VERHSTEIJ 

Autorisert 
bi Iverksted 

Rep. av personbil, varebi!, 
ettere lastebiler. 
Alle merker. 

LlrsJEYcI 
Rud Industriomr/ 

1911 Flateby. 
TIf. 9287 72 4 
P. 92 84 15 

MAR KISER 

Enebakk 
Markiseservice 

Maitha' Persiennet' (wdinbrett 
Inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
Ill. 92 45 58 

Sissets part ymeri 
TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstop-
ping. Ogsa salg av fugler og dyr. 
Smâttaveien 3 B, 1911 Fla-
teby. TIf. 92 85 90. 

Esso diesel, paratin 
og tyringsolje 
Tit. 92 81 24 

Boll NssvoId 
Veitli, 1911 Flateby 

Mobil parafin, 
fyringsolje, diesel, 

smoreolje 

hf. 92 64 25 
Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski. TIf. 87 37 10 

l(lasse A - Kiasse B 
Teoructws - Kjøretlmer 
Om nødvendig niøter vi 
til kjoretimer I Enebakk 

MASKINENTREPR. 

BMrene Svendsen A/S 
Alt I nydyrking, bakkeplane-
ring og annen massetrans- 
POrt 	QIingen 
III. 83 70 19/72 16 85 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDLI 
Alt I blikkenslagerarbeld 

uttores 
1911 Flateby 
TI?. 92 84 68 

Svein Culbrandsen 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby 
TIf. 92 82 67 

INNRAMMING. 
Ljtsugts 

rammeverksted 
Alt i innramming 

1911 Flateby. IlL 9286 10 
ogsâ kveldstid 

Spydeberg 
RAMMEFORRETNINC 

Din spesialforretnirig 
SALG AV KUNST 

Tebo Senteret, 1820 Spydeberg 
TIf. 88 85 90 

Enebakk 

Transformor 
verksted 

Boks 27, 1911 Flateby, 
TIf. 92 85 40 

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

Kvelder, lordag etter avtale. 

Stein Harre-Hansen 

&. Service 

Ojerke 

Härdesign 

TIf. 92 81 62 
Bjerkeveien 2 
1911 Flateby 

GLASSMESTER 

BRENSEL 

TANNLEGE RORLEGGER 

Erik KJelgaard 
Varme, sanilair, nybygg og retia-
bilitering. 
Utlele av lensepumper, vannsuger 
09 hoytrykksspyiing. 
1914 Ytre Enebakk, Tit. 9246 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Enebakk 
rørleggerbedrift 

v/Trygve E. Andresen 
VI UTFORER ALT I RØALEGGERARBEID 

TIL EN MEGET GIJNSTIG PRIS 
Vlgtn.25, 1914 Enebalk IlL 924354 

REGNSKAP 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk—
lit. 02) 92 63 03 
MEOL. ÀY NORSKC 

RCGNI*CAPSDYRA(RS FORCHIN 

INSTALLASJONSFIRMA 
KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Oakkevn.58C, 1911 Flabby 

Tit. 92 86 94 
MoblilIt. 094/26165 

Stan consult 
Service-senter for nringsdrivende 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rãdgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TIt. 9247 74 

Annonser leses 

av folk f lest 

Bjørns autolakk 
vfBjorn Brunstrom, Flateby 

Tit. 92 8506 
Oppussing og Iakkering 
av taste- og personbller 
BRENNLAKKERING 

Siw's salong 
TIl. 92 80 49 

Apent hver dag 
Stengt mandager inntll videre. 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

OppLring pa b/I 
Teorikurs 

Fase II 
TIf. 92 88 51/71 4292 

	 K•SYrkesk1r 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

Tit. 02i88 8154 
Langdag onsdag og 
torsdag lii kI. 19.00 

Enebakk 
Tannteknikk 

TAN NT E KN IKE RM E STE R 
LASZLO FARAGO 

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

ELEKTRO-MEKILISI( VERKSTEO 

D. Freitag & Co 
Elektro-Mekanlsk - Verksted 

Produksjon — reparasjon 
Sterkstrom — svakstrom 

811 - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

III. 02/92 62 94 

EL-INSTALLASJON 

PREPARANT 

Ski Glassmester- 
forretning A/S 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvri. 21, 1100 Ski 

III, 87 34 55 

BILFIRMA CATERING 

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

Catering- Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tit. (02) 92 88 60 

CONTAIN ERUTLEIE 

PARFYMERI 

SUVERENT 
DEKK FOR 
SNOOG IS! 

MICHELIN 

Norges beste vinterdekk! 
Soni nytt og otter 15.000 km. 

Jorgenrud 

1820 SPVDEBERG Tit. 88 75 07 

John A. Andresen 
UTFORER ALT I RGRLEGGERARBEID 

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

lIt. 92 48 92. Mob,tlf. 094/11 747 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av biler 

Kommisjon 
opptil 100% finansbistand. 

Tlf. 02/92 80 70, 1911 Flateby,  

CS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere 
fra 2-8 m3. 

TIl. 83 70 19 
Mobil 094/23 576 



;ygmigs 
rädet 1L 

fornøyd med 
eret I Ene- 

Ørii ulerud; tømrer 

- Jog har ikke hatt floe 
med dot a  gjøre, sa jeg vet 
rett og slett ikke. 

............ 

- Unni Thoresen stilte ut skinnarbeider. 

Oddvar Wennevold 

- Det er vel bra det. Jeg 
er i alle fall fâtt den hjelpa 
jeg trenger, men sà er jeg. 
da ogsâ svrt sjelden syk. 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Host- 
tilbud 

Frostvske 2,2 	 

SpyIevske 5' 	 24 90 

Herreparaply 	 29.- 
Dameparaply 	 39.- 
.Barnehavesekk 	 34.- 
Ryggsekk m/stot 	119. 
Service fra 11.00 - 18.00. 
Eventuelt timebestilling. 

Apningstider: 
Mand.-f red. 	 06.30-21.00' 
Lord. 	 09.00-20.00 
Send. 	 09.00-21.00 

TIf. (02) 92 81 32 

Aage W. .3vapthoel 
TLF. 92 40 47 

VI LEVERER PARAFIN, FYRINGSOLJE OG 
AUTODIESEL OG ALLE TYPEJR SMOREMIDLER 

0 

NA ER PRISEN LAV 
II

Vi utforer fyllmassetransport 
og kornkjoring. 
Sand, singel og 
pukkstein skaffes tilkjort. NOROL 	I 

Knut Strømsborg, elekt-
riker 

Det kan jeg ikke svare 
pa. Jeg har ikke tid til a fly 

- A ha en hobby, 
noe a bry seg om er 
helsebringende, me-
ner Enebakk Helse-
lag. I helga arrange-
rte de hobbyutstil-
ling pa Ignarbakke. 
Arbeidene hadde stor 
spennvidde, og mye 
var av imponerende 
kvalitet. 

Av Marianne Olsen 

INSPIRASJON 
- Dette er ljerde gang vi arran-

gerer en slik utstilling. Siste gang 
var i 1983. Utstillerne trenger tid, 
derfor samler vi ikke bygdas hob-
bykunstnere hvert ãr, sier Helse-
lagtes leder, Gunnbjørg  Svarthol 
til Vignett. 

- Utstillingen tror vi kan gi ins-
pirasjon til mer hobbyvirksom-
het. Ja, og da mener vi bade 
blant de som allerede stiller ut, 
og blant publikum. 

STOR BREDDE 
- Hobby kan vre sâ mangt. 

Noen leser bØker,  andre samler 
pa frimerker. A prensentere alt 
som gâr under betegnelse hobby 
er en umulig oppgave. Men, jeg 
synes likevel vi her kan vise en 
utstilling med stor bredde. Her er 
fotografier, applikasjon, smykker 
i stein, rosemaling, porselens-
maling, blomsteroppsetting, ski-
nnarbeid, portrettegninger, kera-
mikk, blomsterpressing, strik-
king, hardangersØm, vev, flue-
ring, teppeknyting, toying med 
mer, forteller GunnbjØrg  Svart-
hol. 

- 23 utstillere er med. Det er 
frre enn tidligere, men vi har 
minst like mange arbeider pre-
sentert. De enkelte utstillerne 
har vrt produktive, dessuten er 
flere alisidige, og har ned flere ar-
beidstyper, sier GunnbjØrg. 

Litt morsomt synes GunnbjØrg 
Svarthol det er at de i âr har med 
en steinsamler. Arne Gundersen  

stiller ut smykker som er laget av 
selvsamlede eller kjØpte steiner. 
- Dette er flott fordi steiner er en 
hobby for sâ utolig mange, mener 
Gunnbjørg. 

ALLE ALDRE 
Utstillerne var i alle aldre. Her 

svingte dot fra yngstejenta pa 18 
til eldstemann pa 75. Som yngste 
utstiller viste Ragnhild Rust et 
bord bugnende av oppsatte, tØr-
kede blomster. Det bØr  nevnes at 
hennes oppsatser vakte stor in-
teresse. 

Eldste utstiller var 75 oar gamle 
Gunnar Bjerkestuen. Han arbei-
der var av imponerende kvalitet. 

Ved siden av Kirsten HobØls 
malerier og akvareller, samt Sis-
sel Sundbys tegninger, var nok 
Bjerkestuens arbeider gjenstand 
for stØrst  oppmerksonhet. 

Helgas arrangement ble av-
sluttet med diplomutdeling til al-
le deltakerne. Disse var ikke ka-
raktergivende, kun et minne om 
utstillingen. 

Hobbyutstillingen viste at det 
er massevis av skapertrang, ener-
gi og fantasi her i bygda. Mange 
gjemte hobbykunstnere tittet ut  

av stua, og atskillig flere finnes 
nok. Kanskje burde noon og en-
hver plukke opp traden na som 
vintermØrket senker seg. Ja, kan- 

Enebakk 
Fremskritts- 

parti 
arrangerer: 

Apent mote 
tirsd. 30. sept. 

kI. 19.00 i Herredshuset 
10,2% av Enebakks stem-
meberettigede gjorde 
Fremskrittspartiet til byg-
das 3. storste parti ved 
siste kommunevaig. 

Hvor er dere? 
Ikke interessert i poli-
tikk, sier du? 
Men det er politikk nár du 
blir nektet a bygge og bo. 

Ikke interessert I poli-
tikk, sier du? 
Men det er politikk nár Un-
gene dine ikke har noe 
sted a gjore av seg. 

Ikke interessert i poll-
tikk, sier du? 
Men det er politikk nár du 
eller dine ikke kommer fort 
nok tillege. 

Fremskrittspartiets kom-
munestyremedlemmer 
stiller seg laglig til for hugg 
pa dette motet. Sporsmal 
og kritikk blir besvart etter 
fattig evne. 

1 Apning v/formannen i 
Enebakk Fremskritts-
parfl. 

2. Stortngscepr. Bjorn 
Erling Yftmorn holder 
foredrag om: 
Fengslenes liberale 
permisjonsreglement 
for voldsforbrytere. 
Sporsmâl og svar. 

3. Resultatet av arbeidet 
vi har gjort for legalise-
ring av <<ulovlig' bofor-
hold pa hytter i Ene-
bakk, v/øyvind Strom. 

4. Hvorfor er det nod-
vendig med et fortsatt 
sterkt Fremskrittsparti i 
Enebakk? v/Egil So-
rensen. 

5. Avslutning. 

skje du kan stille ut pa neste hob-
byutstilling? 

—Ragnhild Rusts blomsteroppsatser var popu1are. 

jeg 
annen 
he11er. 


