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FRUKT OG GRONNSAKER 

A 

HELGESTAD GARD, SKI 

Forbi Ski kirke 
og følg anvisning 

HER ER VI 

Vi presenterer losningen pa redaktorsporsmálet: Jen-
tene som skal lage avis for framtida er Marianne 
Olsen(20), fodt og fostra i Enebakk, naermere bestemt 
Brevigskroken ved Lyseren. Marianne er avisens nye 
journalist med argusoyne over hele bygda. 

Aslaug Tidemann(42), innfiytter med uhemma enebak-
kentusiasme -blir lournalist nr 2,09 ovisens forelopig an-
svarlige redaktor. Hun er den som skal henges nár det gár 
over stokk og stein. 

Om Marianne, glad jenta fra Brevigskroken, kan du lese 
mer inne I avisen. Do blir du overbevist om at framtida er I 
trygge hender. 

organist, Kolbein Haga arrange-
rte dette Aret den første orgelfe-
stivalen. 

0 dem 
stad tilsake  I  ne 
Han Ønsket a fortsette der Hga 
slapp og arrangerte nye 
orgelfestivaler.-Vi har nà holdt 
ni stykker, sier Oudenstad. 

 

Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

b/stand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bi/merker. 

FLATEBY ANTIRUST 
Tif. 92 80 70 

Ni'. 35 	1. oktober 3. arg LØssalg Kr. 3,50 Lokalavis for Enebakk 

OU.DENSTAD FIKK 
KULTURPnISEN 

For første  gang har Enebakk utdelt 
en kulturpris. 11 kandidater var nom-
minerte. Her kunne det vre bade en-
keltpersoner, lag og organisasjoner. 

Prisen var pa 5000 kroner og gikk til 
organist Hávard Oudestad. Begrunnel-
sen for tildelelsen, var hans arbeid 
med orgelfestivalene i Enebakk kirke. 

-Enna vet jeg ikke hva jeg skal bruke 
pengene til, sier Oudenstad til Vignett. 
Men de blir yel satt av til et hyggerlig 
og fornuftig formal. 

Oudenstad har ikke noen me-
fling om hvorfor akkurat han flkk 
prisen. -Igrunnen korn det like 
verrki4 

andre . sier han til Vignett. P et 
stipend sØker man jo. Denne pri-
sen korn bare, helt uventet. 

Kultur er som kjent blitt et 
vidt begrep.Det kan vre altfra 
idrett til kor og ungdomsaktivi- 
tet. Et sted matte vel kultur- KVALITET 
styret i Enebakk starte, mener 
Hâvard Ounestad. 

FRA BERGEN 

Oudenstad er født  i Bergen, 
men oppvokst pa RØros.  Selv sier 
han at famiien ikke var spesielt 
musikaisk. Moren spilte litt orgel 
og piano. SØsteren er lrer i mu-
sikk og broren, som forØvrig  er 
skoletanniege i Enebakk, spiller 
gitar og piano pa hobbybasis. 

Oudenstad begynte som or-
ganist i Enebakk kirke i 1971. Da 
var han samtidig student ved 
musikk-konservatoriet. Etter to 
ar i Enebakk, sluttet han og be-
gynte som organist i StrØmrnen 
kirke. Her ble han i fern hr. 

NYTT ORGEL 

Enebakk kirke fikk nytt orgel 
i1977. Dette var et svrt spesielt 
instrument. kort fortalt var det 
ikke sternt som vanlige tastein-
strurnenter, men slik det var 
vanlig i barokken. Davrende 

--- 
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I til person og aflti'ekk 
I Fá gode road av Anne-Lise 
1 ___F•LL 	 
I URg BRILLESENTER AS  I ANNE-LISE FLAM, OPTIKERMESTER 

idrettsvn. 20 -1400 Ski - TH. 87 50 30 
- - - - - - _ - - - - - -- - 

• "p  

Ounestãd fikk kulturprisen 
Pa festivalene i Enebakk har 

det hele tiden butt lagt vekt pa 
kvalitet.Etterhvert har de opp-
arbeidet et kontaktnett som gjØr 
det mulig a skaffe meget gode ut-
Øvere. Kjente organister fra hele 
Europa har gjestet orgelkrakken 
I Enebakk kirke. 

Litt varierende oppslutning 
har det vrt. Ofte fylles kirken 
nâr det kommer kjente personer 
med stor plateproduksjon bak 
seg. Eksempler pa dette er Heinz 
Lohman og David Sanger. Begge 
har gitt Ut 50-60 LP-plater. Pu-
blikum stØmmet inn. 

Anneriedes er det nâr flinke 
musikere som ikke har gjort seg 
kjent gjennom plater kommer. I 
Harlem i Nederland, arrangeres 
det hvert ár en stor konkurranse 
I orgelimprovisasjon. Dette blir 
regnet som noe slikt som E.M in-
nen nevnte felt. Tre av vinnerene 
herfra har deltatt pa festivalen i 
Enebakk. Dette er desverre mu- 

Forts. siste side (2) 



VIGN EU 

LOVSANGKVELD 
0 

PA BJERKELY 

De fire venner spiller pa Berkely. 

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

VEDRoBIBLIOTEKTJENESTEN 
I ENEBAKK 

Banegolfi 
Er du, eller vii du bli, inter-
essert i banegoif? MØt opp pa 
Flateby samfunnshus i kveld 
(onsdag) ki. 19.00. 

Enebakk venstre trenger folk 
til a sta pa kommunestyrelis-
ta. Kontakt Guro SØrhus 
Lohne, LØkkav. 7, Flateby, 
om du kjenner noen, elier du 
er villig til a std pa lista. 

Idrettsanlegg, Flateby 
Enebakk kommune inviterer 
til apent mote 8. oktober. Se 
annonse. 

Mari menighet 
inviterer til Lovsangkveld for 
hele familien pa Bjerkely mi-
sjonssenter torsdag 2. okto-
ber. Se annonse. 

Betel 
minner igjen om ukas mØter. I 
kveld (onsdag) er det menig-
hetsmØte ki. 19.30. Se an-
nonse over de resterende mØ-
ter. 

Enebakk Hagelag og Ene-
bakk Bondekvinnelag 
inviterer alle til a hØre <<K-
serier om frukt og grønnsa-
ker>> pa BØndernes hus. Se an-
nonse. 

Skiforeningen 
holder generalfors am ling 
torsdag 16. okt. Se annonse. 

Borgerlig konfirmasjon 
Nedre Romerike, váren -87. Se 
annonse over hvor du kan 
henvende deg for a fA opp-
lysninger. 

SØnd. 5. okt. 
ki. 16.30 B: 

ASKEPOTT 
Ri. 18.30 U: 

NILENS JUVEL 
Ki. 20.30 V: 
USKYLD 

SKaiv. 

Gudstjenesteliste 
5. oktober 1986 

Enebakk 
Ri. 11.00: Mari kirke 
v/Heigheim. 	Nattverd. 
De eidres dag. 
Ri. 19.30: Granly, Dale-
fjerdingen v/Helgheim. 

P14KATEN 

Ut av siste ars statistikk for 
bibliotekene i Folio, kan man se 
at Enebakk er den kommunen 
der det blir lest minst og der det 
blir kjØpt inn minst bØker  pr. inn-
byger siste ár. Man kan vel undre 
seg over hva som kan vre arsa-
ken til dette. En følge  av dette er 
etter min mening at man har en 
aitfor dárlig bibliotektjeneste i 
kommunen. Det er greitt at man 
har et hovedbibliotek i Kirke-
bygden, men etter antallet inn-
byggere kan jeg ikke skjØnne 
hvorfor man ikke har en filial og-
sa i Ytre Enebakk og pa Flateby. 
Nâr man sammenligner biblio-
tektilbudene med andre steder i 
landet, mâman si at Enebakk 
st.r dárlig rustet. 

Selv erjeg fra en liten vestland-
sbygd med ca.300 innbyggere, 
men folkebiblioteket har da vrt 
der sa lenge jeg kan huske. Det 
samme gjeider forØvrig  nabobyg-
dene. Jeg kan derfor ikke forsta 
hvorfor Enebakk skal vre sa 
mye dârligere stilt pa dette om-
râdet enn mange andre steder. 
Her har man til gjengjeld besØk 
av en av fylkesbibliotekets sine 
busser en gang pr. maned pa for-
middagen. Men det er vel heiler 
fa anledningertii a dra nytte av 
dette. 

Her i Ytre blir det nâ til glede 

25.september var Enebakk 
Pensjonistforening pa dagstur til 
Gamiebyen. 

Turen startet fra Flateby kiok-
ka atte. Vi skulle mote var guide 
kiokka elleve. i Gamiebyen, men 
vi ville jo ha iitt tid underveis nàr 
vi var pa tur. En kaffekopp un-
derveis matte vi.jo  ha, og den tok 
vi pa Vikkroa ved Vestby. 

Litt speielt ved denne turen 
var det at bussen vi kjØrte i til-
hØret Norges Statsbaner, og den 
hadde sogar et navn, nemlig "0-
berst Kruse". Vi blei ogsa Ønsket 
veikommen av sjaføren  som het 
Einar, og han guidet oss utigjen-
nom Østfoldbygdene og inn til 
Gamlebyen underveis ispedd 
artige historier. Einar hadde og-
sa lest sin Norgeshistorie. Han 
kunne árstaii pa rams, bade nar 
det gjaldt byens historie og even-
tueile skipsforlis. Omvisningen 
i Gamebyen var interessant, og 
kanskje srlig for de som hadde 
eksersert der i ungdommen. Vi 
startet med et besØk i.østre 
Fredrikstad Kirke. Her rede-
gjorde guiden fra kirkens tilbliv-
else, dens branner oppigjennom, 
og restaureringer og fram til i 
dag. Kirken var meget vakker. 
LØftet du blikket, sa du inn i et 
himmelblatt hvelv bestrØdd med 
guilstjerner. I denne kirken var 
det heller ikke i "forna dar" til-
latt for smafolk a gâ inn hove- 

for mange satset pa nytt forret-
ningssenter og nytt samfunn-
shus. Kommunen har ofte stilt 
seg positiv til a stØtte opp om for-
skjellige idrettstiltak. Det er fint 
at det blir vist velvilje og gjort en 
innsats pa dette omradet. Men 
det er likevel langt fra alle som 
har interesse for og kan dra nytte 
av idrettsaktivitetene. For a or-
veie dette ville det vre flott om 
vi "leseglade" kunne f. et bedre 
bibliotektilbud. Et bibliotek er 
ikke bare et sted der det er ad-
gang til gratis lan av bøker,  men 
et kulturtilbud som ogsa er et 
sosialt senter i bygda. 

Det er ikke alle som har like 
god anledning til a reise lange 
veier for a lane en bok man er in-
teressert i. Jeg tror at om man Or 
et bedre bibliotektilbud, sa vil 
ogsá leseinteressen bli større. 
Man er da vel like glad i a lese 
god litteratur i Enebakk som an-
dre steder. 

Haper politikere og andre vii 
arbeide for at vi i Ytre Enebakk 
og pa Flateby kan M et trivelig 
bibliotek i var egen bygd 1 nr-
meste framtid.(kanskje det nye 
samfunshuset 1 Ytre kan vre 
med a gi rom for et slikt lokale?) 

Anna Helena Thune 
Ytre Enebakk 

dinngangen, det var spesielie 
innganger for dem. 

Jeg kan vanskelig beskrive ai-
lede interessante bygningene, 
men na nevne infanterikasernen, 
som ble bygget etter kalendersy-
stemet med fire porter for de fire 
asftidene, toiv piper etter árets 
tolv máneder, tre hundre og fe-
mogseksti vinduer for aprets da-
ger, o.s.v. 

Vi var ogsa innom glassblase-
net, og vi fikk se hvordan de la-
get en dessertbolle, I det yrket 
fryser en ikke pa hendene. Her er 
det som kjent Benny Mosfeldt 
som trekker i tradene. Men tiden 
gikk, og vi begynte a blisultne, og 
iunsjen inntok vi samlet pa Vik-
toria hotell. Etter en liten pust, 
ble det tid til.shopping I byen. pa 
hjemturen tok vi veien om Sarps-
borg, og videre oppover mot Has-
lund Hovedgard. Videre mot 
Eidsberg og Askim, og vi var vel 
hjemme I Enebakk kiokka seks 
Varen I Norge er et eventyr, men 
en tur som denne i septembersol, 
var et ubeskrivelig skue - en far-
geprakt av det sjeidne, bare synd 
at det var sa fâ med pa turen, 27 
deltagere. 

Randi takker deltagerne for 
turen. Men det erjo hun som skai 
takkes. Randi, a vi takker deg al-
le i kor. Hjertelig takk. 

Sekr. 

Dagstup ti l 
GamlebY en. 

Leste du om menighetssamlin-
gene i Mari sist uke? 

Torsdag gar det første  av an-
rangementene av stabelen. Barn 
og voksne inviteres til lovsangk-
veld pa Bjerkely misjonssenter. 

Gruppa "De fire venner"skal 
spifle og ellers bun det masse by-
sang for hele familien. 

Se forØvrig annonse annet sted 
I avisen. 

Dr
0  
iv I fpamtida 

FØrstskomrnende tirsdag in-
viterer IL Driv til âpent mote pa 
Mjr ungdomsskole. Blant de sa-
kene som skai beiyses og drØftes 
er lagets framtidige drift, og da 
pa bakgrunn av rapporten som 
nettop ble lagt fram av Tide-
manngruppa og som tar opp det-
te spØrsmâiet i hele sin bredde. 
—Hvordan bØr  Driv drives i fram-
tida er, spørsmalet  som stilles, og 
Tore Tidemann vii inniede til-
apen debatt. 

Videre vii man belyse..spørsma-
let om Mjromradet som et to-
talt idretts/kultur-og skoleomra-
de. Inniedere her en Drivs for-
mann, Reidar MØrk,  og Knut 
Thorvaidsen. Etter inniedningen 
bun det apen debatt. 

MØtet vii ogsa ta for seg plan-
leggingen av markening av Dnivs 
50-âns jubileum til neste ar. 
Det en innlagt kaffepause med 
utlodning. 



SVEIS  FARCE 
OG MAKE UP 

Om leggene har fâtt melkehvit vinter-
farge eller háret gror for fort, i Enebakk 
har du nok av muligheter. Lørdag 13, sep-
tember âpnet nok en frisørsalong i bygda. 
I tillegg til a fâ fiksa pa sveisen, kan du 
her fâ bade parfymeartikier og noen sky-
frie soltimer. 

Nok en dØr er ápnet i Ytre 
Enebakks butikksenter. Den-
ne gangen var det Oslogutten 
Per Ruud som kunne Ønske 
velkommen til sin frisørsa-
long. Med seg hadde han to 
ansatte. 

Ruud er ingen nybegynner i 
faget. Tidligere bar han sam- 

men med en kamerat drevet 
en salong pa TØyen. 

Med skarp saks over et ho-
de i frisørstolen, forteller Per 
Ruud at datoen for âpningen 
ikke bar bragt med seg ulyk-
ke hittil. Salongen bar pa 
tross av lite rekiame, hatt 
svrt mange kunder. 

Lampespesialisten 
har 1 000-vis av lamper i 3 etasjer! 

10 forskj. kobber takiamper 

-20% rabatt 
Fra kr 45,- 

til kr 10.000,- 

ilverdager Lrdager 
9-20 	9-17 

Gratis P-plasser. Ate typer kjøpekort. 	Strømvn 28, Strommen. Tit. 718277 

	/ 

Ring 4146 35 
og bli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra kr. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

\$/ REDD BARNA 
I Til'.: (02) 414635 

Marianne 

r kommep. Marianne 
Far vi presentere: 

Marianne Olsen (20) : 
Fra Brevigskroken 
ved Lyseren.Vapna 
med kamera, smil og 
grenseløs nysgjerrig-
het har vi sluppet 
henne lØs pa Enebakk 
som Vignetts nye 
journalist og redak-
tør in spe. 

Helt siden Marianne gikk Ut av 
ungdomsskolen i 82 bar bun tatt 
sikte pa en journalistisklØpe-
bane. Hun liker a skrive. Mange 
gjør det, uten at det i seg selv 
kvaliflserer. Nâr Marianne er da-
ma for var meget lokale lokalavis 
er det ogsa fordi bun er sam-
funnsengasjert utadvendt, og 
med sans for smá og store ting i 
mennekers hvedag. 

Men hvem er Marianne, og hva 
har hurt bedrevet siden hun gikk 
Ut av ungdornsskolen i 822 

-Forst gikk jeg pa Ski videre-
gáende, forteller Marianne.-Der 
tok jeg samfunnsfag med 
bed.Øk.(Hurra, jenta kan gko-
nomi). 

Etter eksamen fra Ski bar Ma-
rianne stort sett reist rundt om-
kring. Hun debuterte med a in-
terralle Europa, kom hjem en 

tripp og jobbet ved Enebakk 

Syke og Aldershjem et par mane-
der fØr  hun satte kursen mot nye 
eksotiske reisemál. Israel gikk 
turen til denne gangen. 
-Der jobbet jeg tre mâneder i en 
kibbutz nr grensen til Libanon. 
Mang en gang hØrte  vi lyder av 
skudd fra tanks hele natta. Viss-
te ikke alitid hva det var, bare at 
vi matte i tilflutsrom dersom vi 
fikk beskjed. Heldigvis skjedde 
ikke det. Man reflekterer over sin 
egen situasjon og sine egne 
hoidninger etter slike opplevel-
ser. Jeg tror jeg trengte det. Her i 
Norge er alt sâ rolig, man blir 
slØv, forstàr ikke konsekvensene 
av det som skjer i verden, og 
hvordan mennesker som lever i 

en slik konstant situasjon av 
frykt bar det. 

Pa veien hjem fra Israel la Ma-
rianne turen om Egypt, og fikk 
ogsa tatt pyramidene i nrmere 
Øyensyn. Og en tur pa Nilen ble 
det ogsá tid til.... 

I april var Marianne tilbake i 
gode gamle Enebakk og fikk si-
den jobb pa ,et gartneri i Opp-
egârd. I sommer gikk turen til til 
Berlin med Grethe Laecbert som 
hjelpeguide for àrets store kul-
turtur til Berlin. 

Resten av historien er grei. 
Marianne sa at Vignett trengte 
ny redaktØr,  nettopp som bun 
sto pa reisefot til Danmark og 
England. Og fra Kobenhavn  

sendte Marianne sin søknad pa 
jobben i Vignett. 

-Og hva slags avis vil du ha, 
Marianne? 
-Jeg er veldig opptatt av a lage 
en personorientert avis, men 
selvfØlgelig skal ogsa kommu-
nalt stoff ha en bred plass i lokal-
avisen, sammen med idrett og 
foreningsliv. Men menneskers 
hverdag i Enebakk, det synes jeg 
vi skal vre opptatt av i avisa 
var, sier jenta som bruker fritida 
si - den hue bun na far til a kurse i 
media med tanke pa halvars-
seksamen fra Volda til varen. Det 
er slik at hun kan lage enda bed-
re avis for enebakkinger. 

Salater .og varmretter m ed blomkuil.f 
Det er host, med god 

tilgang pa friske, nors-
ke grønnsaker. Blom-
kâlen er en av vâre sto-
re grsnnsakdelikates-
ser. Nyttigogsâ, med 
sitt høye  C-vitamininn-
hold. 

At bruksomrädet er stort, 
skulle disse rettene fra Opp-
lysningskontoret for frukt og 
gronnsaker bevise. Her er det  

rikelig a velge i av kalde og 
varme retter, alle med blom-
kAl: 

Dansk bIomkásalat: 
1 stk. blomkál 
2 stk. gulrOtter 
50 gr. rosiner. 
Dressing 
1 dl lettrømme 
1 ss sukker 
1/4 ts paprikakrydder 

Rens og del blomkâlen i 
smâ buketter. Rens og grovriv 

gulrøttene. Bland sammen 
ingrediensene til dressingen. 
Legg det hele lagvis med 
dressingen i en egnet salatbol-
le. 
Blomkãlsalat: 
1 stk. blomkál 
I ss hakket 10k 
1/2 slangeagurk 
1/2 bt. gresslOk. 
Dressing 
6 ss lettrOmme 
2 ss sennepssaus 
1 ss sitronsaft 

1/2 ss sukker 
Skjr blomkálen i mindre 

biter. Finhakk løken. Del 
slangeagurken i smâ ternin-
ger. Gressløken grovklippes. 
Alt blandes. Dressingen 
blandes og røres inn i salaten. 
Om ønskelig kan dressingen 
legges lagvis. Dryss over litt 
gresslØk til slutt. 
Blomkãlsatat: 
1 1/2 blomkálhode 
2 avocado 
12 grOnne oliven 

Dressing: 
2 ts sennep 
I dlfiOte 
salt, pepper 

Blomkàlen deles i mindre 
biter eller buketter. Avocado-
ene skr1les og fruktkjøttet 
skjres i terninger. Alt bland-
es. Dressingen blandes sam-
men og helles over. 



4. lopskapusell 19.9.88 fflubbmestepskaP 
Jenter 1978 
1. Chathrine Furulund 1. 18, 2. 
Hege NØkleby 1.23, 3. Kari 
Bognerud 1.25, 4. Anne-Marit 
Ungersnes 1.27, 5. Marit Berg 
1.31, 6. Kjersti Enger 1.34, 7. 
Elin Eide 1.43. 

Gutter 1978 
1. Eivind Eriksen 1. 17, 2. Man-
us Lindstrom 1.17, 3. Rune 
Berg 1. 19, 4. Kim Esbjug 1.20, 
5. Kdre Knutsen 1.23, 6. Erik 
Kristiansen, 7. Petter Thor-
sen. 

Jenter 1977 
1. Ingebong Enger 1.10, 2. Vi-
beke Myhre 1.15.3. Laila Erik-
sen 1.16, 4. Marit Bognerud 
1.27. 

Gutter 1977 
1. Henrik Eide 1.08, 2. Endré 
Marken 1.15, 3. Eivind Un-
gersnes 1.18. 

Jenter 1976: 
1. Heide Knutsen 3.08, 2. Mari-
anne Skãr 3.10. 

Jenter 1975: 
1. Vibeke Johansen 2.57. 
Gutter 1975 
1. Peder Enger 2.57. 

Jenter 1974: 
Katharina Hakonsen 2.31, 2. 
Elin NØkleby 2.42. 
Gutter 1974 
lAslak østvag 2.19. 

Jenter 1973: 
1. Anja HØnsi  2.39, 2. Trine 
Busengdal 2.54, 3. Ingvili Skar 
2.58. 
Jenter 1972: 
1. Christine Teig 6.42. 
Menn 35-39 ár: 
Jan Skâr 11.19. 
Menn over 40 âr: 
1. Oddvar HØnsi  10.55. 

Jenter 1978: 
1. Chathrine Furulund 1.18. 
Gutter 1978: 
1. Roar Sandem 1.08, 2. Brede 
østvag 1.15. 3. Marius Lind-
strØm 1. 17, 4. Rune Berg 1. 19, 
5. Kim Esbjug 1.20, 6. Reidar 
Gravlien 1.21. 
Jenter 1977: 
1. Ingeborg Enger 1.10, 2. Vi-
beke Myhre 1. 15, 3. Laila Erik-
sen 1.16, 4. Laila Sletten 1.19, 
5. Marit Bognerud 1.27. 
Gutter 1977: 
1. Henrik Eide 1.08. 2. Christi-
an Fjelstad 1.09, 3. Endré Mar-
ken 1.15, 4. Lasse Thorsen 
1.16. 5. Eivind Ungersnes 1.18. 
Jenter 1976: 
1. Marianne Skar 3.10. 
Gutter 1976: 
1. Bernt Myhrer 2.44. 
Jenter 1975 
1. Silje Christiansen 2.36, 2. 
Vibeke Johansen 2.57. 
Gutter 1975 

1. Jørn Ege 2.21, 2. Christian 
HØe 2.28, 3. Henning Stubbe- 
rud 2.37, 4. Peder Enger 2.57. 
Jenter 1974: 
1. Katharina Hakonsen 2.31, 
2. Elm NØkleby 2.42. 
Gutter 1974 
1. Aslak østvag 2.19. 2. Hen-
ning Stubberud 2.43. 
Jenter 1973 
1. Anja HØnsi 2.39, 2. Trifle 
Busengdai 2.54, 3. Ingvill Skàr 
2.58. 
Gutter 1973: 
1. Tommy Gravlien 2.25, 2. 
Havard Stubberud 2.31. 
Jenter 1972: 
1. Christine Teig 6.42. 
Gutter 1972 
1. Martin Opsahi 5.50. 
Menn 29-34 âr: 
1. Sverre Gjestang 11.02. 
Menn 35-39 ãr: 
1. Jan Skàr 11.19. 
Menn over 40 âr 
1. Oddvar HØnsi 10.55. 

OPTIMISME 

VIGNETT 

44UKONSEKVENT 'HELE VE 
Beboepnelangs Bdegardsveien ikke fopnOyd 

lEN 0 

Resultatliste I.L. Win 

Av Arne Kongsnes 

- De fleste synes - 
nok at en utbygging 
av Ødegârdsveien er 
vel og bra, men det 
burde vart gjort pa 
en helt annen mate, 
sier Olav SkulbØr-
stad, selv daglig bru-
ker av Ødegárds-
veien, til Vignett. Vi 
var med han pa en 
rundtur med bil, der 
han overfor oss pa-
pekte en rekke feil og 
mangler ved an-
legget. 

KRAV OM 30 KM/T? 
- Enten vi vii elier ikke kjØrer 

vi fortere enn for i ødegârds-
veien. Veistandarden er butt sâ 
hØy, og vi automatisk kjØrer iitt 
fortere, mener Olav Skulbørstad. 

Han tror at kravet om farts-
grense pa 30 kmlt vii komme fra 
beboerne langs veien ganske 
raskt, og pápeker at dette burde 
anleggsarbeiderne tatt hensyn 
til, og iagt fartsdumper alierede 
under asfalteringen av veien. - 
Skal man i ettertid gá inn med 
fartsdumpere vii de bii mye mye 
dyrere, sier han. 

UTBYGGING OK 
Den gamie ødegardsveien var 

utviisomt et mareritt bade for 
bilister og myke trafikanter, og 
den genereile oppfatningen biant 
beboerne er nok ganske kiar - de 
er glad for a ha ftt en ny og bed-
re vei. 

- Utbyggingen er OK den, men 
det burde vrt gjort pa en heit 
annen mate, sier SkulbØrstad, og 
f.r støtte av flere andre naboer 
Vignett har vrt i kontakt med. 

- Jeg tror folk flest er enig i 

Nytt fra 
kommunen 
KULTURMINNER 

Formannskapet bar gatt inn 
for a tilleggsbevilge 20.000 kroner 
til fortsatt registrering av kultur-
minner i Enebakk. Registrerin-
gen foretas av Ilona LØvseth. 
Foreløpig er registreringsarbei-
det avsluttet i Kirkebygden og 
pa Flateby. Omradene som gjen-
star er DaleIerdingen og Ytre 

Enebakk 

MIDLER TIL 
IDRETTSANLEGG 

Formannskapet fattet i sitt sis-
te mote vedtak cm at kommunen 
er innstilt pa a stØtte STUI-finan-
sierte idrettsaniegg i 1987 med 
inntil en tredjedel av anleggsut-
giftene De prosjekter det er sØkt 
om STUI-midler til, er alle gjen-
tatte sØknader som etter det Vig-
nett fars opplyst ligger godt an 
til a a midler i 87. 

NEI TIL STOTTE 
Kulturstyret vedtok enstem-

mig i torsdagens mote a avsla en 
sØknad fra Enebakk Janitsjar om 
støtte til seminartur til Hugulia 
pensj onat. 

3 500 KRONER TIL BARNAS 
DAG 

Kulturstyret har enstemmig 
vedtatt a gi 3 500 kroner i stØtte 
til Enebakk Husmorlag i for-
bindelse med avvikling av Bar-
nas dag. 

Etter motet mellom Flateby 
Samfunnshus, styre og kom-
munen, rader det na forsiktig 
optimisme blant styrets med-
lemmer. 

- Vi er glade for at vi bar ftt i 
stand en positiv dialog med kom-
munen, sier styrets talsmann, 
Erik Brathen til Vignett. - Vi fø-
ler at vi har vunnet gehØr  hos 
kommunens administrasjon hva 
gjelder den akutte Økonomiske 
krise. NA gjenstar det bare a se 
hva politikerne sier. 

INGEN OVERTAKELSE 
- Husstyret Ønsket et sterkere 

og mer forpliktende kommunalt 
engasjement over tid. Vii kom-
munen na overta samfunns-
huset, radmann BjØrn  Halvor-
sen? 

- Kommunal overtakelse er ik-
ke aktuelt, verken ma eller i over-
skuelig framtid. Vi Ønsker imid-
lertid at Flateby Samfunnshus 
skal besta som naturlig tilholds-
sted for de aktiviteter som finnes 
i lokalsamfunnet. 

- Hvilke konkrete resultater er 
det kommet ut av motet mellom 
husstyret og kommunen? 

- Det vii jeg nØdig uttale meg 
om for min innstilling til for-
mannskapet foreligger, sier Hal-
vorsen. 

rOPLf 
Studer 

annonSefle 

opprustningen av veien men ikke 
máten. Det er butt for dyrt, og 
det har fâtt for store konse-
kvenser for beboerne som har 
mistet deler av hagene sine, me-
ner SkulbØrstad. 

UKONSEKVENT 
- Man legger gangveien ved Si-

den av ødegárdsveien for a sikre 
de myke trafikantene. Poenget 
med utvidelsen var jo at det skul-
le iegges grØft  mellom veien og 
gangveien nettopp for a sikre de 
myke traflkantene. Dette er gjort 
enkelte steder, mens det andre 
steder ikke er noe problem a kjØ-
re biien over den kanskje ?0 cm 
breie grØfta, sier SkulbØrstad, 
som ga oss en demonstrasjon 
Øverst i ødegárdsveien. 

HVORFOR IKKE FORTAU? 
- Det er ikke plass til grØft alle 

steder, sâ hvorfor kunne man ik-
ke lagd fortauskant hele veien. 
Da hadde man sluppet a ta sâ 
mye av hagene til folk, og kom- 

munen hadde spart kostnadene 
med refusjon for grunnavstáelse, 
sier SkulbØrstad, tydelig irritert 
over hvordan veien er bygd. 

Problemet med kun fortaus-
kant vii vel for mange vre syno-
nymt med snømakingsproble-
mer, men det argumentet avviser 
Skuibørstad bestemt: - Nar det 
enkelte steder ikke er piass til 
grøft mellom veien og gangveien 
vU man fã problemer med sn-
mákingen uansett. 

TRAFIKKSIKKER? 
Gang- og sykkelveien langs 

ødeg.rdsveien krysser innkjØ-
ringa til Flateby Grendesenter, 
og SkuibØrstad synes den Ut-
kjØringa er alt annet enn tra-
fikksikker: - Nàr du skal kjØre ut 
fra senteret ser du ingen ting, du 
har kanskje ti meters sikt. Ingen 
behØver a gjØre noe galt fØr det 
smeller her. Alle som skal kjØre 
ut her, ma iirke seg ut i krysset 
for a vre sikre pa a unnga en 
solid smell. Dette er trafikksik- 

Olav SkulbØrstad demonstrerer 
hvor lett det er a krysse over fra 
Øclegârdsveien og over pa gang-
veien. Hvor er traftkksikkerhe-
ten, spØr  han. 

kerhetsmessig riktig. men blir 
det gjort, spør SkulbØrsta&. 

DARLIG GRUNNARBEID? 
Beboere Vignett kom i kontakt 

med i den delen av ødegards-
veien som gar fra Bjerke og opp-
over, var bekymret for hvordan 
den delen vile se ut om et par ar.  

- Her er det myrproblemer, og 
det renner vann gjennom grun-
nen. Her har anleggsarbeiderne 
gravd ut bunnen der de tror det 
er darlig. Det skulle ikke for-
undre 055 om veien i dette omrá-
det vil sprekke opp i lØpet av et 
par ar, sa enkelte beboere til Vig-
nett. 



SIER.KAI 

Ytre0 : 

Klubben 
SteflEEAft 

9t 
- 	 .ebaA., 

har for tiden ikke noe klubb-
tilbud. Pa et ailmannamete i 
Enebakk Motor Club i var, 
ble mediemmer og styre eni-
ge om i avvikle tilknytnin-
gen til MA-Ungdom og ta 
kontakt med kommunen med 
tanke pa en naermere til-
knytning pa linje med den 
som Flateby Ungdomsklubb 
og Kirkebygden Ungdoms-
klubb har. Kiubben fungerte 
ikke. Det var liten oppflging 
a fâ fra MA sentralt, og 
kiubbleder hadde flyttet fra 
kommunen. Dette var grun-
nen til at ungdommene øns-
ket et kommunalt engasje-
ment for a fâ sving pa klub-
ben sin. 

Pa denne bakgrunn gikk 
kulturstyret pa forsommeren 
inn for a utlyse et engasje-
ment som halv kiubbleder 
fra september og fram til jul. 

Men nà, langt inn i be-
gynnelsen av oktober, er dØre-
ne i Enebakk Ungdoms-
klubbs lokaler i Ytre Enebakk 
skole fortsatt stengt. Det har 
ikke meldt seg søkere til stil-
lingen som kiubbleder, selv 
ikke etter to utlysninger. Fra 
ungdommen er det forbausen-
de stille, og klubbstyret gar 
ná meget provokatorisk ut og 
spØr: Ungdom i Ytre - Ønsker 
dere klubb? I s. fall er det pa 
tide a engasjere seg! 
Alhmannamøle 

- Fredag den 10. er det du-
ket for allmannamØte i klub-
bens lokaler, og da haper vi at 
alle ungdommer i Ytre mØter 
opp dersom de Ønsker klubb, 
sier formann i klubbstyret 
Øyvind Bremnes. Arsaken til 
at vi ná trommer sammen til 
et slikt mote igjen er at vi Øns-
ker a kartlegge interesse og 
ikke minst innsat.sviljen til 

klubbmedlemmene. Prob-
lemet er nemlig ikke bare at 
vi mangier kiubbleder, sier 
formannen. - Vi etterlyser og-
sa nØkkelpersoner innen 
klubbens rekker. 
Klare Iinjer 

Personer som er villige til a 
jobbe i klubben, ta et tak slik 
at vi kan M hjulene i gang og 
fA en klubb som blir et godt 
sted a vre for alle med-
lemmene. Den siste tiden mo-
torklubben var i drift var det-
te et av de problemene vi slet 
med til stadighet. Ekstra ille 
ble det fordi vi ikke hadde en 
overordnet koordinator. Det 
er greit a ha kiare linjer for 
hvem som gjør  hva. Derfor er 
dette ogsa et spørsmál vi gjer-
ne ser avklart fØr  vi apner dØ-
rene ijen, sier øyvind Brem-
nes. 

Fredagsdisco 
- Men dere har ikke klubb-

leder? 
- Det har meldt seg folk 

som er villige til a foresta 
vakthold pa fredagene. Vok- 

senvakt er nemlig en av de be-
tingelsene skolen setter for 
utleie av klubblokalene. 
Problemet er at denne vakten 
Ønsker en <<vikar>>. Uten et sik-
kerhetsnett vet vi at en slik 
ordning ikke fungerer. 

- sa dere er innstilt pa a ap-
ne <<fredagsdisco>> uten klubb-
leder? 

- I en overgangsperiode h-
per vi denne ordningen med 
betalte deltidsledere vil fun-
gere. Men vi som sitter i styret 
er innstilt pa at vi litt etter litt 
skal greie a bygge Ut ogsa an-
dre deler av klubbvirksomhe-
ten. 
Trenger veiledning 

Til det føler vi imidlertid at 
det er helt nØdvendig med 
veiledning og hjelp fra en an-
satt kiubbleder, sier øyvind 
Bremnes, og gjentar oppford-
ringen til all ungdom I Ytre 
Enebakk: MØt fram pa klub-
ben fredag den 10. og vr med 
pa a byggge opp klubben din. 
(Se for Øvrig annonse i Vignett 
neste uke) 

Kom igjen, folkens. MØt fram pa allmannamøtet 
fredag den 10. og slâ et slag for klubben, sier styre-
medlem Agnes Tidemann. 

Astrid Bekkensten og Willy Larsen er slitne og dritt lei! 

VIGNETT 

Kiubben i Kirkebyg-
da er inne i en krise-
periode. Lederne er 
slitne. De har hver-
ken tid eller kapasi-
tet til a drive ski- 
kkerlig 	kiubbar- 
beide. Ungdommen 
har et sted a vare, 
men ingen ting a gjø 
re. Resultatet er har- 
•verk og brãk. 
Dette er andre gangen vi har 
âpent etter sommerfeien, sier 
Astrid Bekken sten. Hun er kas-
serer og en av de to aktive, voks-
ne arbeiderne i klubben. Jeg er 
sliten og dritt lei! Formannen 
Willy Larsen, nikker seg enig. 
-Det erjo umulig a gjØre noe som 
heist her. Ordner og fikser vi floe, 
er det ailtid noen som river det 
ned. 

SMA LOKALER 

Problemene er sâ mange, sier 
Astid. Lokalene er for smâ. Vi 
har ikke mulighet til a drive 
noen form for aktivitet.Nei, vi 
kan nesten ikke kalle del en 
ungdomsklubb. Del er kun et 
sled a vaere. Eneste de kan dri-
ve med er billiard og bord-
tennis. Jo, ogsà har vi ei bit- 

Kai Svarthol sier til 
Vignett at han Ønsket a si 
opp stillingen som leder i 
ungdomsklubben, men at 
det var vanskelig. De had-
de ingen andre a sette inn 
og hâpet iallefall at han 
kunne sitte til jul. Det var 
bedre at Kai hadde et 
halvt Øye pa klubben enn 
at de ikke hadde noen le-
der i det hele tatt. 

Kai sier at de er kommet til et 
generasjonsskifte i klubben. Han 
fulgte med de som vokste fra 
klubben. Na ma det nye folk inn. 
Han forteller at han holder et 
selvforsvarskurs I klubbens regi. 
-Dette er iikevei bare i navnet, 
mener han. Mange kjØper seg et 
medlemsskap i klubben, bare for 
A trene biuig. 

-Noe er helt gait nàr en person 
kan heve lØnning  for noe han gjØr  

terlita brakke til a mekke mo-
torer i. Dessuten driver Kai 
Svarthol et selvforsvarskurs 
pa Enebakk helsestudio i 
klubbens regi. 
En annen sak er at lokalet er I 
utrolig dàrlig forfatning. Ta 
f.eks. lekkasjen I taket. Det 
pipler ikke inn lilt vann, del 
fosser! Nei det tar nok ikke 
lang tid for materialene vâre 
blir oderlagte og gulvet râ-
Iner. 

LEDELSE 

Hovedknuten er allikevel ikke 
lokalet. Del er mangelen pa 
folk som kan ta i ettak,en ski-
kkerlig ledelse. Astrid Be-
kkensten og Willy Larsen har 
forelopig taft pa seg jobben 
med a ha overoppsynet de Ire 
klubbkveldene i uka. Men dis-
se har hverken lid eller kapa-
sitel til a sefle igang noe sr-
hg med aklivileler. Kai Svart-
hol star fortsatt som leder for 
klubben, men han vet vi aerlig 
tall ikke hvor star. Tror han 
har tenkt a si opp, sier Willy 
Larsen. 
Folk ma f6 oynene opp snort, 
sukker Astrid oppgitt. Ung-
dommen Irenger el sled a ga. 
Om ingen, bade av ungdom 
selv og voksne viser interesse 
og hjelper til, er vi nodl Ill a 
stenge dora! 

minimalt for. Det viser bare at 
jobben han har anses som veldig 
lite viktig. Hva om kornmune-
kassereren hadde sagt opp. Ville 
de da trygle han om a ha et halvt 
Øye pa jobben, bare han ble sit-
tende?, spØr Kai Svarthol. -Om 
folk bare hadde greidd a titte opp 
fra papirbunkene, apne Øya og se 
hva skjer, sier Kai med intense 
Øyne og fektende armer. Folk 
burde spØrre  seg selv om grun-
nen til at ingen vii vre kiubble-
der. Ja, for man ma jo vre rene-
ste Rambotypen for a ha den 
stiUingen. Hva er det som gjør 
det slik? Hva er det som f.r unge 
gutter til a ga med kniver og kjet-
tinger? Hva er det som far en 14 
.ring med iskalde Øyne til a be-
gynne a grine nár du gir han et 
kjrtegn? 

Om man startet med disse 
spørsma.la, da er man ialiefall et 
stykke pa vei, avslutter Kai 
Svarthol. 

.1 
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I fjor host ble lokaliseringen av 
Streifinn Idrettsaanlegg pa Flateby 
kiart. En plankomite bestâende av fern 
politikere, en representasnt fra Ene- 

bakk IF 09 en fra Idrettens kontaktut-
vaig har jobbet med saken. I disse da-
ger legger de frarn en disposisjons-
plan for anlegget. 

"Langt oppi skauen 
der", sier mange. 
Plankomiteen er av 
en annen oppfatning. 
De er overbevisste 
om at de har funnet 
den rette lokaliserin-
gen. Omrâdet ligger 
ikke langt fra be-
folkning, og det vii fá 
en annen veitilknyt-
fling en i dag. An-
legget vii âpne dørene 
for nringslivskultur 
her oppe. Dessuten 
gjØr forbindeisen med 
østmarka Streifinn 
til samlingspunkt for 
bade organisert og 
uorganisert 	idrett. 
Vinteranlegget far en 
beligenhet som gjØr 
at det ogsá kan nyt-
tes av Hauglia skole. 

ADKOMST 
Adkomst til omrâ-

det vii bli fra nordØst 
gjennom tilgrensende 
boligomráder. Gang 
og sykkelvei vii følge 
den eksisterende an- 

leggsvei. 

Stadion far fotball-
bane, friidrettsbane 
og anlegg for tekniske 
Øveiser . Tribunean-
legget legges i skrâ-
fling mellom parke-
ringsplass og lØpe-
bane. Rommet innun-
der aniegget Ønsker 
man a nytte til f.eks. 
lagerrom. Gresssletta 
ved stadion kan fun-
gere som Øvingsomrá-
de for ulike baiispill 
og oppvarmingsfelt 
under kamper. 

Idretts og svØmme-
hallen planlegges a 
romme 	handball- 
bane, 	kiubbhus, 
svømmehail og gar-
derober. Med hensyn 
til halien, er man opp-
tatt av om det skal 
vre en underetasje 
eller ikke. Undereta-
sjen yule da brukes 
som en Ilerbrukshali. 
Her kunne man drive 

helsestudio, ha hel- 
sestasj on, 	fritids- 
hjem, bibliotek,eller 
drive former for ung-
domstiitak. AslØyfe 
underetasj en 	yule 
selvfØlgeiig vare den 
mildeste lØsningen, 
men en flerbrukshail 
yule senke driftskost-
nadene. 

Det er ogsâ planer 
om et treningsfelt for 
fotbail, tre tennis-
baner som kombine-
res med ishockey. 
Dessuten et omrâde 
for sykkelcrossbane. 

VINTER 
Vinteranlegget er 

iokalisert 	tilBerg- 
skaugmyra. Her er 
det plassert en par- 
keringsplass 	som 
rommer 75 biler. Den 
eksisterende hopp-
bakketraseen foreslás 
benyttet til stor 
hoppbakke. Alpinan- 

legg med skitrekk 
plasseres i uthogde 
traseer vest for hopp-
bakken. 

Det er ogsâ forsiag 
om et omráde for ski-
iek. Dette er ski-
opplringsaktivi-
teter utarbeidet av 
pedagog 	AsbjØrn 
Flemming. 

Anlegg for handi-
cappede blir det ogsâ. 
Eksempelvis Ønsker 
man a innpasse lØy-
per for terrengpigging 
pa kjelke og vanlig 
brede spor for blinde. 

Idrettsanlegget vii 
OL en parkmessig opp-
arbeidelse, og kan bli 
et attraktivt rekrea-
sj onsomráde. 

HORINGSPERIODE 
8.oktober blir det et 

mote om planene pa 
Flateby Samfunn-
shus. Det vii deretter 
bli en hØringsperiode 
pa tre uker. Da vii det 
bli satt opp stands, og 

berØrte grupper skal 
oppsØkes. 

Omrãdet er pa 260 
da .Herav eier Ene-
bakk kommune 89 
da, Tomteselskap 39, 
Enebakk IF 35, og tre 
private eiere, hen-
holdsvis 39, 34 og 25 
da. 

Etter planen skal 
utbyggingen starte 
1.august 1988. 

Interessant! Morsomt'. 
NØdvendg! 

VI GN EU 



GNETT,  

EN. DAG. FOR' FRED 
En stor, mørk 

gymsal med bren-
nende stearinlys. 
Piano akkopagne-
rer unge roster i 
fredssanger. Det 
er fredag siste ti-
me pa Enebakk 
ungdomsskole, av-
slutningen pa en 
dag som er viet til 
fred. 

Pa ungdomskolen i Ene-
bakk Ønsket de en ny vri pa 
aktivitetsdagen sin .De yule 
ofre en dag for freden. Arbei-
det startet allerede i be-
gynnelsen av uka. Lrerne 
forsØkte a trekke temaet fred 
inn i fagene norsk, samfunn-
skunnskap og kristendom. 
Fredagen ble derfor bare en 
avslutning pa et stØrre opp-
iegg. Dagen startet med en 
kort innfØring i fred og fred-
sarbeid. Vanskerlige ord og 
uttrykk ble belyst. Deretter 
var det gruppearbeid. De en-
kelte kiasser laget veggavi-
ser, plakater og opplegg til 
avslutningssamlingen 	i 
gymsalen.Syvende og at-
tedekiasse var sa ute pa en 
"fredssti". Dette var ei IØype 
ute I naturen med innlagte 
poster. Ved hver stopp skulle 
de svare pa spørsmâl som 
omhandlet fred. 
Samtidig brukte niende og 
tiendekiasse tiden til a dispo-
nere stil. Ogsa her skulle te-
maet vre fred. 
Dagen ble avsuttet med en 

samling i gymsalen. Her var 
det mørklagt og pa et lang-
bord forann scenen brant 
mange stearinlys. De var tent 
for fred. Rundt i hele lokalet 
hang tegninger av fredsduer 
og siagord som "make love, 
not war". "We are the 
world","Herr President"og 

andre sanger med budsap om 
fred, ble sunget av full hals. 

En gripenede avslutning pa 
et spennende og givende opp-
legg! 

FREDSDIKT 
Av Connie Østdahl, 8D 

Freden er noe 
vi alle vii ha, 
men hvorfor kriger vi da? 
Atomvapen, skytere og ge- 

vr, 
hva skal man med det hvis al-
le 
var enige? 

Hva hvis alle ble enige? 
Da var det ikke krig. 
Men hvordan skulle vi kiare 
det, 
med alle vapnene? 

Sk"Olekl sse Om fred. 
Den indiske statsminister 

Gandi skrev, det finnes ingen 
vei til fred. 

Gandi som selv var imot all 
bruk av void, mente med det 
overnevnte sitat, at pa var 
vei til a skape fred, ma vi kun 
bruke fredlige midler, for 
void skaper void. 

Hva er fred? 
Fred er fravr fra krig, be-

skyttelse mot angrep og over-
last, mulighet til a gi uttrykk 
for motsetninger uten bruk 
av void eller annet maktmis-
bruk, ytringsfrihet for alle, 
trivsel , rettferdighet, for-
deling av makt, ansvar og go-
der, tillit til andre kuiturer og 
nasjoner, 	selvstendighet, 
samarbeid, likeverd meilom 
kjØnn, raser og kulturer. 

Er fred nodvendig? 
Ja! fred er nØdvendig fordi: 
Menneskene utnytter og Un-
dertrykker hverandre, fordi 
fordeiingen mellom I-land og 
u-land er skjev, fordi void ret-
tes mot enkeitmennesker, 
grupper, nasjoner, og raser, 
fordi det siden 1945 har vrt 
150 kriger I verden fordi en-
hver type vàpen stadig er en 
overhengende fare for var 
kiode, fordi vi Ødelegger na-
turen og bruker opp livsvikti-
ge ressurser , som rent vann, 
frisk luft, forskjellige minera-
ler og nringsrik jord. 

Hvilke midler kan/mà tas I 
bruk for a skape fred? 

VI ma se pa verden som en 
helhet! Nedrustningsarbeid 
pa hØyeste plan, ved at su- 

permaktene ruster ned, og 
samtidig engasjerer seg i inn-
sats for Økonomisk rettfer-
dighet pa kioden. Forhand-
linger pa nasjonalt og inter-
nasjonalt plan, innsats av 
fredsorganisasjoner og be-
vegelser som FN, Amnesty 
international,Nei til Atom-
vapen, Kvinner fo fred, og 
mange andre. 

Internasjonale konferanser 
som trekker opp linjer for uli-
ke slag av samarbeid. Her 
kan nevnes: Forsvarspolitikk 
og forbruk og fordeling av 
ressurser, tilbud om utdann-
else, arbeid for alle, frie vaig i 
hvert land, om nØdvendig 
kontrollert av f.eks. FN. 

I et mangfold av organisa- 

sjoner ma vi ikke giemme en-
keitmenneskets innsats for 
fred og en bedre verden! 
Hvert ar utdeles Nobels fred-
spris til en mann elier kvinne 
som har gjort seg srlig be-
meerket i kampen for fred og 
rettferdighet. 

Fredspolitikk er planmessig 
arbeid for a beskytte men-
nesker, samfunn og natur 
mot void og overlast. 

Fredsarbeid ma ikke be-
grenses til et enkelt land, el-
ier en enkeit verdensdel. Ver-
den ma betraktes som en hel-
het, for vi har alle ansvar for 
hverandre. 

Vi krever: 
øyeblikkeiig stans i all ut- 

prøving, produksjon og ut-
plassering av atomvapen. Et 
balansert forbruk av jordens 
ressurser utdannelse for alle, 
arbeid foralle, respekt for 
menneskeverdet uanasett ra-
se, sprak og religion. 

Fredsarbeid ma deles i fire 
nivaer: 
i.pa individniva, aitsa i for-
hold til erikeltmennesket. 
2.Pa organisasjonsniva, altsâ 
i organisert gruppesamar-
beid. 
3.pa samfunnsniva, aitsa i 
det enkelte lands nasjonale 
politikk. 
4. pa internasjonalt niva, alt-
sa I forholdet mellom statene. 

Stilen er skrevet av ele-
ver i 10.klasse ved Ene-
bakk ungdomsskole. 



I NYH ET L. 
- 	Subsidierte boliglán 

Basert pa husbankens utjamningsprinsipp. 
Na kan du nesten glemme andre former for boligfinansiering. 

Ta kontakt med oss og avtal tid for mote. 
Vi formider ogsâ alle andre typer Ian. 

Vi har ogsá apent pa tirsd. 16— 19 

• Akershus 
Assuranse Is 

ASK, 2022 GJERDRUM (S km fra Skedsmokorset) 
- 

 
TLF: 06/99 08 01 

VIGNETT 

"KRISESENTER"-For mange vekker ordet grØs-
sende assosiasjoner om skamslâtte kvinner og mann-
shatende "rødstrømper".  Selvfølgelig tar vi imot mis-
handlede kvinner, sier Vigdis Bratz. Hun er daglig le-
der pa krisesenteret i As. Men det kommer ogsâ mange 
andre henvendelser. 

Vier ikke en gruppe mannshatere som ønsker a Øke 
skillsmissestatistikken. Var oppgave er a hjelpe kvin-
ner og barn i en krisesituasjon. 

FOLLO OG ROMERIKE 
Enebakk kommune er brukere 

bade av krisesenteret i Folio og 
Romerike. Vignett tok en tur til 
As for a besØke senteret i Follore-
gionen. 

Den vesle stua har velfylt bok-
hylle, blomster og sofakrok. Nei 
det var ikke helt slik Vignett 
hadde forestilt seg et krisesenter. 
Igrunnen var det ganske hjem-
mekoselig. Vigdis Bratz sier at de 
fleste som kommer hit har denne 
spontane reaksjonen. Det var ik-
ke slik de hadde trodd det var. 
Kanskje er det ordet "krisesen-
ter" som virker for dramatisk? 

MANNSHATERE 
Bratz tror mange har en litt 

skjv oppfatning av hva et krise-
senter er. Noen ser pa arbeiderne 
som mannshatende "rØdstrØm-
per". Og da mener hun rØdstrØm-
per i ordets negative betydning. 
-Dette kan umuligvre tilfelle 
her hos oss er vi iallefall gifte alle 
sammen. Det vi Ønsker er a hjel-
pe kvinner og barn i en krisesitu-
asjon. Vi forsØker aiitid a finne et 
tilbud som kan holde familien 
sammen. Om kvinner Ønsker det, 
tar tar vi en prat med paret sam-
men. Erfaringer fra dette, viser 
desverre at mannen svrt sjel-
den ser seg selv som en del av 
problemet. I det hele tatt har 
visst "det sterke kjØnn"  svrt 
vanskeriig for a motta hjelp. 
Kansje har det noe med manns-
rollen a gjØr, undres Vigdis Bratz. 

HVEM OPPSOKER KRISESEN-
TERET? 

Mange tror det er bare skams-
lâtte kvinner med blâtt Øye og 
gui kropp som oppsØker krise-
senteret. Dette er langt fra sann-
heten. Minst like mange hen-
vendelser har vi fra kvinner med 
psykiske problemer. Kanskje har 
de levd under psykisk press i 
mange ár. En langsom prosess 
har gjort alle kvinnens hand-
linger avhengig av mannen. Man-
ge far angst og nerveproblemer. 
De flnner seg selv bom fast I en si-
tuasjon med personligheten helt 
pa bânn, sier Bratz. 

INGEN VEI TILBAKE? 
En allmenoppfatning er det og-

sà at har man fØrst  kontaktet kri-
sesenteret, da er det ingen vei til-
bake. Dette er heiler ikke riktig. 
Mange kommer kanskje bare en 
dag. Det kan vre at de Ønsker a 
prate med noen eller trenger opp-
lysninger om hvor de skal hen-
vende seg. Andre iigger en natt 
eller to, for a fá et pusterom. De 
trenger et rolig sted der de kan 
tenke over sin situasjon. 

SNAKKE UT 
Teiefoner far vi mange av og vi 

lytter gjerne. Ja, for felles for de 
fleste er at trenger a snakke med 
noen. Nâr de først  er kommet 
igang, bare fosser det Ut. Ofte er 
det ting de har holdt for seg selv i  

lang ,lang tid. 
Noen av telefonene kommer fra 

barn. Det kan vre familiekran-
gel, problemer med venner eller 
incest. Eilers ringer del som er 
blitt alene. De er kommet i en ny 
situasjon de ikke helt greier a 
takle og trenger hjelp. 

Faktisk er det ogsa en del 
menn som ringer. Det kan vre 
kona har psykiske eller fysiske 
problemer. Hun selv greier ikke a 
takie dem og mannen lurer pa 
hvor han skal henvende seg. 

Fra Enebakk bar det i tillegg 
til mye annet vrt en del hen-
vendelser fra foreidre med handi-
kappede barn. 

IKKE PA NADE 
De ansatte pa et krisesenter er 

vanlig lØnnede arbeidere. Dette 
er aitsa ingen veledighet. Ingen 
skal derfor fØle at de kommer pa 
nade og alle har rett til a forvente 
skikkerlig hjelp. Allikevel bør det 
vel nevnes at stedet ikke kan gi 
noen form for behandiingstllbud. 

ønsker kvinnene og barna a 
vre anonyme, har de full an-
ledning til det. Desuten hersker 
det en streng taushetspiikt i hu-
set. Her kan alt som er butt sagt, 
regnes som ikke fortalt. 

TILBUD 
PA krisesenteret i As er det folk 

døgnet rundt. Vigdis Bratz vii ik-
ke si noe nØyaktig om hvor man-
ge de har plass til. -Er det over ti 
fast her, da er det fulit. Men vi av- 

Vigdis Brats sier de Ønsker a hjelpe kvinner og barn i en krisesituasjon 

viser aidri noen, sier hun. 
De som bor i huset betaler en 

helt minimal sum for maten. Men 
Økonomien er aidri noe problem. 
Er det noen som ikke kan betale 
for seg, ordner vi det ailtid. Slik 
er det am noen ikke har penger 
til drosje ogsá. Krisesenteret kan 
legge ut sa lenge. 

De ordner alitid med transport, 
slik at barna kan fortsette pa den 
skolen de gikk. 

KVINNEGRUPPA 
Bratz sier at de regner med a 

starte en kvinnegruppe i vinter. 
Mange har behov for a diskutere 
problemer med likestilte. Dilem-
maet er plassen, men vi er na pa 

utkikk etter et stØrre sted. 	ønsker du a kontakte krisesen- 

hap. Et hap om at kvinner vii va- 
Vigdis Bratz har til slutt et teret i As, er teiefon-nummeret 94 

1770 
ge a oppsØke krisesenteret pa et 

	
Krisesenteret i Romerike hg- 

tidlig tidspunkt. Kansje kan den ger I LillestrØm. Nummeret hit er 
store krisen da unngas! 

	
71 41 78 

N a ep utvalget 
..pä topp i 
hostens sko 
og stoviettep 

)_,_•;. 	.- i 	T? 

],?acziama r nn -Err  
I 

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

Grendesenteret, 1941 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

VVVVV VVVV 
V 	 c4f 	 V 

VERV EN VENN TIL U1,Øflttt! 
STØTT DIN EGEN LOKALA VlSI!!! 

V 	For hver ny abonnent du verver til 	V 
V 	Vignett - din egen lokalavis 	V 
V 	 - leverer vi inn en 

5 UKERS TIPPEKUPONG TIL EN VERDI A V KR 20/ DI TT NA VN! 
V 	 V 
V Ja, jeg har vervet en ny abonnent til Vignett: 	V 

V Navn:

If   

 V 
V 	 V 

Adr.: 	  

IV  
Postnr./sted: 	  V 

V 	 V 
V Ja, jeg har gjort meg fortjent til en 5 ukers tippekupong i 
, Norsk Tipping, og jeg far tilsendt kopi i posten sá snart IV 

abonnenten har betalt: 
V 

' Mitt navn: 	  V 
V 	 V 

Adr.: 	  

Postnr./sted: 	  
V 

	

	 V 
Var adresse: 
Vignett, Kbkkerudâsen 1, Postboks 62, 1912 Enebakk 

V 	 V 
V V VVVVV VVVVV VV VV VV VV VV VV V VV VV V 



RELIGIOSE MOTER 

MENIGHETSSAMLING 
Lovsangskveld for hele familien. 

* Pa Bjerkely misjonssenter torsd. 2. okt. kI. 18.30. 
* Lovsang for barn og voksne. 
* Sanggruppen ,De fire venner deltar. 
* Kollekt og bevertning. 

ALLE ER VELKOMMEN. 
Arr.: Mari menighet 

- -- 	'- - 	-- 	- 

VIGNETT 

Ak-twivitetsdag I Kipkeb da 

Noenav elevene tar opp termosen mellom alle alctivjtetene 

2 000 svenske 
bonder truet 
av konkurs 

I Sverige driver hver 
femte bonde med under-
skudd, og to tusen bon-
der er truet av konkurs. 
Dette viser en undersOk-
else fra det svenske bon-
delaget (LRF), som ser ut 
til a avfinne seg med situ-
asjonen: - Sã lenge det er 
ubalanse mellom pro-
duksjon og etterspørsel, 
ma vi tare oss a leve med 
konkursene, sier Jan de 
Wont, som er sjef for 
LRFs naringspo1itike 
avdeling. 

Den typiske <<krisegãr-
den>> i Sverige er et met-
keproduksjonsbruk med 
35 kyr, og for lite are-
aigrunniag. Gjelda er i 
gjennomsnitt 2,2 mliii-
oner svenske kroner, 
mens verdien av eien-
delene utgjor 1,4 mull-
oner. 

KUNNGJORINGER 

ENEBAKK KOMMUNE 

Reguleringsplan - 
offentbg ettersyn 
Enebakk bygningsrád har 1.-
gangsbehandlet et forsiag til 
reguleringsplan for busslom-
me ved Stranden skole pa 
Flateby, og vedtatt a utlegge 
planforsiaget til offentlig 
ettersyn i samsvar med § 27 i 
plan- og bygningsloven. 

Planen omfatter et Ca. 1,3 da 
stort omrâde til busslomme 
ved Stranden skole. Omrádet 
er avgrenset av RV 120 i syd-
vest og ellers av eiendommen 
gnr. 10 bnr. 1. 

Planforsiaget er utlagt til of-
fentlig ettersyn pa Teknisk 
etat, Kommunehuset, Kirke-
bygden, i tiden 22.09.86 til 
20.10.86. Eventuelle merkna-
der til planen ma sendes 
skriftlig til Enebakk byg-
ningsrád, poststemplet Se-
nest 21.10.86. 

Enebakk bygningsrád 

STILLING LEDIG Store smil og rode 
kinn møtte Vignett i 
skogen bak Lotterud 
forleden. Det var Kir-
kebygden barneskole 
som hadde aktivi-
tetsdag. Trarne var 
for anledningen kledt 
i sine vakreste h-
stantrekk, og vergu-
dene viste seg fra sin 
aller beste side. 

-KjempegØy med en aktivi-
tetsdag!, sier Linda,.Jan Kenneth 
og Kai Remi, Marit og Inger Ma-
ri. 
De har funnet seg en soiplass der 
de tar opp termosen mellom alle 
aktivitetene.—Vi far vre ute i na-
turen, og sâ slipper vi matte og 
sântno. Deter deilig! 

Aktivitetsdag sier nok mange 
og rister litt pa hodet. Pa skolen 
skal man leseog lre, ikke lek.! 
Lrer Astrid Granhus er av en 
annen oppfatning. Hun mener 
dagen absolutt har sin verdi Ele-
vene far vrt ute i nanturen og 
brukt kroppen sin. Pa skolen blir 
det som kjent mest stillesitting 
innendØrs. 

Dagen har ogsá kiart sin sosi-
ale verdi. Elevene ma ta vare pa 
hverandre innen gruppa. Dette 
gir dem ansvar. De lrer hver-
andre a kjenne pa en ny mate i en 
annen situasjon. 

I âr har de forsØkt noe nytt. 
Gruppene blir satt sammen pa 

tvers av klassetrinn. 
Dette gjØr  at alevene knytter nye 
bekjentskaper. 
l.klassingene har en spesielord-
fling. De har faddere i 6.klasse og 

kommer pa gruppe med disse. 
Dessuten er de sammen med en 

fra kiassen. Dette gir mange en 
nØdvendig trygghetsfølelse. 

C 	 f  

Annonser leses 
av folk flest 

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
Onsdag 1/10 kl. 19.30: Me-
nighetsmøte. 
Torsd. 2/10 kl. 19.30: Mu-
sikkØvelse. 
Fred. 3/10 kl. 19.00: Ung-
domskoret over. 
LØrd. 4/10 kl. 18.00: Te-
makveld. <<Ekteskapet, 
velsignelse elier belast-
fling? Nils Johan Thor-
sell og u.koret. Servering. 
SØnd. 5/10 kl. 10.00: 
S.skole. Ki. 19.00: Gerd 
og Valentin Karisen. Of-
fer til heimemisjon. 
Tirsd. 7/10 kl. 18.00: 
Junior'n. 
Alle velkommen. 

4 - 

LI 
ETABLERT 1933 

For a styrke Ijelispreng-
ningsavdelingen sØker 
vi: 

Kometa WWI 
Til vàrt lager pa Flateby 
søker vi lagermedarbei-
der som kan arbeide Ca. 1 
uke pr. mâned frem til jul 
1986, med mulighet for 
fast ansettelse etter 
1.1.87. 
SØkere med kjennskap 
til anleggsbransjen og 
som har truckfØrerbevis 
vii bli foretrukket. 

Eventuelle spørsmâl  om 
stillingen rettes til. 
Torhild Rud pa tif. 
02/928990. 

SØknad sendes snarest 
til: 
A/S Linjebygg 
Avd. for fjellspr.utstyr 
Postboks 85 
1911 FLATEBY 

Un gene far vcrt ute i naturen og brukt kroppen sin. 

BORGERLIG KONFIRMASJON 
NEDRE ROMERIKE 
VAREN 1987 

Avslutning søndag 10. mai 1987 
Opplysninger/pâmelding: 
- Steinar og Liv Synstad, 

Hellavn. 18 B, 2013 Skjetten 
Tif. 74 29 92 

- Vivi Lindholm, Tajevn. 10 B, 
2008 Fjerdingby, tif. 83 99 47 

- Tove Lorentzen, Landskronavn. 30 
2013 Skjetten, tif. 74 06 95 

Be om brosjyre og pãmeidingsblankett. 

Human-Etisk Forbund, Nedre Romerike 
Utvalget for borgeriig konfirmasjon. 



VI G N EU 

437 	Drill Kaosin 
kâserer om frukt og gronnsaker 

pa Bøndernes Hus 

tirsd. 7/10 kI. 19.00. 
Ale velkommen. Bevertning. 

Mistet BEGRAVELSESBYRAER 

Hos oss fir du n0  i kjopt 
TEPPE

R HVER DAG 

TIL 	
KL. LORDAGER TIL KL. 14.00. 

VEGG TIL VEGG TEPPER PA LAGER. 400 CM. BREDDE: 

BOUCL 	 STUEKYALITETER 119.' 
pr. 

m. fra Pr. kvmÉ 69.• . 

Samme sted som Wito mobler 
Sagdalsveien 7, 
STROMMEN 
T!f. 71 6848. T.EPPE 

ERET. A'StAG  

Tuffe trehjulssykkel, lys blâ 
met. uten lasteplan, mis-
tetlstjâlet i Väglivn. 8, Y. Ene-
bakk. Opplysninger kan gis i 
tif. 92 47 02. 

SELG ES 

Peugeot 205 
La Coste 1986 - mye ut-
styr - selges. 
100% finansiering. 

Britt 
HE 87 34 65, ki. 8-16 

e. kI. 17, 86 65 42 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESELS All& 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brødholt, Tomter 

TH. 92 26 10 	W1# 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO  

SALONGTEPPER I STORT UTVALG: 

140 x 200 an. For 1750. 	 na Ocs: 20 slk. finsk toppkvciritet. flere fcvger.
690, 

H[.UGA 	 TEKSTILTAPETE 
ILI'rRIMURMIIK D 
Pr. kvm. Fra 	.ar.'Yv Cm. 

LAGER VARE FLERE FARGER pr. im. Ira 136
1111111111 

• ELLERS STORT UTYALG I MANGE TYPER TERSTILTAPE 

TIXET BEIS 5Itr. 	 kun kr. 195 0 

IFA DEKKBEIS 5 Hr, 	KUN KR. 236. _N 

Annonser leses 
av folk f lest 

Skiloreningen 
LOkalutvalg, Enebakk 

Generalforsamling avholdes torsd. 16. okt. ki. 19.00 pa 
Ytre Enebakk skole. 

132 

Apent mote, 
idrettsanlegg Flateby 

Enebakk kommune inviterer til âpent informasjons-
mØte om idrettsanlegg pa Flateby pa 

STREIFINN ONSDAG 8. OKTOBER 1986 KL. 19.30. 

Utkast til disposisjonsplan vii bli presentert. Alle inter-
esserte Ønskes vel mØtt. 

Plankomitéen 

Flateby Jern & Farve 
Bjerkesenteret - 1911 Flateby 

JERNVARER - SEMENT 
- KJUKKENARTIKLER 

- FAR VEHANDEL 
TLF. 92 87 40 

Kontaktlinser 
tilpasses' 

Timebestilling:TIf. 71 43 91 

LILLESTROM 
KDNTAKTLINSEINSTITUTT A!S 

Storgt. 21 (Fjellberghjørnet) 

OPTI K ER 

OLAV KJOLBERG 
GEIR KJOLBERG 

M.N.K.F - M.N.O.F 

Annonser leses 
av folk flest 

MODULIA KJØKKEN 
Alt i GULV/VEGG 
fliser 

I(jokken. og 
Flishuset 4s 
Storgt. 35 v/kirken, 
Lillestrøm. lIt. 71 43 79. 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

Billakkering/smàskader 
Utføres raskt og rimelig til faste forhándspriser. 
Topp moderne utstyr. 

TOWER LAKK A/S 
VEGAR FABRIKKER, 1825 Tomter, tlf. 92 23 97 

Vi lIAR SIJYFET 
El FORDYIJE FI.LOIHXI. 
DETIE 1Fffi AT VI KAN 
ILLW LAVE PIUSI 06 
0611 KVAUTETm. 

PE 

- . ', '-y 	 PEISMESIER 
p 	 STROMSVN.44-STROMMEN -TLF.11 3738 

Enebakk 
skolestyre 

har mote i komrnune-
styresalen tirsdag 7. ok-
tober 1986 ki. 19.00. 
Saksdokumenter er ut-
lagt pa skolestyrekon-
toret. 
Tove Hoimsen, formann 

Bolig sOkes 
Rolig lam. pa  3 Ønsker a 
leie/kjØpe hus/leflighet i 
Enebakk snarest. 

Tif. 02/28 35 31 

Sveums Blomsterforretning 
og Begravelseshyrä 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Liiiestrom 

Telefon blomstertorretning 7114 11 
Telefon beg ravelsesbyrà 71 48 30 

Cbr. Stensruds Effi. A/S 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

(02)17 30 GO 
HELE DGGNET 



VIGNETT 

MARKISER RORLEGGER 

Clifford A/S 
Alt I mat til hverdag 09 fest. 

Catering - Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
TH. (02) 92 88 60 

CS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere 
fra 2-8 m3. 

111.837019 
Mobil 004/23 576 

PARFYMERI 

Sissels parfymeri 

TI!. 92 85 64  
ehi nver aag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

B RE NS EL 

Esso diesel, parafin 
og fyringsolje 
TH. 92 81 24 

Roll NssvoId 
Vostli, 1911 Flateby 

Mobil paraf in, 
fyringsolje, diesel, 

smoreolje 
TH. 92 64 25 

Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

Annonser leses 

av folk flest 

TANNLEGE 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

Ill. kI. 9.00.15.00 	92 87 39 
TIf. utenom kontortld 	92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebakk 
Tannteknikk 

TAN NTEKN IKERM ESTER 
LASZLO FARAGO 

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

ftEKTRO-MEKANISR VERKSTED 

0. Freitag & Co 
ElektroMekanisk — Verksted 

Produksjon — reparasjon 
Sterkstrom — svakstrom 

811 — elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

TIl. 02192 62 94. — — — — 
EL-I NSTALLASJ ON 

Strøin8bOrg & 
Fnersen A/S 

MLeJ 1 sir 

I 

UNDERSTELLSBEHANDLINC 

Enebakk Antirust 

1911 Flateby 

III. 92 89 00 

SJAFORSKOLER 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

OppIring pa b/I 
Teor/kurs 

Fase /1 
TIf. 92 88 51/71 42 92 

0 

GLASSMESTER 

MASKINENTREPR. 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i rrydyrking, bakkeplane-
ring og annen massetrans- 

port RIingen 
III. 83 70 19/72 16 85 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDIJ 
Alt I btikkenslagerarbeld 

utf ores 

TIf. 92 84 68 

Svein Guibrandsen 

Alt i blikkenslagerarbeid 
utferes. 

1911 Flateby 
hf. 92 82 67 

INNRAMMING 
igts 

rammeverksted 
Alt i innramming 

1911 Flateby. TIf. 92 86 10 
ogsâ kveldstid 

r0?  noteii 
9 

a
Stundern
s) 

 I 

EIENDOMSMEGLER 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

ELEKTRONIKK 

ENehakk 

TransformMor 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby, 

hIt. 92 85 40 

CONTAIN ERUTLEIE 

PREPARANT 

CATERING 

Jan M. JohanSen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

vi 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski. TIf. 87 37 10 

Kiasse A - Klasse B 
Teorurs - KjHrethiier 
Om nedvendig meter vi 
til kjeretimer i Enebakk 

1912 Enebakk TI!. 925300 

Barnedism  
Prilen er 
10 

inndratt 
Salget av Dispril for barn er nâ 

stanset over hele verden. Produ-
senten har selv valgt a trekke pro- 

-' 	duktet tilbake pa grunn av mis- 
tanken o, m. aLvo14gbivirknin- 

Amerikansk og britisk forsk-
fling kan tyde pa en sammenheng 
mellom den alvorlige barnesyk-
dommen Reyes syndrom og bruk 
av denne type tabletter. 

Helsemyndighetene i USA og 
Storbritannia gâr nâ Ut med ad-
varsel mot a gi barn under 12 ar 
Dispril og andre medikamenter 
med acetylsalisylsyre. 

I Norge ser helsemyndighetene 
ingen grunn til a iverksette uk-
nende tiltak og viser til den lave 
forekomsten av Reyes syndrom i 
Skandinavia. Det innrømmes 
imidlertid at kunnskapene om 
denne sykdommen er for dârlige, 
og det er nâ tatt initiativ til en fel-
les-nordisk undersøkelse av 
Reyes syndrom, shiver For-
brukerrapporten. 

BASKEI 
SØndag 28,september var det 

seriestart for Drivs basketballs-
pillere. Pa herresiden vant Drivs-
pillerene en overraskende seier 
over Nordstrand E. 47-35 ble re-
sultatet. Toppskorere var Reidar 
Svarthol og BjØrn Mungjeld. 

-KjempegØy!, sier en av lagets 
spillere øyvind Garden. Vi treng-
te denne oppmuntringen. Sist 
heig tapte vi nemmerlig samtlige 
kamper i Halden cupen. 

Øyvind benytter samtidig an-
niedningen til a komme med et 
nØdrop. Herrelaget er 1 en akutt 
krisesituasjon. De har ingen tre-
ner! Eventuelle interesserte bes 
henvende seg til basketgruppa 
snarest. 

Damelaget skulle opprinnelig 
ha spilt mot Drammen, men mot-
standerne stilte aidri opp. 

SJAFORSKOLER 

Enebakk 
rØrleggerbedrift 

vIflygve E. Andresen 
VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 

IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS 
Vãglvn. 25. 1914 Enebakk TV. 92 43 54 

John A. Andresen 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

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

lIt. 92 48 92. Mob.tif. 094/11 747 

REGNSKAP 

Enebakk 

Regnskapskontor 
1912 Enebakk — 
MEO.. AV I'4OR(E 
REoNSKAPSaYnAERs r0REN,Na Jp 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende 

Regnskap, forretnirrgsforsel, 
bedrifts-rãdgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
hf. 9247 74 

FRISOR 

Siw's salong 

hf. 92 80 49 
Apent hver dag 

Stengt mandager inntii videre. 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

BjePke 

HiMesign 

TIf. 92 8162 
Bjerkeveien 2 
1911 Flateby 

MURER 

SPESIALFORRETNINGEN 

Q.  INSTALLASJONSFIRMA 
- 	KJELL BRENDJORD 

Y UTFORER ALT I 
..., EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

711. 926694 
MobiltIt. 094/26165 

Annonser leses 

av folk flest 

El LAG  Kj:denavautorsette 
elektroinstallatorer 

Ski Glassmester- 

torretning A/S 
Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

UI. 87 34 55 

BILFIRMA 

Flateby Antirust 

KjØp og saig av biler. 
Kommisjon 

opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/928070, 1911 Flateby 

TOM NILSEN 
mottar fugier og dyr til utstop-
ping. Ogsá saig av fugler og dyr. 
Smàttaveien 3 B, 1911 Fla-
teby. Tlf. 92 85 90. 

2 är pA Flateby 
Dette mA feires! 

Vi har følgende 
ti/bud f.o.m. 7/10 

t.o.m. 11/10: 

Permanent 	KR 300. 
Herreklipp 	KR 70. 
GRATIS GLANSVASK 

NAR DE TAR 
VASK, KLIPP 
ELLER FON. 

VELKOMMEN! 
TIf. 92 80 49 

Enebakk 
Markiseservice 

Maildser Pwsienner Cardlntirett 
Inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11. 1914 Ytre Enebakk 
tlf. 92 45 58 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanhtr, nybygg og reha-
bilitering. 
(Jtleie av lensepumper, vannsugor 
09 hoytrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk, Tit. 9246 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

	 KeSIPRIUMr 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

lIt. 02/88 8154 

Langdag onsdag og 
torsdag til kI. 19.00 



Offentlige kontorer: 
Ekspedisjonstiden ved banker og offentlige kontorer er korte-

re enn folks vanlige arbeidstid. Av landets mange trygdekon-
torer er det for eksempel bare fire som har âpent sA lenge som til 
15.45 pa hverdager. 

Det viser en undersøkelse som nylig er foretatt av Forbruker-
radet, og som er et ledd i aksjonen .xEt àpnere samfunn>>. 

Landets lokale forbrukerkontorer har klarlagt ápningstider og 
annen tilgjengelighet ved sju typer offentlige kontorer, og ellers 
samt!ige bankfihialer og reisebyrâer. Materialet er sammensatt 
pa data, og listene og oversiktene blir trolig et nyttig redskap i 
arbeidet med a bedre service og tilgjengelighet ved offentlige og 
private serviceinstitusjoner, skriver Forbruker-rapporten. 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Høst- 
tilbud 

Frostvske 21/21 	 29° 
SpyIevske 51 	 24° 
Herreparaply 	 29.- 
Dameparaply 	 39.- 
Barnehavesekk 	 34.- 
Ryggsekk m/stoi 	119. 
Service fra 11.00 - 18.00. 
Eventuelt timebestihing. 

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

TIf. (02) 92 81 32 

Redaksjon og ekspedisjon: Privattelefoner: 
Klokkerudàsen 1 
	

Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 

Postboks 62, 1912 Enebakk 
	

Journalist Marianne Olsen 92 60 28 
Telefon red. 9265 40 
	

Ann.kons. Anne-Grethe Lossius 92 62 76 

Telefon ann. 92 65 50 
	

Ann.kons. Froydis Lerskalien 92 87 93 

Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 	

Avisen trykkes I Indre Smaa!enenes Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5,-
Aim. piass pr. mm kr 2.30 
Tekstside pr. mm kr 3.15 
Innlev. frist: Rubrikkann.: 
Mandag ki. 12.00 
Forretn. ann: Mandag ki. 9.00. 
Abonnementspris: 
Kr 90,- pr. halvâr, kr 180,- pr. âr. 

Astrid Utsigt likte Ingebrigt 

kehjemmet. Ingebrigt Davik vis-
te en utrolig evne til a fange de 
eldre inn i sine fortellinger og 
sanger. Gjennom trekkspill, gitar 

Daviks sanger og forteWnger. 

og erindringer fra sin egen barn-
dom. NØkkelord som frieri, sko-
maker og bestemor, vekket nok 
minner og fØlelser hos de fleste. 

Syng og vr glad, sang Inge-
brigt David. Jo, jeg tror han gjor-
de alle pa sykehjemmet litt glade 
denne fredag formiddagen! 

............. 	..........:.:. .....:... 

MM 

i" 

Hva synes du om det nye 
senteret i Ytre? 

Fint! Det er foresten faren 
min som har bygget det. 
Bra a slippe og reise langt 
avgade for alt mulig. Got-
terbutikken er spesielt 
grei a ha 1 nrheten. 

Lettvint, slipper a reise til 
Ski for alt mulig. Likevel 
synes jeg butikkutvalget 
er litt gait. Savner spesielt 
et apotek. 

Detta aner jeg ikkeno om. 
Er fra byen og har aidri 
vrt her ute fØr.Servicen 
er i alle fall bra. Mange sØ-
te og blide jenter som eks-
pederer. 

Fredag 26. septem-
ber stømmet alisang, 
trekkspilltoner 	og 
høy latter fra daglig-
stua pa sykehjemmet. 
Det var Ingebrigt Da-
vid som var pa besøk. 
Alle de oppegáende 
beboerne var samlet, 
og over kaffe og 
kringle, lyttet de til 
Daviks barndomsfor-
tellinger og sang med 
til hans trekkspill. 
De fleste forbinner trolig Inge-

brigt Davik med barnetime og 
baneprogrammer. Selv sier han 
det var tilfeldig at han ogsâ be-
gynte a underholde eldre. Ved en 
feiltagelse ble han satt opp pa en 
SØrlandsturne pa aldershjem. 
Han tok det som en utfordring og 
fant det a underholde eldre svrt 
givende. Her var en gruppe som 
virkelig trengte sang og musikk. 
Barn har sa mange tilbud, sier 
han. De eldre blir ofte sittende. 
uten mulighet til a delta i musi-
kaisk og kulturelt liv. 

OPPLEVELSE 

Ingebrigt Daviks besØk fredag, 
var avslutningen pa en turne 
.rundt I Akershus. Han hadde da 
holdt forestillinger pa ti ulike sy-
ke og aldershjem. —En fantastisk 
opplevelse!, sier han selv. 
En fantastisk opplevelse ble 

det nok ogsa for beboerne pa sy- 

sikere som publikum kjenner 
svrt lite til. 
FOLKEUG PROFIL 

Folkelig profil er et stikkord. 
Ofte har det ogsâ deltatt utØvere. 
innen andre felter enn orgel. Eks-
emplr er Harry Kvebekk pa 
trompet og St.Halvarguttene. 
Dette er forsØk pa a myke det he-
le litt opp. 

Oudenstad sier til Vignett at 
han skulle Ønske de hadde jevne-
re besØk. Om han kunne regne 
med godt oppmØte, hadde det 
vrt enklere a kontakte ansette 
musikere. 

MARKERER ENEBAKK 

Til a begynne med var orgelfe-
stivalen i Enebakk noe helt spe-
sielt. Etterhvert er det butt mer 
vanlig med slike arrangementer 

ogsa ellers i landet. Allikevel me-
ner Havard Oudenstad festivalen 
er med pa a markere Norge pa 
kartet kulturelt sett. 

Oudenstad sier til slutt at de er 
helt avhengige av den stØtten de 
far fra Akershus fylke og Ene-
bakk kommune. Uten dette, had- 

de orgelfestivalen vrt umulig a 
gj ennomfØre. 
Han er glad for at kommunen 

har satt opp denne prisen, og tror 
helt sikkert den vil oppmuntre 
og stimulere personer, organisa-
sjoner og grupper som driver 
med kulturelt arbeid. 


