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tK0FS,c 

"fly 
skisesong 

Se side 4 

Hektisk 
pontiheig 

Se side 10 

HOMO 
Se side 5 

E I ev''p A d 
Se Side 16 

Det raser avgárde 
mot jul, og til-
stelninger og ar-
rangenenter i den-
ne forbindelse er 
det mange av. 

Torsdag hadde 
senteret i Ytre ju- 

t av 
inns agene 	var 
dette toget som Va  .. 
forØvrig var sv2ert 	1 

sã populart. 

Ellers har det 
vart flere tilstel-
finger i forbindel-
se med at fØrste 
søndag i advent. 
Pa Nygãrd har det 
vart adventsut-
stilling og i Ene-
bakk kirke ble 
kulturprisen ut-
delt til organist 
Oudenstad under 
adventsgudstje-
nesten. Om dette 
kan du lese pa side 
7 

Musikkmix 
Se side 5 

Hamm  
veien I 
elernhg for- 
fatning 

Se side 11 

Fu I fart mo U 

SVARSLIPP: Ti! Vignett, Klokkerudâsen 1, Pb. 62, 1912 Enebakk 

Jeg onsker et gaveabonnement pa Vignett for 1987. 
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Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansieririgs- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUSI 
TIf. 92 80 70 

Ni' 44 	3. november 	3. arg Lossaig kr. 3,50 Lokalavis for Enebakk 
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VIGNETT 

Kirkene 
7. desember 1986 

Enebakk 
HI. 10: Streifinn, Flateby, 

v/Johannessen. 
Ki. 11: Enebakk kirke, 

v/Helgheim. Nattverd. 
Ki. 18: Marl kirke, v/Jo- 

hannessen. Lysmesse. 

PIAKATEN 
Flateby kino har dessverre 
mattel avlyse filmen Sak-
harov>' som sku lie vrt vlsi 
kveld (onsdag). Dette pga. 

tekniske vanskeligheter. 

Arsmøte I Kirkebygden og 
Ekebergdalen partilag (Ar-
beiderpartiet) holdes I kveld 
ons. 3. des. kI. 19.00 I 
Byggv. 10. 

Enebakk KrF minner om 
medlemsmott torsd. 4. 
des. kI, 19.30 pa gml. Her-
redshus. Vaig av utsendin-
ger til nominasjonsmete. 

Salgsutstilling pa Mjr 
u.skole lord. 6. send. 7.12. 
og den etterfolgende helg. 
SaIg av akvareller, male-
rier, rosemaling, keramikk 
mm. Se annonse. 

Enebakk Hagelag Demon-
strasjon av jule- og blom-
sterdekorasjoner pa gml. 
Herredshus tirsd. 9. des. 
Se annonse. 

Enebakk 	Pensjonist- 
forening er invitert ill Kon-
serthuset 20. des. Forjul-
streff med kjente artister. 
Pâmelding innen 7. des. Se 
annonse. 

Juleutstilling. Malerier og 
akvareller hos Olav Thune 
lord. og send. Se annonse. 

Betel minner pa nytt om 
ukens meter. I kveld kI. 
19.30 menighetsmote. Se 
for ovrig annonse. 

Ring 414635 
ogbli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra kr. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

\&' REDD BARNA 
I TIf.: (02) 4146 35 

FRITT 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. 

ALLE L.ESERE 
Det er kommet oss for Øret at noen mener a se avi-

sen tar politisk side. Begrunneisen er de leserinn-
iegg som plukkes ut. For at ikke det skal vere noen 
misforstâelser, vii jeg opplyse at siden redaksjonen 
for to mâneder siden ble skiftet, har samtlige inn-
kom.ne  inniegg butt trykket. Med dette vii jeg ogsâ 
oppfordre dere til a sende oss leserinnlegg. At flere 
fremmer tanker og meninger , samt svarer pa det 
som har stãtt vii gjØre avisen rikere. 
Red. 

Tar dere fra oss 
legen pa' Flateby? 

Jeg hoppet nesten i stolen her 
om dagen da jeg sâ hva det var a 
lese i avisen. Jo da, vi skal ha et 
gedigent Helsesenter i Kirkebyg-
da. 

Hvis det innebrer vi ma av 
med legen her pa Flateby, ma vi 
reise bust og begynne a kjempe. 
Ogsâ de i Ytre ma nâ vâge a for-
lange lege der ute. Det er snart 
vaig og de enkelte politikere ma 
gâ ut sâ vi vet hva de star for! 

Etter det jeg forstar bruker be-
boerne i Ytre ofte lege i Ski eller 
Oslo. Dere burde kjempe for a fa 
lege dere ogsâ, men han pa Flate-
by far dere ikke rØre.  Det eneste 

Det var en gang 

Juleutstilling 

I helgen stiller Olav Thune ut malerier og akvarel-
ler i sitt hjem i Ytre.De 30 Bildene er i hovedvekt 
malt pa malerskolen i Oslo og har ulike motiver. En 
del er landskapsbilder med motiv fra Enebakk og 
hjembygda pa Vestlandet. De resterende er mer ab-
strakte. Olav Thune er medlem av Unge Kunst-
neres Samfunn og har dette áret stilt ut bilder pa 
Østlands- og Romeriksutstillingen. 

Bildene er til saigs og viser brukbare priser. Kan-
skje hadde det for noen vart en ide til julepresang? 

Se forøvrig annonse annet sted i avisen. 

HVEM FAR JULEFI,RKLOVERN? 

23. desember deler vi ut nok en firkiøver. Vi oppf-
ordrer alle som har forsiag til noen som fortjener 
den, til a gi oss et iite signal. RØysignaler  ma vi ved-
kjenne vi ikke sa gode til a tyde, men en telefon eller 
et brev er vi glade for a motta. 

Kanskje DU har en nabo, venn eller slekning s m 
fortjener hedringen.... 
Kontakt oss mens du husker det! 

problem vi har her oppe n, er at 
han har aitfor fâ dager hos oss. 
Na ma vi vákne og se hva det er 
som er i ferd med a skje. Vi ma si 
NEI til det som planlegges. Det 
vi ma, ha er en lege i Ytre og pa 
Flateby pa heltid, ikke et gedi-
gent anlegg til mangfoldige milli-
oner. Bruk heller pengene tilde 
eldre som gjerne vil bo hjemme 
og trenger hjelp. 

Hvis politikerne ikke vil forstâ 
oss, bØr  vi gá sammen og for-
lange det vi trenger er penger, ik-
ke et Helsesenter som ingen vii 
ha. 



Enebakk histopielag.0 

Stop o PP.slutning 
'Interéssant mote 
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Ukens Spaltis''t 
Na kan Vegard Opaas 

gá normait pa benet 
igjen, star det a lese i 
Dagbiadet siste uke, og 
det blir antatt a ha all-
menn interesse. Fot-
balihelters, handball-
jenters og popmusike-
res gjøren og laden er 
stadig i nyhetsbiidet, 
og er <<godt stoff>>. Nâr 
jeg da til min for-
skrekkeise finner a va-
re utfordret som ukens 
spaitist, hva kan jeg bi-
dra med som skulle in-
teressere Vignetts lese-
re? Jeg har aidri følt 
behov for a ytre noe 
som heist pa trykk. Pa 
den andre siden kan jeg 
ikke tale tanken pa a la 
en siik utfordring gâ 
fra meg. Og etter 15 ãr 
pa skolebenken, med 
utallige norske stiler 
bak meg, burde jeg vei 
vere i stand til a fylle 
en spalte I Vignett. Men 
hva skal innholdet ve-
re? Det jeg driver pa 
med til daglig er tern-
meiig sart, og jeg tror 
neppe at mine forkjØl-
elser eller min opp-
fatning av sangteknikk 
er av ailmenn inter-
esse. 

De neste 15 árene (et-
ter de 15 pa skole- 

har jeg hatt 
den fikse ideeri at jeg 
skal formidle noe ved a 
synge, og jeg har brukt 
det meste av min tid pa 
dette. Likevel er jeg 
sjelden helt kiar over 
hva jeg egentlig vii Si. 
Kanskje dette har noe 
med oppieveise a gjø-
re? Det er forbausende 
hvordan en kan kjenne 
seg selv igjen i forskjei-
lige kunstverk, enten 
de er samtidige elier 
ble skapt for ârhundrer 
siden. 

Det har gitt meg rnye 
a finne fram til musikk 
og annen kunst som hg-
ger langt utenfor alfar-
vei, og den oppleveisen 
jeg far ved a stâ overfor 
et ukjent verk som vir-
kelig holder kunst-
neriske mâl, kan vre 
sammenlignes med et 
mote med uberørt na-
tur. 

Et siikt verk er Lu 
Chis dikt om a dikte. 
Lu Chi ievde i Kina om-
kring âr 300 e. Kr, og er 
en av Kinas største  dik-
tere. Han sier: 
Den som vii biende, 
nøier sig med a bravere 

men den som vii over-
bevise, 
sØker med sannhetens 
styrke 
a trenge inn i ens hjerte 
uten blomstrende ord. 

Den som vii overtale, 
pleier sitt sprog med 
omhu: 
den som har edle for-
sett, 
fatter sig enkeit og 
knapt. 

Jeg har hatt gleden 
av a mote mange men-
nesker i mitt liv, og 
mange av disse har ved 
sin enkle og likefram-
me mate a leve pa vist 
at dette diktet skjuler 
en dyp sannhet. 

For en tid siden leste 
jeg at Oddvar Skaug 
var tildelt et stipend 
fra Aftenposten for sin 
lange og trofaste inn-
sats som avisbud, og at 
han valgte a bruke det 
til a oppieve Lofot-fis-
ket. Dette vakte mm 
beundring og nysgjer-
righet, og jeg vil her-
ved utfordre han som 
neste ukes spaltist. 

Marit Osnes Aambo 

VIGNETT 

To av leikaringens medlemmer Ønsker velkommen til et 
fristende koldtbord, Hanne Oppegàrd og Torgeir 
Landvik. 

Dersom alt gàr etter 
planen, kan bind III av 
Enebakk 	Bygdebok, 
'ards og slektshistori 
foreligge pa varparten 
1988. 

Det sa bygdebokfor-
fatteren Birger Kirke-
by pa et mote i Ene-
bakk historielag i her-
redsstyresalen fredag 
kveid. 

Den siste av de tre bygde-
bØkene, som gar pa gards- og 
siektshistorie, skal omfatte 
Dalefjerdingen og Ytterbyg-
da. Manuskriptet som ved-
rØrer Daiefjerdingen er ferdig, 
og arbeidet godt og vel halv-
gjort hva gjeider Ytre Ene-
bakk. Kirkeby vii ha manuset 
ferdig og levere det til tryk-
king til sommeren. Produk-
sjonen tar sa' et âr, hvor det 
ogsâ inngár innsamling av bil-
ledmateriale til iliustrasjon. 

Generell historie 
Professor ved norsk 

lokaihistorisk institutt, Rolf 
Fladby, som er engasjert av 
kommunen for a skrive den 
generelle delen av bygdas his-
tone, var ogsâ til stede pa mo-
tet. Den generefle bygdehisto-
rien skal utover gârds- og 
slektshistorie som er beskre- 

vet i Kirkebys bøker. f'orsøke 
a gi et bilde av hele utvk1in-
nez b:nder±net som 
helnet 	 31d111r*.iL 

Fladby fortaite at han nâ er 
godt i gang med arbeidet. For 
tiden ser han blant annet 
materiale til første etappe. 
som omhandler perioden 1500 
- 1660, og da spesielt utviklin-
gen av sagbruksdriften pa 
denne tiden. 

Bok for alle 
FØrste del av bygdas gene-

relie historie vii omhandle 
perioden fram til 1840. Fladby 
skal ta seg av den delen som 
gjelder tidsepoken fra 1500 - 
1840. Han vii fâ hjelp av Bin 
ger Kirkeby med tiden forut 
for 1500-tallet. 

Fladby fortaite at han vii ta 
for seg naturlandskap; kultur-
landskap, befoikningsutvik-
ling, naeringsutvikling og sosi-
ale skilier. Hva folk levde av, 
husmannsvesen, skogbruk, 
trelasthandei og hândverk. 
Befolkningens sammenset-
ning, levekár, helse osv. - Jeg 
vii forsØke a skrive bygdebok 
som aile kan ha giede av, og 
hoide en lett stii uten for mye 
fagsprak. Gjennom personer 
som bar levd og arbeidet her, 
vii jeg forsøke a ievendegjØre 
hendeisene og utviklingen, sa 
Fladby. 

Det var et meget innhoids-
r:: møte historielage  redag 

- eIit 
var det a hØre Ottar BrØho1dt 
fra Hobgl forrnann i Hobol 
bygdeboknenmd forteile Ira 
wmmertransporten pa Mjr. 
hvor det inngikk  en god del 
historikk om lokale kom-
munikasjoner fram til 1882 
hvor jernbanen kom og HobØi 
stasjon ble et knutepunkt for 
trafikken og tØmmertranspor-
ten fra Enebakk. 

Enebakk i 30-6ra 
Ellers var det morsomt a se 

ftlmopptak fra Enebakk for 
40-50 ar siden. Her var glirnt 
fra høyonna pa forskjellige 
garder, her var opptak fra 
østenbØl, Weng. Ekeberg og 
BØrter, og flere av de tilstede-
vrende kjente seg nok igjen 

i en noe yngre utgave. 
Aftenens underholdnings-

innslag sto leikarringen Ignar 
for. De gay en fin oppvisning i 
mange forskjeliige danser. El-
lers var det musikk av trekk-
spiligruppas toradergruppa 
Ralieren. De spilte sa det 
kriblet i stortáa. 

Hyggelig var det eflers a no-
tere den soiide oppslutningen 
om motet. 

Førjulstreff for eldre og pensjonister er butt et traclisjonelt arran-
gement etter at Ignarbakke ble ferdig restaurert. Som vanhig var det 
sØndag stort oppmØte, over 50 betalende. I tillegg møtte 30 dansere 
fra leikaringen som forøvrig  sto for arrangementet. Disse hadde laget 
et stort og deilig koldtbord og holdt en danseoppvisning etter maten. 
Deres egne toradergruppe besørget musikken. Men bare a sitte pa 
stolene og titte, kunne ikke de eldre denne kvelden. Etter underhold-
fling ble de trukket med i Per Spillemann og andre sangdanser. 
En prat med Walter Pedersen og Birger Sikkebøl som har vart trofa-
ste gjester i de fem âr tilstelningen.har págátt, viser at arrangementet 
er meget populart. —Hyggelig og moro ,sier de. 

Vi tviler ikke, for stor stemning var det! 

ft 



LAMPESPESIALISTEN iStromsvn 28 
har 1000-vis av ute- og innelamper I 3 etasjer. 

3-armet 

utelampe 

TILBUD: 
AVe utelamper 

1O2O% 

7-AR MET 
ADVENTSTAKE 
hvit, rod, natur, furu 

JULESTJERNE 
messing 

med 5m 	9 
led ning 
og stopsel 88.- 

168.- 

P. 

JULETRE-
BELYSNING 
16 lys 

INNE: 138. 
UTE: 

188.- 

STJERNE-
SERIEN 
M/DIMMER 
1-3-5 lys 
p5 vegg 
Tak: 5 lys 
Vindu: 1 lys 

Hverdager: 
9-20 
Lordager: 

9-17 STROMSVN 28 STROMMEN TLF fl 82 77 

Str. 31-34 
kr 320.- 
Str. 35-40 
1W 350.- 
Hvit, rod, sort 
str. 41-48 
1W 370.-
Kun sort 

I  
.Jeaaiama 

Grendesenteret - 1911 Flateby 
TH. 02/92 83 74 

VIGNETT 

Mot 

 

ny skisesong I 

 

Innsatsvilie, hos de. yngs-te.  O.e fopste mu Pa 
Sist heig var de elste lang-

rennslØperne i Enebakk I.F pa 
skisamling pa SjusjØen. HâplØst 
vr med kuling og lØse  spor fikk 
ikke troppen til a sette seg i peis-
varmen innenfor hyttedØra.  Her 
skulle det trenes. I lØse,  vinglete 
spor innØvde de rytme og balan-
Se. Pa de yngste ble det i over-
kant av fire mu, de eldste ti. SØn-
dag forsøkte de eldste a skØyte. 

Fulit treningsutbytte fikk de 
av turen og mØtte masse kjente  

mennesker som ogsa hadde satt 
av helgen til a ga pa ski. 

Moro var det vel for utØverne a 
forsøke seg i løypa  igjen, for tre-
fling for muskier og kondisjon 
har det butt mye av i lØpet  av 
hØsten. To timer i uka har de 
vrt samlet til utetrening, og 
samme antall timer styrketre-
ning inne. I tillegg avsettes tid til 
en langtur pa beina hver heig. En 
barmarkssamling har de vrt pa. 
det var pa Ringkollen I oktober. 

For de eldste startet lØpene al-
lerede I slutten av november, 
men grunnet det hvite underlag 
som glimrer med sitt fravrt, er 
det lite trolig de begynner a kon-
kurrere fØr  mellom jul og nyttâr. 
Deretter gàr det slag i slag utover 
vinteren. 

Vi Ønsker bade smâ og store 
lykke til med smØrning og tien-
deler! 

Stor innsatsvilje er det blant de yngste Iangrennslø-
perne i Enebakk I.F. Her skal gruppa ut a trene spret-
ten skigang i bakkene. Med pa bildet er Kathrine Lar-
sen, Hege Vestli, Trude Bakken, Anita Habberstad, Ei-
rik Gundersen, Jane Buer, Pal Christian Eggen, Stian 
Helle , Pia-Lill Andersen, Kenneth Kongsvold ,Ronny 
Konzalez og Harry Olafsen.I gruppa, men ikke pa bil-
det, Erlend Olaisen og Glenn- Havard Skil1ebaik. 

Adventsutstifling 
I oGallepi Mmimpo  

November er regn og mØrke 
kvelder. De fleste setter seg in-
nendØrs med tekanne, bok og 
peisvarme. Men ikke alle, en 
svrt sâ energisk og humØrfylt 
gjeng mØtte vi tirsdag kveld. De 
skulle ut i skaugen a trene spret-
ten skigang med stayer. Det var 
Enebakk I.F sine yngste lang-
rennslØpere som hadde en av Si-
ne treningsØkter. 

Trener er Harry Olafsen og han 
kan foiLelle de hele hØsten har 
trent denne dagen ute , I tillegg 
er de en gang inne og har styrket- 

rening og lØper av og til en lang-
tur pa beina i helgene. Innsatsvil-
jen blant 10-11 âringene er stor. 
og Olafsen mener det er en fin 
gjeng a jobbe med. Like mange 
jenter som gutter er det, og at 
disse trener sammen byr ikke pa 
problemer. Konkurransetiden 
nrmer seg og 28, desember star-
ter de opp i sitt fØrste renn Om 
det finne skiføre da... ) En samlet 
tropp kan bekrefte at de ser frem 
til det kommer snØ,  da skal de gâ 
pa ski sa det suser! 

Radarkontroll 

Ellers har det I løpet av helga, 
nrmere bestemt uØrdag for-
middag, butt gjennomfØrt radar-
kontroll I Enebakk. 

I ødeg.rdsveien pa Flateby re-
sulterte det I et forenklet for-
elegg. pa RV 120 pa Flateby ble 
det I 60-sonen tatt en bilfØrer  som 
kjØrte 1 76 km/t. Vedkommende 
ma na finne seg i a vre fotgjen-
ger I noen mãneder. 

Ved MØlla  I Ytre Enebakk ble 
det tatt 15 personer som kjørte 
for fort I 50-sonen. Det var likevel 
ikke grovere enn at det endte 
med forenklet forelegg. 

I forbindelse med kontrollen I 
Ytre Enebakk hadde noen ge-
skjeftige personer satt opp skilt 
som varslet radarkontroll. Skil-
tet var satt opp ved Skovheim, 
og politiet har sine mistanker. 

Kiare for skisamling pâfjellet.  112-13 àrs kiassen er Espen Olafsen, Thomas Olsen, 
Martin Skjeret, Morten Enger, Jan Erik Kristiansen, Øystein Enger, Alexander Kon-
2ales, Gyda Liland , Ragnhild Johansen (ikke pa bildet) 
14-ãrs kiassen Geir Egedius, Dag Kristian Olaisen, Thomas Alsgârd, Torgrim Tors-
tveit, Kjetil Marsdal. 
Trenere Siv og Per Alsqàrd. 

Deter tid for adventsutstillin-
gen I <<Galleri Mjr>> (Bomberom-
met pa Mjr ungdomsskole). DØ-
rene ápnes fØrstkommende Ion 
dag, og det er I ar tredje gang at 
formingslrerne ved Mjr ung-
domskole, Eyvind Jentoft og Vig-
go Karlsen, arrangerer denne Ut-
stillingen. 

Det stilles ut akvareller, male-
rier, grafikk, foto, rosemaling, 
vev og keramikk. I tillegg til de 
faste utstillerne, Viggo Karlsen, 
Eyvind Jenteoft og Astrid Hol- 

torp, er det I àr to gjesteutstillere. 
Det er Odd Arild Engell, Ski som 
stiller ut fotografier, og enebak-
kingene Per Arne øiestad som 
stiller ut billedkunst. Øiestad er 
for Øvrig kjent fra musikksam-
menheng og da srlig i forbindel-
se med kristenrock. 

Utstillingen er en salgsutstil-
lung, og den holder apent fØrst-
kommende helg, og helga deret-
ter. Se for Øvrig arinonse I dagens 
avis. 

BASKET 

Drivs guttelag spilte mot 
LillestrØm 1 Mjrhallen sØn-
dag. I sluttminuttene kiarte 
gjestene a ro seleren I land et-
ter en jevn kamp. resultatet 
ble 58-46 til LillestrØm. 

Herrelaget spilte lØrdag 
borte mot BjØrnerud. det ble 
et ganske klart tap igjen for 
drivspillerne. 



Aud Nordlie i ustoppelig fart for Raunes/Arnes jentene 
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Vi haverer Deres fyringsutgifter med 
SCAPIHEAT fyringssystem. 

100% finans 

* VarmegjeflViflflere 
• Tetningslister 
• Tilleggsvinduer 
• Toning av glass 

APENT: 
Mand. - torsd. 	 10-14 
Fred 	 10-20'  

Eliers alter avtale. 

VIGNEU' 	 

Tynn handLballhel.g 
	 0 

EKSKLUSIVT FOR RADIO 1 OG VIGNETT 
Musikkmix med KielimPettep 

Boy George er stevna for 44 millioner dollar i forbindelse med 
Michael Udetskys dodsfall. Som kjent dode han i huset til Boy 
George av en overdose, og foreidrene til avdode mener han 
visste at Michael hadde tall en overdose. 

Begge parter har fâtt seg advokater og det stunder mot en 
heftig drakamp. 

John Moss 
ogsâ fra gruppa Cultur Club, ble tall i England med narkotika p6 
seg. Han slapp Ut etter betalt kausion, men ogsa han ma nok 
etterhvert for retfen. 

Francies Rossi Status Quo kollapset p6 scenen under en kon-
sert i Sveits. han ble i all hast kjort p6 sykehuset uten at noen 
tegn til skavanker ble funnet. Det viste seg atdet var varmen p6 
scenen som hadde knekket han. 

Prince 
er i ferd med a lage en ny LP i Sun Set studio i New York. Platen 
kommer ut til neste àr. 

Billy Ocean 
er blitt tilbydt to millioner dollar for 6 spille Love is forever 
bryllupet til en amerikansk diamantgruveeier. 
Arfisten takket nei, da det i samme bryllup var en sorafrikansk 
millionr som skulle gifte seg. 
Det vil si nei til 15 millioner p6 en opptreden p6 3 1/2 mnuff 
det... 

Metallica 
har fall ny bassist etter at Cliff Burton ble drept i en bussulykke i 
august. Det nye medlem i gruppa heter Jafon Mewsted 

Førjulstreff I 
Konsepthuset 

Av Kari Ellen Sigstad 

Det begynner a 
nerme seg jul og 
halvspilt serie I 
handball. De fleste a!-
dersbestemte lag i 
Enebakk IX er ferdi-
ge for i âr, derfor var 
det bare to kamper i 
Mjarhallen søndag. 

Enebakks gutter 14 spilte mot 
SØrumsand. Dette skulle vise seg 
a bli en megetjevn og spennende 
kamp. Gjestene hadde et lite 
overtak I første omgang og ledet 
hele tiden med ett og to mdl. Men 
enebakkguttene yule ikke ga til 
pause med for mange mâl mot 
seg, og stillingen var 5-4 til SØ-
rumsand. 

I andre omgang ble det spillet 
veldig panikkpreget. Pasningene 
var ddrlige og angrepet rotete 
hos begge lag. Etter en spen-
nende avslutning ble resultatet 
til slutt 10-10. En poengdeling 
som begge lag kan vre fornøyde 
med 

MALSCORERE FOR ENEBAKK 
Kim Engvik 6 
Truls østerds Fyhn 1 
Espen Gittesen 1 
Paul Staren 1 
Syver Holtet 1 

DAME LAG El 
Damelaget til Enebakk ligger 1 

6,divisjon men satser hardt pa 
spill 1 5.divisjon neste dr. Og opp-
rykk er slett ikke umulig. Laget 
har en bred og jevn spilerstall. 
Treneren, Arne Evenes er impor-
tert fra Nord-Norge og det er 
hans andre sesong som trener i 
Enebakk. Etter fire spilte kam-
per, har Enebakk vunnet to, spilt 
en uavgjort og ett tap. tTtgangs-
punktet er bra, men for a holde 
fØlge med teten i serien matte la-
get vinne denne viktige kampen 
mot Raunes/Arnes. 

Og det var aldri tvil om hvor 
seieren yule havne. Enebakk le-
det 10-4 etter første omgang. I  

pausen var likevel ikke treneren 
100 	fornøyd. Ballen gar for sak- 
te og angrepet er ikke godte nok. 
Men i andre omgang skal vi kon-
sentrere oss om forsvaret - var or-
dene som ble sagt. 

I de ti første minuttene av an-
nen omgang var da ogsd for-
svaret bra. Raunes/Arnes scoret 
ikke ett mdl , men mot slutten 
fungerte ikke alt som det skulle. 
Bevegelsen sidelengs og kom-
munikasjonen mellom spillerne 
ma' bli bedre om laget skal hevde 
seg 1 5,divisjon. Dessuten var 
ddrlig stØting et problem. 

Bak forsvaret har Enebakk en 
sikker klippe I mdl, keeper Torill 
Dybvik. Hennes redninger bar 
avgjort mangt et jevnt oppgjØr til  

fordel for Enebakk I kampen pa 
sondag spilte hun som vaniig 
godt 

I angrep ble jentene fra Rau-
nes Ames fnllstendig overkjort. 
Det var skudd utenfra. gjen-
nomløpninger fra vngene. lim-
spill til linjespillerne og enkelte 
rush. 

Da de gode dommerne bldste 
sluttsignalet, viste lystavia 24-10 
til Enebakk. 
Màlscorere 
Marit barkenes 8 
marianne Nordli 4 
Ellen Jacobsen 4 
Eva Nss 4 
Aud Nordlie 3 
Karl Ellen Sigstad 1 

Pensjonistforeningen er in-
vitert til Fg!julstreff med kjente 
og kjre artister i Konserthuset 
20,desember. Giedes- og hygge-
stunden blir pa halvannen til to 
timer. og mange kjente aktøre 
skal 1 ilden Konfransier er Hen-
kie Koistad_ for de fieste kjent og 
kjr bade gjennom aic-orlige og 
latterfylte roller. 

Ingeborg Cook er tilbake i ram-
pelyset. Fra sitt rike reportoar vii 
hun denne kvelden konsentrere 
seg om viser av Evert Taube, 
kanskje ispedd noen dikt. 

Jorunn Kirkenrs ballettskole 
bestdr av unge dansere , som 
med sin dyktighet og smittende  

humør, danser seg inn 1 alles tiler-
ter. 

Hans Brimi er nestor innen 
gammeidans og folkemusikk. 
Med seg bar ban Jon Fatikstad, 
en ailsidig trekkspiller med re 
Gudbransdalen. 

Odd Bye-Nilsen bar uzviklet en 
lang rekke turntalenter. med seg 
denne gangen bar han sine tur-
nende smdnisser. Kari Svend-
sen er med med sin banjo og 
komiske talent. Og sist. men ikke 
minst, Jon Eikmo en av vare sto-
re skuespillere. 

Pensjonistforeningen gjØr opp-
merksom pa at ogsd andre kan 
delta, se forØvrig annonse annet 
sted 1 avisen. 

darnelaget(Ø.v)Hilde Halland, Marit Barkenes, Lise Lotte Sandäs, Ellen jacobsen, 
Aud Nordlie, Karl Ellen Sigstad, 
{n.v) Marianne Nordlie, Elie Svendson, Torill Dybvik, Karl Degrurn og Eva Nss. 



1.  

Randi Ungersness 
radioen. 

VIGNETT 

Flateby vannvepk ,  
Renseanle99 k1apt til vapen 

SØndag stod ørnulf Eidsvold 
atter klar med klubba pa Ignar-
bakke. Da hadde Enebakk Auk-
sjonsforretning en av sine popu-
lre auksjoner: Mange men-
nesker hadde det mØtt opp og av 
godbiter kan det nevnes en kiste 
fra slutten av 1700-tallet, en pa-
rafrnlampe fra 1880, en treskàren 
taklampe, samt mye messing og 
kopper. 

Auk Alon 

Det bygges idag et nytt sandfilteranlegg  pa Flateby. Johan Ellingsen i Flateby Vann-
verk sier de hàper det hele er driftsklart til vao ren. 

I flere ãr har vann-
verket pa Flateby for-
beredt et nytt rense-
anlegg. Dette fordi 
det gamle ble bygget 
allerede i 1972 og 
idag er umoderne og 
ikke 	tilfredsstiller 
dagens krav. Etter 
grundige forstudier 
og prøveprosjekterer 
de kommet frem til at 
et sandfilteranlegg er 
det beste. Man háper 
dette er driftsklart 
vâren 87. Dette sier 
Johan Ellingsen, som 
er nestformann i Fla-
teby Vannverk. 

En del klager pa brunt vann 
har det vrt pa Flateby. Vann-
verket har i flere àr forbredt et 
nytt renseanlegg og flere typer er 
innstalert og prØvet.  Resultatet 
er at det nâ bygges et sandfilte-' 
ranlegg. Her filtreres vannet 
gjennom sand, kombinert med 
kjemisk felling. Anlegget er plan-
lagt og prosjektert av østland-
skonsult I Fredrikstad og per 
idag er grunnmuren ferdig stØpt 
og bygget pâbegynt. 

ENESTAENDE 
Anlegget blir ganske enestà-

.ende og er det fØrste  i sitt slag 
som bygges her i landet. Det sto-
re innholdet av humus som har 
gitt brunt, misfarget vann og be- 

groing i rørene, kan ná Iernes 
ved hjelp av kjemisk felling. Det-
te muliggjør at anleggetrgodkjen-
nes av SIFF ( Statens Institutt 
for Folkehelse )Her er det ytterst 
fà private vannverk som er god-
kjente. 
DYRERE 

En del dyrere enn først  anslátt, 
er bygget butt. Til dette sier El- 

lingsen det fØrste kostnadsovers-
laget var basert pa grove antag-
elserDetende1ige'anbud'v4ste'at 
kostnadene var noe stØrre enn 
medregnet. I tillegg hadde det i 
mellomtiden pâgâtt en prisstig-
ning som merkes pa et sápass 
stort belØp.  Noe ekstra arbeid 
som ikke var tatt med i den førs-
te kalkyle, er kommet til. 

OKNING I VANNAVGIFT 
Det vii bli nØdvendig med en 

med minimum 20%. Nevnes bør 
det ogsâ at fordi ledningsnettet 
ná er tilgrodd, kan det ta noe tid 
for renseanlegget gir tilsiktet 
virkning ute hos abonnentene. 

SKOLESTYRE 
Del foreslâs en beskjeden 
okning I billetpriser til foIke 
badet. 
Belopel er ikke bull endret pa 
mange âr og del foreslàs at 
prisen blir regulerl til 5 kroner 
for barn og Ii for voksne. 

Del har vaerl meget vanske-
hg a skaffe vikarer denne hos-
ten. Brev til foreidre gir el bil-
de av silusjonen. Del antas del 
burde vaere administrajonen 
som mâlle fore disse droftin-
gene pa vegne av kommunen, 
elter eventuell kiarering I for-
mannskapel. 
Som kjenl har ikke gjeldene 
Ionnsregulaliv for noen kom-
pensasjon ulover ordinaer 
Ionn for overlid, hverken fast 
eller lilfeldig overtid. 

Skoleslyrels innslilhing er a 
be formannskapel om at ad-
minislrasjonsulvalgel supp-
lerl med skoleslyreformann 
og skolesjef, drofter over-
lidsbelaling for Iaererne i kom-
m unen. 

REDDBARNA 
Jernbanetorgei 2, Oslo I 
Poslgirokonto 500018 

• Sikringsradio 
for sk* o9bruket 

Skogbrukarbeid er 
et av de yrker som 
ligger helt itoppen av 
ulykkesstatistikken. 
Her i Enebakk har vi 
foreløpig vart for-
skâiiet fra de stØrste 
ulykkene, men ingen 
kjenner morgenda-
gen. I oktober inn-
kalte herredsskog-
mester Asmund Jahr 
til et mote om si-
kringsradio i skog- 
bruket. 	Oppmøtet, 
var svart dárlig og 
dette far Jahr til a 
undres om skogeiere 
og deres familier i det 
hele tatt er opptatte 
av sikring. 

Slkringsradho er i realiteten en 11-
ten walkie-talkie. Den er robust 

og liten slik at man kan ha den 
pa seg under hele skogsarbeidet. 
Om et uhell skulle intreffe, kan 
man kun trykke pa nødknappen 
og signaler gis til vaktstasjonen. 
Disse har oppgitt posisjon for ar-
beider, og stedet kan f.eks vre 
sykehjemmet 	 eller 
brannstasjonen. Om nok skog-
seiere viser sin interesse, kan de 
midler som matte ternges til en 
vaktstasjon, finansieres av ren-
temidler. Dette er renter av pen-
ger som hvert âr blir innbetalt av 
skogeiere til fellestiltak. Midlene 
kan imidlertid ikke brukes til 
dette, om ikke flere viser sin in-
teresse. pa et mte om radioen I 
oktober, var oppmØtet rett og 
slett elendig. 

BRUKSOMRADE 
Jakt, fiske og saueleiting er og-

sa bruksomr,ader for radioen. All 
fornuftig bruk som har med 
gárdsdrift a gjre, er godtatt he-
ter det. Om det skulle vise seg 
ikke a vre grunniag for a opp-
rette en egen vaktstasjon i Ene-
bakk, er trolig muligheten til ste-
de for a henge seg pa stasjonen I 
Fet eller Ski. 

En annen mulighet er a ha to 
radioer og bruke dem som vanlig 
walkie talkie. Immidlertid blir 
dette selvsagt en dyrere inve-
stering for brukeren. 

UNGERSNESS FORNOYD 
Til tross for at planene om 

vaktstasjon i Enebakk forelØpig 
er lagt pa is, gar det i disse dager 
to apparater pa rundgang til in-
teresserte. Thorvald Ungersness 
er en av de som har benyttet seg 
av tilbudet.Spent var han pa 
hvordan apparatet yule virke i 
sitt terreng som burde vre 
ugunstig. Det 'viste seg a vre 
helt kiar forbindelse fra omradet 
mellom Langen og Vag til gar-
den, dette ligger lavt og cirka 1.5 
kilometer i luftlinje. borte 

Kona, ,Randi Ungersness er 
svrt positiv til bruk av radioen. 
Man blir engstlig av a vite det er 
sma muligheter til a fA sagt fra 
om noe skulle skje ute i 
skogen. Er noen interesserte i 
radioen , har spØrsmal eller vii 
forsØke hvordan den virker, kan 
man kontakte Skogbruksetaten 
palandbrukskontoret. 



Hávard Oudenstad fikk utdelt kommunens fØrste kulturpris av Lars Kvalvág, leder 
for kulturstyret under adventsgudstjenesten i Enebakk kirke søndag. 

VIGNEIT 

Vlel ortjent bylies t til Oudens.tad 
Verdig og minnerik ble utdelingen av kom-

munens første kulturpris. Bak flammen av 
det fØrste lilla lys, mellom nydelige toner av 
Flateby korforening, fikk Hávard Oudenstad 
overrakt diplom og sjekkav Lars Kvalvâg, le-
der i Kulturstyret. 

Begivenheten fant sted under adventsguds-
tjenesten i Enebakk kirke, og svart mange 
mennesker hadde møtt frem. 

—Det har i here âr vrt holdt or-
gelfestivaler 1 Enebakk kirke, sa 
Lars Kvalvàg. - Disse orgelfe-
stivalene er butt en kjent og kjr 
tradisjon. Av skjØnnere  er det ut-
tait at Enebakk kirkes orgel er av 
de mest velutviklede her til 
lands. Dette gir en god ramme for 
arrangementene. Med denne ut-
deling er det spesielt gledelig a a 
kunne vise til at dette er et kul-
turtiltak som gir bred stØtte. Det 
er et kuiturstyre som vegne av 
bygdens innbyggere vii gi denne 
hyllesten. En hyllest vi háper vii 
gi deg fortsatt inspirasjon til a 
fortsette arrangentene . Ouden-
stad tildeles kulturprisen for sitt 
arbeid med orgelfestivalene og 
musikaisk innsats pa flere plan 
ogsâ eliers i kommunen. 

DIPLOM AV LEJKNY 

Diplomen som forØvrig  var me-
get pen, er laget av en av váre  

store kunstnere, Leikny Deriick. 
Foruten a bare det nye kom-
munevãpen, hadde det et motiv 
fra kirkedøra  i Enebakk. 

Med pa a danne en nydelig 
ramme rundt det heie, var i aiier 
hØyeste grad Flateby korföre-
fling med sin dirigent Jorunn 
Thortveidt. ForØvrig  fremfØrte 
sistnevnte ogsà et vakkert styk-
ke av Brahms pa piano. 

KIRKEKAFFE 

Etter musikk, andakt og utde-
ling av kuiturprisen, var det kir-
kekaffepâ herredshuset, her tak-
ket Oudenstad for prisen og sa 
biant annet det var stimuierende 
a jobbe med festivalen og sa pri-
sen som en inspirasjonskilde til 
videre arbeid. Ogsà fra andre 
hold vanket pene ord og bloms-
ter. Thorstein Gusiund overrakte 

en oppsats fra Enebakk menig-
bet og Mari Busengdal for Man. 

Vignett kan bare stiiie seg i lykke til med Oudenstads videre 
gratuiantenes rekker og Ønske arbeid! 

•Utstiillng Pa g 
Bredde og kvalitet var det pa helgens ad-

ventsutstilling i Galleri Nygárd. Tradisjonen 
tro gikk denne av stabelen fØrste  helgen i ad-
vent og kjente navn innen ulike kunsttyper 
stilte ut arbeider. Mange var det som benyt-
tet anledningen til a kjøpe noen orginale og 
spennende julegaver. 

StØrst interesse var det nok for 
bildene til Anne Lise Knoff og 
Leikny Deriicks arbeider, I sist-
nevntes avdeling fantes nydeli-
gesmykker og bilder. 

Men ogsâ hos de andre kunst-
nerne var det masse flotte, fan-
tasifulle og spennende arbeider. 
Malerier og akvareiler ble i til-
iegg til nevnte, stilt ut av Gunnar 
Alme, Liv Benedicte Nilsen, Eva 
Lange, Hanna Stoltenberg og To-
ne Hol. 

B RE DDE 
Den utflytta enebaei:a. 

Marianne Bergskaug Zapata gar 
i gullsmedira. Hun hadde med 
seg smykker , heist i sØlv, men 
ogsâ i gull. Det meste I kjera-
mikk fantes hos Liv Øveras og ro-
semaiing hos Rosa Fredrich. I en 
krok satt Bente Fossum og hekla 
luretepper med uiike farge-
sammensetninger. Med seg had-
de hun ogsa puter iaget av flet-
tede silkeband. 

Grete Nergard er vel kjent for  

de fleste enebakkinger. I tiilegg 
til batikk og vevde tepper, viste 
hun en svrt sa fantasifuil sam-
ling steiner. Dette var steinmen-
nesker limt pa samme matriale. 
Ved siden av hvert hue kuns-
tverk, la' et dikt eller sitat som 
passet til. 

Kort og sammenpakket kan 
man si det var en meget god ut-
stilling som ble vist pa Nygãrd i 
heigen. 

I. 

Bente Fossum hekier flotte luretepper. Rosemaling viste Rosa Fredrich. 



C bank ha taft 

Slorgati•ii Slorgawn IS. 	 Stortingsgaten. Stortingsgaien 30. Stovner, Stovner Senter, 

VIGNETT 

Majorstua, Kirkcvek'n 59. 

I) 

NAF'Husei, Storgaten 2. Nordbyhagcn, Sentralsykelttjsa't. 

Sandvtka, Bvre Torg. 	 Ski. Kirkeveien 1. 

, 
ii 

As. Moa'rv,aqi -I. 	 Bergen, Torgabnu'nning 4, 

Sarpsborg, St. Mariesgi. OIl-SC. 	 Tromsa, Fr. Langesgt 19-21. 

(3vre Slits gait., (ins' Slotisgi. 

Kristiansand. Ski rp'rgl. 3 I? 

Rodo. Sborgata 17. 

c 

Ironclh,iin. (irigliwl plans. 

Kom innom ABC bank og skaff deg et Personkort eller et 
miniBankkort snarest. Personkortet (med VISA) koster 
200 kroner i drsavgift, miniBankkortet er gratis. 

Bruken av gfr_e kort, i ABC banks egne miniBanker, 
ergarantert gratis Ut hele 1987. 

U 

sari Johan. Karl Johansgt. 27, I.orrnskog, GlobusgSrden SkSrer. 
J(rnbanetorgrl Karl Johansgt, 1. 

' 

Carl II rrnrr. Carl Berm-rs plass 2. )rat,ak 'lirggata Ii. 

1/ 

I) 

ba. Vakrrnvn 19/. 



i 17 

HoStel, Kongsvn. 94. 	 tha,anbv'n. ('ha r 1957 

Ullev8I. Nils Henrik Abelo.....2. 	 Ilk'': o, l2kern Seater. 

3,..,. 
01 kmg, riko vo 71. ..ar_r16oeO. Garderrnoen Luftha it. 

Nannestad, 

19gb. Storgaten 17. 	 Kristiansand. Skippergaten 3-17. 

NAI"-I!:o't. Stnrgat':: 2. 

Sail: ('leo, Itvgd,,:' All, 1. 

.'\ok.':'. 5t.''k.'t 6 

Akrsykehtis. Trondlwimsvn. 235. 

rnbanrtorgt. Karl Johansgt. 3. 	Ka(dbakken, Trondheimvn. 391. 

Storgatra. Storgalen 19. 

()p>.al. l')st!narkvu, 3. 

(,rcnsen. (rrnst!) :4. 

Stortingogaten. Stortingsgaen 30. 

ROn a', Ram oao Seater, 

Ilislel. rhtrt 	gate :33. 

(;rnd. Ikrgcnsvn. 2. 

4300361600053 

'It 

Karl Johan. Nor] Jr60arr "I, 37. 

(;ronland 

Stovner, Stovner Senter. 

Bryn. Jernbanevn. 1. 

Ora. Va'kergvn. 197. 

(1ran(and 15-8. 

(an Herr, Larl ll,'ri",'r, 4ao'. 3. 

(4540 noel. Sr 3Sansrn pllOa. 7. 

l(olmlia, ((olotlia Senter: 

5, 1]'t.r4 

(dare Slottsgate. (lyre Slottogate 11. 

I., rt'nokng. (:.urtrd'n SOSrer. Nordhvhagen. Seatralsykehuset. 	OppegOrd. OppegOrdsva. 5. Rvkk'iiu,. l'aal R'rgovei 16. l.illt'strc,tn Stasjoii. 

11'rgrt . 'I'rg.tI 	'unhllg I. As. Moervn. 4. \'tre Encbah'k 

'I'rondheirn. Ck'ignons pta's. 

'oSo. Kirkevn. 1. 

Tromso. Fr. Langesgt. 19-21. 

S abekk, Gml. Drammen,; yeS 35. 	. 	 Sorutusand. 

Vadso. Tottbugata 12. 

Skedsmokorset. ROltolt, 

lllt't.ak'r. ( 'to Our 7 Vorrnsund. 

Sarpsborg. St. Mariesgt. 911-98. 

Vestby. 

VIGNETT 	 

P. kiritfl ken a1vorh g 

Vi har tatt deg p  ordet, kjare kunde. Vi har faktiskbedt de gamle 
miniBankene i ABC-nettet dra dit peppern gror. 

Ikke bare noen av dem, men alle. Hver eneste miniBank er skiftet Ut! 
Fordel nummer en? De virker som de skal, hele døgnet. 

Men vi har gjort mer enn som sA. Vi har ogsA mer enn doblet 
antallet! Na' har vi ikkelenger 29 miniBanker, men 69: (Da har vi ikke 
engang regnet med miniBanker som er plassert inne i banklokalene...) 

<Kontanter.he1e dognet)s, skryter bankannonsene. Na' kan du endelig 
tro fulit og fast pa' dem. Ihvertfall vAre... 

A1,11C 
bank 

En god bank gjør'det enklere. 



VIGNETT 

In9 en avklapin9 om Ppestaa 
Hva skjer med Prestâa?. 

Gjengrodd og gusten i far-
gen ligger den der. Gâr 
stadig over sine' bredder, 
stinker i perioder. Ut-
viklingen har lØpt hundre 
mil fra den gangen Prest-
àa var perlen - hvor kret-
sens friluftsliv blomstret 
med krepsing langs bred-
dene I varme sommernet-
ter, med bading og fis-
king... 

Det er lenge siden det.. 

Men folk i Kirkebygden er opp-
tatt av elva (Ign, Prestâa, BØrter-
elva, eller hva man velger a kalle 
den). De Ønsker mer enn ord. De 
ønsker handling, ná! 

Derfor hadde de da ogsã mØtt 
mannsterke opp i herredsstyre-
salen da Kirkebygden Vel in-
viterte til apent mote om elvas 
framtid. Det folk nâ Ønsker er 
kloakkering og opprensking av 
elva. Hvordan Ønsker kom-
munen a lØse problemet Pre-
stâa? 

Et panel av representanter fra 
kommunen, dvs. râdmann og 
teknisk sjef, formann i vann-
verket, Arne Svarthol, og en re-
presentant fra ANØ orienterte og 
svarte pa spØrsmâl. 

Det ble rekordoppslutning 
om julemessa pa Ytre Ene-
bakk skole lØrdag formiddag. 
Det var KFUK/KFUM spei-
derne som sto som arrangØrer 
av julemessa som totalt inn-
brakte 30.000 kroner. 

Som vanlig pa denne jule-
messa var det lagt opp til va-
rierte aktiviteter for store og 
smá. I juleverkstedet var flit-
tige smâ hender opptatt med 
A lage julepynt og julegaver. 
Ringspili, fiskedam og amen-
kansk auksjon var ogsa popu- 
laert. 	 0 

Men aller mest populrt for 
de minste var kanskje Ba!-
longteateret som denne gang 
kunne by pa en  0  aideles ny 
forestilhing. For det var ikke 
hue Bla som trollbandt denne 
gangen, men Benjamin. Be- 

Hoyt prioritert 
I kloakkplanen av 1976 var 

Ekebergdalen hØyt  prioritert. 
Kloakkering av dalen skulie 
vrt gjennomfØrt for 1980. Det 
siste âret har vannverkene ytret 
ønske om A legge fly hovedvann-
ledning fra BØrtevann og gjen-
nom bygda. Teknisk styre er av 
den mening at for a trekke alle 
interesser med i en opprusting av 
elva som ikke bare gar pa kloak-
kering, er det viktig med en sam-
ordning for a frnne fram til best 
mulig teknisklØkonomiske IØs-
finger for a fâ renset elva. Tek-
nisk styre har derfor tidligere i âr 
bedt om at det opprettes en ar-
beidsgruppe for samordning av 
alle invoiverte interesser. Dette 
forsiaget er ikke behandlet i for-
mannskapet. 

Sterkt forurenset 
ANØs representant pa motet, 

Erik Stensrud, kunne bekrefte 
det alle vet og ser - Prestáa er 
sterkt 	 forurenset. 

Bakteriologiske prØver viser at 
forurensningen overskrider alle 
former. Forurensningen kom-
mer fra boligkloakk og avrenning 
fra landbruket. 

Rádmann BjØrn  Halvorsen vis-
te til at Ekebergdalen nâ star 
Øverst pa lista i kloakkram- 

njamin er en fin liten fyr med 
et varmt hjerte. Stykket som 
ble spilt denne gangen het 
Benjamin og fuglen, og hand-
let blant annet om hvordan et 
barn opplever de voksnes ver-
den. 

Ellers gjenstar det bare a 
rose speiderne og Mari rnenig-
het for en utrolig innsats for-
an arets julemesse. Det var 
mange flotte gjenstander ba-
de til salg og til utlodning. 

Og folk tok seg god tid, med 
mange pauser hvor kaffe og 
hjemmebakte kaker smakte 
fortreffelig. For julemesse er 
ikke bare salg og sirkus. Det 
er ogsa en hyggelig start pa 
juleforberedelsene, med hyg-
gelig uformelt samvr mel-
lom sambygdinger.  

meplanen. I det vedtatte lang-
tidsbudsjettet for 87-90 er det 
satt av 800.000 i 89 og 5,5 mill. i 
1990. 

Administrasjonen er blitt bedt 
om a oppdatere kloakkram-
meplanen av 1976 spesielt pa 
utgiftssiden trenges en oppdate- 
ring. 	 0 

Ma se heiheten 
- Man ma se forhoidene om-

kring kloakkering I kommunens 
forskjeilige omráder i en helhet-
hg sammenheng, sa Halvorsen 
og sa at en av konkurrentene til 
Ekebergdalen er Raken. Han vis-
te ogsa til a sanering av eksiste-
rende nett i Kirkebygden er nød-
vendig. Derfor vii man ha an-
ledning til a vurdere prosjektet 
nâr planen oppdateres. Det er 
nØdvendig a se kloakkprosjektet 
I sammenheng med utbyggings-
planer for Ekebergdalen og Kir-
kebygden. ønsker man f.eks. a 
gâ videre med utbygging av Eke-
bergdalen I forhold til andre ste-
der i kommunen. 

Feil vurdering 

En ny runde med ny kloakk-
rammeplan og fly vurdering av 
forskjelhige prosjekter opp mot 
hverandre med tanke pa hvor 
man far igjen flest kroner for in-
vestering er feil vurdering, mente 
teknisk styres formann Arne 
Svarthol. Dette er ikke nØci 
vendig for a sette i gang rosjekt 
Ekebergdalen, mente han, og 
hØstet massive klappsalver for 

- Her trengs handling 
Blant det sohide oppmØte av 

folk fra Ekebergdalen - som de-
monstrerte en tálmodighet man 
ikke er vant med andre steder I 
bygda - kom likevel utsagn som 
fikk saken ned pa et svrt jod-
nrt plan. 

Lensmannsetaten i Enebakk 
har hatt en travel helg. Allerede 
natt til lØrdag startet det med 
brâk i et hytteomrade I Ytre. Det 
var Oslo-ungdommer som hadde 
leid hytter I omradet. Festen kul-
minerte med solid spetakkel 
hvor en av guttene ble skutt 
tvert gjennom laret med ram-
boge (armbrØst). Gutten matte 
kjØres til sykehuset. Vedkom-
mende som skjØt har senere 
meldt seg for pohitiét 1 Oslo. I til-
legg til skytinga var det ogsa en 
som fyhlekjØrte 1 omrâdet. 

KOLLISJON 
Ved 17.30-tiden iØrdag etter-

middag skjedde en kraftig kohl-
sjon ved Holttjern I Kirkebyg-
den. Det var ungdommer fra LØ-
renskog som var pa vei nordover 
da de traff en sørgâende  bib - 
sørgaende veibane. Det er ikke 
helt pa det rene hvordan bilen 
med Lørenskog-ungdommene 
kom over i motsatt kjØnebane, 
men sannsynhigvis har de <kuttet 
svingen> og hatt noe for hØy 
hastighet. Bilene flkk store mate-
rielle skader, men det var ingen 
personskaden i forbindelse med 
kobhisjonen. 

Fra salen kom oppfordring om 
Økt bruk av fosfatfrie vaskemid-
ler. ANØs representant orien-
terte i den forbindelse om fog-' 
fataksjoner, og viste fram en Ut-
merket brosjyre om dette emnet, 
hvortil Knut StrØmsborg repli-
serte: 

- Det er ikke fine brosjyrer vi 
trenger her. Vi trenger handling. 
Og Johannes StrØmsborg koth-
pletterte utsagnet med a beskri-
ye hvilket <<mØkkahØl pga. foru-
rensingen i elva er tvunget til a 
bo i. 

- Grill politikerne 

munestyre har hätt 20 âr pa seg 
til a rydde opp I disse forholdene, 
sa Christian Oppegaard. Dette 
kunne ha vrt gjort for 10-15 ar 
siden. Det er ikke de som sitter i 
panelet der oppe nâ som burde 
grilles, men heller et panel av 
politikere. Oppegaard mente og-
sâ at med en kloakkering av Eke- 

Stjal bil 
Natt til sØndag ble det stjâlet 

en bib utenfor Bøndenes Hus, 
hvor det ble arrangert en kbasse-
fest i forbindelse med jubileum 
for avsbuttet ungdomsskobe. Bi-
len ble senere funnet igjen pa 
Flateby, sterkt ramponert. 

Det en pagrepet 2 gutter i 
204rsalderen i forbindelse med 
tyveniet, og det er mistanke om 
pnomilbekjørtng. 

Promi!le? 
Natt til sØndag ble en gutt fra 

Ytre págrepet mistenkt for pro-
miblekjØning. Bilen han kjØrte ble 
funnet utenfor veien. 

Krakilsk 
SØndag morgen forsØkte en 

krakilsk unggutt fra Ytre Ene-
bakk a ta seg inn til et ebdre ekte-
par i nabolaget. Gutten knuste 
ruten og han var tydehig pavinket 
da han ble pagrepet. Han kan 
vente seg et kraftig oppgjØr med 
bensmannen I form av en bot pa 
2 500 kroner samt erstatning av 
forvoldt skade. 

SØndag ble det ogsa funnet en 
stjâlet bib utenfor veien ved Flat- 

Billedtekst: Prestda - i dag til-
grodd og stinkende - en gang Da-
lens perle. 

bergdalen som kommunen vii ha 
ma dette nØdvendigvis medfØre 
utbygging og fortetting. 

Og klokere ble vel ikke folk i 
Ekebergdalen ettér motet. 

Ingen penger—
ingen kapasitet 

For Teknisk etat har ikke be-
manning til a ta seg av Prosjekt 
Ekebergdalen. Ekstern kon-
sulentbistand ma inn, mente for- 

hol. Men det er ikke satt av mid-
len til prosjekteringsarbeid i 1987. 
Rádmann BjØrn  Halvorsen var 
av den oppfatning at det ma 
etableres en komite som kan fâ 
fortgang I saken. Han byte vide-
re a legge saken fram for kom-
muneplanutvalget sâ snart som 
mulig. 

putten. Man han forebØpig ikke 
opplysning om hverken eier ellen 
fØrer av denne bilen. 

Herverk ' 
Natt til sØndag ble det ogsa 

Øvet skadeverk I Vestbyveien I 
Ytre Enebakk, hvor det bbant an-
net ble brukket en mobilantenne 
og buiket en bib. Det er ikke pa-
grepet noen i denne forbindelse. 
Saken bun etterforsket. 

Forlatte biler 	 0 

Mandag morgen matte pohitiet 
ta hand om en bilpá Flateby som 
var forbatt og sto og sperret en 
gárdsvei. Biben en antagelig stjá-
bet, men man han forebØpig  ikke 
oppbysninger om hvem som kjør-
te denne bilen. Det har man hel-
len ikke om bilen som mandag 
morgen ble funnet forlatt I Syke-
stubakken. FØneren av denne bi-
len har forehøpig ikke mebdt seg 
for politiet, som pa det sterkeste 
oppfordrer folk, det vre seg fØ-
rere ellen andre som observerer 
forbatte blier. Bibene kan hindre 
tratlkken og fØre  til flere ubykker. 
Det bun iyerksatt etterforskning 
nâr det gjelder de forbatte biiene. 

Flott julemesse 
innbpakte 730' 

0 
 00 

Mange lagde julegaver i 
juleverkstedet. Her er fire 

av dem yngre garde i full 
aksjon. 

Hektie sk Poll'o ti*helg med. 
hoerverk og fyllekioring 



Slik sà veien ut i var. 

• -'.- 	1-'-gjort noe med veien, pd Ham- 
em,  .  r leg nodt til a sØke kommunen om en kom-

munal traktor, sier Tove Larsen som kjØrer avisen her 
ute. 

—Et talmodig folkeferd ma de vre her ute, 
sier Tove Larsen i det vi svinger inn pa blind-
veien til Hammern. —En ting er a kjØre seg 
fast i snØ om vinteren, noe,  ganke annet er det 
a bli staende fast i leire pa en kommunal vei. 

Som avisbud og daglig bruker av veien, er 
resepten fra Tove kiar Hiv innpá en god lad-
ning med sjøsyketabletter,  spenn pa nyre-
belte og rust deg med tannbeskytter og 
hjelm! 

VIGNETT 

Ham epnveien i lendig foPfatning 
Fop annskapet. utfopdpes 

0 

tmil en ppovetup pa veien 
Et talmodig0  

folkeferd 
Brukerne av Ham-

mernveien setter seg 
ikke lenger stille ned 
og venter pa at det 
skal bli deres tur. 
Blir de ikke hørt  om 
de ikke skriker opp, 
skal ikke kommunen 
fâ fred. Na mener de 
det er deres tur. Dette 
gjØr de kiart rede for 
i et brev til formann-
skapet mandag fØrste 
desember. 

I'- 

For de unge pa Hammern er det ikke like enkelt med 
kommunikasjonsmidler som de fleste  andre steder i 
bygda. Flere er derfor avhengige av moped for a komme 
segfrem. Her er Elin Slette ifØrt  rustningen hun ma kie 
seg i for a komme frem til skolebussen hver morgen. 
Hun forteller at det en morgen varfrosset pa og at hun 
fikk et hjul i hvert spor. Dette resulterte i at hun fikk 
sykkelen over seq. 
Skal vi vente pa at noe vcerre skier fØr det blir gjort noe 
med veien? 

IKKE GROFTER 
I brevet star det at for-

holdene pa veien idag er 
uholdbare. GrØfter eksisterer 
ikke, og veibanen er dels hul-
lete, dels dekket av femten 
cm. med gjØrme. Dette med-
fører at veien er ufremkom-
melig for syklister og mope-
der. 

Pa grunn av dype hjulspor 
oppstâr det probiemer nâr 
kjøretøy motes. Veistanda-
ren medfØrer stor slitasje pa 
kjøretøy, bade beboernes eg-
ne, busser ,meikebil, post-
biler ogandre. 

Beboerne ser positivt pa 
standarØkningen som er for-
etatt pa veiene i Ytre Ene-
bakk og pa Flateby, men for-
utsetter at det ná er deres 
tur. De er kiar over den an-
strengte Økonomi kom-
munen arbeider under, men 
bade fordi forholdene er 
uholdbare og fordi en stØrre 
opprustning pa sikt vii bli 
billigere enn stadig vedlike-
hold, krever de at det na av-
settes midler. 

Ti! slutt i brevet oppfordrer 
brukerne formannskapet til a 
ta en prØvetur for med selv-
syn a konstatere at beskrivel-
sen er korrekt.  

et brev til kommunen. I var 
hadde de en underskrifts-
kampanje og sendte skrivet 
til teknlsk etat, med kopi til 
ràdmann og ordfØrer. Ogsâ 
gjennom telefon har de sta-
dig vrt i kontakt med kom-
munen, men forelØpig har det 
ikke vrt noen respons. 

KOMMUNAL VEI 
Veien bie overtatt av kom-

munen etter nyttar . Be-
boerne mener ogsa fylket 
mislighoit veien, men at disse 
i det minste kjØrte pa stein av 
og til. Nd blir det ikke gjort 
noen verdens ting. Sma mi-
stanker har de om at en del 
av de som sitter i administ-
rasjonen ikke engang vet 
hvor veien er. 
Om ikke noe na blir gjort? 
Vel virkemidler er uklare, 
men at de vii sta pa frem til 
veien er i akseptabel stand, 
er helt kiart! 

-Na har akkurat skrapa kjØrt 
her, sier Tove. Joda, det gjØr at 
hullene for en liten stund for-
svinner, men i steden kommer 
leire og gjØrmeopp. Veien blir sâ 
blaut at det er svrt vanskelig a 
holde styringa. Kommer du i et 
spor, er det uraulig a komme ut 
av det igjen. Det blr stille en ii-
ten stund. Avisbudet har mer 
enn nok med a konsentrere seg 
om a holde bilen pa veien. Ja, om 
det kan kalles en vei da, det er sá 
man fØler trang til a lage en gjet-
tekonkurranse, hva er vei, hva er 
jorde? For store forskjellen er det 
ikke mellom de nyplØyde  jordene 
og den biten som er tiltenkt biler 
og andre fremkomstmidler. 

SLITASJE PA BILEN 
Bilen til Tove gàr under til-

navnet FjØset . -Om vàren kjører 
de pâmøkk pa jordene, dette 
renner ut i veien da det ikke er 
grØfter. Du kan tenke deg hvor- 
•dan det er, alt gâr i ett.. 

Bare lukta er detikke bilen ma 
ta med seg fra Hammern, stor sli-
tasje og mange reprasjoner er det 
butt i tiden som bud her ute. Lys-
parer ristes lØs nrmere en gang 
i uka og stabilisatoren er slâtt i 
filler tre ganger pa ett og ethalvt 
ár. 

At det ikke er noen vits i 6 vas- 

ke bilen med denne veibiten pa 
ruta, har Tove fâtt merke. -Det 
er snart ikke lakk igjen pa bilen, 
sier hun. 
IKKE AVIS? 

I Aftenposten har de sagt hun 
bare ma la vre a kjØre avisa nár 
veiene er sá ille. FØrste bud er at 
denne skal vre fremkommelig. 

-Syns det har vrt ille a kutte 
ut, menneskene her er isolerte 
nok som de er. Men nâ sier snart 
pengepungen stopp. Jeg har rett 
og slett ikke râd til a kjØre her 
ute. De summer slitasje og re-
prasjoner pa bilen kommer opp i. 
overstiger langt kj ore godtgjØrel-
sen. 
DARLIG 0KONOMI 

-I hele tatt blir de kommunale 
stikkveiene for dârlig vedlike-
holdt. Pettersrudveien pa Flate-
by, over Nebben i Dalefjerdingen, 
i Brevikskroken, Rakkestad-
veien i Ekebergdalen, i Ráken, 
Sulerudbàkken, 	Grevling-og 
Knurrestadveien i Ytre er eks-
empler pa dette. Dárlig Økonomi 
ma det vre a bygge masse veier 
man ikke greier a vedlikeholde. I 
det store og hele blir det mye 
dyrere. Tove Larsen er oppgitt, 
om avisa fortsatt skal fram pa 
Hammern, ma noe skje,hvis ikke 
kommer hun til a sØke om en 
kommunal traktor! 

KOMMUNEN UTEN 
REAKSJON 

I en samtale med en del av 
beboerne forteller de at det 
ikke er fØrste gang de sender 



Stort utvalg I: 

Penbukser, skjorter, 
gensere, slips, 
undertøy m.m. 

VIGNETT 

JULEGATEAPNING I SPYDEBERG 
TORSDAG 4. DES. 

KI. 17.30: Julegrana tennes pa torget. 
KI. 18.00: Nissetog tiP Fjellheim. 

KI. 18.30: Underholdning for 
barna v/Roger'n 

Nissekonkurranse. 
APIe barn innbys tiP a vre med. 

Kâring av fineste julenisse. 
Forretningene holder âpent til -ki. 20.00 

10% rabatt 
ved kjop over kr 50,-. Kun kontantsalg. 

Spydeberg Skolekorps - Spydeberg Ungdomskorps 
Spydeberg Handelsstand 

Spesialfoppetningen 
i0% pa alle varer 4/12 

GODT UTVALG I VARMEKLIER 
FOR ARBEID OG FRITID 

Kjøp julegaven 
til far hos oss. 

OBS! Torsd. 4/12 ápent till kI. 20.00. 

	 LAVPRJS 	  

ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG 
TELEFON (02) 88 8154 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00 

.K•$ Ypkeskimp.  
*jèrtit.*, 

Aak 

!XW 

Kiokkeradlo 198, 

luvtG 
illsuo  - 
SNOWJOGG 
Barn, Rod - BIA 
m/knyting 

- KUN 9 3 
20% 

PA ALLE HERREBOOTS 

(unntatt tilbudsstativ) 

6 20% 1 
ALLE DAMESTOVLETTER 
(unntatt tilbudsstativ) 

SNOWAGG 
 

Herre - sort - gr5 

KUN 9 8, -, 
DAMETOFFEL 
I skinn 

K
MOKKASIN 

R. 981m 
SELSKAPSSKO 
SYKKELSKO 
sort 

KR. 1 
HERRE 

gr 	- sort 

88,- 
TILBUDENE WELDER SA LENGE LAGERET REKKER  

+ MANGE GODE TILBUD 

S 11~  koutsalget 
HALLENS SKOFABRIKK, 
1820 Spydeberg. TIf. 88 74 20. 

Skobutikken med de familievennlige prisene! 

Torsd. 4/12 gir vi 
10% RABAIT 

pa alle varer (unntatt hvitvarer) 

APEivT T1L KL. 20.00 

[(NAPAS LEKTRISKE / l l\\TLF- 8873431L  1820 SPYDEBERG 

Kaffetpaktep Er(gekoker 
145.- 

Støvsuger 
1000 W 795m- 

Mimbolgeom 
2390.- 

Velkommen til hyggélig 

JULEHANDEL 
Se várt utvalg I 

salon ger, spisestuer, 
hudstoler, smámøbler 

Torsd. 4. des. àpent til kI. 20.00. 

COO SERVICE-COO KVALJTET - RIMEUGE PRtSER 

Zttw's *ft\ib 	u.s 
LØVSTAI) INCUSIRIFELT I SPYDEBERG - MELT If*4TIL E8 - CI O2i8 80 55  

Hverdager ki. 10.00— 19.00 Lørdager kI. 09.00 - 14.00 



r 

SanI/e(ic 
HUNDESENTER 

	 4 

Butikken for den 

kresne hunde-, heste- 
og katte-eter 

KLIPP/TRIMMING AV DE 
FLESTE HUNDERASER 

APNINGSTIDER I DESEMBER: 
Mand., tirsd., onsd., fred. 	 kI. 11.00-17.00 
Torsd. 	 kI. 11.00-20.00 
Lord. 	 kI. 9.00-14.00 

Sandfield's Hundesenter, Lovstadfeltet, 1820 Spydeberg 
(Haléns Skofabrikk) - Ut. 02/88 87 75 

Tebo-senteret 
1ff. 88 84 50 

1820 Spydeberg 

VI G N EU 

3 

10% 
Torsdag 4/12-86 

APENT: 
KI. 9.00-20.00 

Mange fine 
julepresanger. 

Juleantrekk 0-16 àr. 
Vi forer alt i 

babykIr og utstyr. 
Mammaklr 

BARN EKLiR 
SPESALFORRETNtNG 0-16 AR 

'HF. (02) 887319 . 1820 SPYDEBERG 

If I SELGERIII  

Ytterdører - lnnvendige dører 
H-vinduer - Faste karmèr 
Kjellervinduer - Fjøsvinduer 
Verandadorer og Alt I glass 
Egen produksjon av isolérgiass 
Hurtig réparasjon av alle 
glasskader 

BE OM TILBUD! STORT LAGER 

FRIVA A/S 
Oslovn. - 1820 Spydeberg lIt. 02/8874 50 

Forretningen hugner av gayer og leker 

Se vart store utvalg 
I julepynt 

VIR TIDLIG UTE! 

!TIE1U!8 
Gcwcr.oq Letter 

lit. 02/8884 24 Tebo-senteret 1820 Spydeberg 

I 
I 

pa alle varer. 

~ HANSOAUNE (1 Urrnaker - Optkor 

JULEGAVER TIL ALLE 
JULEGAVEHUSET I FAM., KJOP ALT PA ETT STED 

2. ETG. GARDIN & UTSTYR 	Stor parkering. Apent 9-19 (13) 

500 krepp 

SENGESE1T 
2 deler 

Blomstret 89. 

JULEDUKER 
130x180 69. 
90x90 	30.- 

. 	Kjokken- 	19 - Set) 	
• rnetervs 

3950 

Enkelt 	39... 
Dobbelt 	79. 
Vano. 
seng 	149.- 

TOPP KVALITET 
Frotté stretch laken 

DYNEB 
Norske dundyner 
fra Norsk Fjrfabrikk 

10 kvali- 	

fra4l5. teter 
til 
Ekte GASEDUN 
(ordinr 	1850.- 2634,-) 

HANDKLIER 
Bade- 
hándkIr 49. 
Händkle 
m/klut 	25 

.- 

As AS \,JOHN' 
-'~' 1. ETG. KLfER - MOTE - GARN 

TEBO-Senter 
Spydeberg 
tlf. 88 76 45 

Torsd. 4. des. 
kI. 9-20 

pa alle ord. varer, 
kontantsalg 

100/0 

DAME 
Danwear kápe 
A, 1.285,- 
Brandtex set) 
Jakke, 598,- 

Skort, 259,- 	198.- 
Bukse, 345,- 248. 

UNO MOTE 

Monstret 
jakke, 998,- 650.-
Chambr6 
skjorte. 498,- 250 
Dress, 1.598, 990.-
Esprit 
bom.bukser 298.- 

BARN HEBRE 

398.- 
98.- 

158.- 

98.- 
Melka 
ulljakke, 888,-
Bukse 
terylene 

Fla net-
skjorte 88.-
Skinn-
hansker 

Stillongs 79. 
598.-
198.-i 

-- — 
— — — 
Lue og skier) 
Dongeri-
jakke, 658,- 

Joggedress 2-6 

Joggedress 4-14 

Under julegate- 
äpningen 

1O% 

9 

I. 

Torsd. 4/12 

_.10% 
pa alle 

ordinre varer. 

Blow 
step 
til 

JUL 
Vi har 
godt 

utvalg 

julegleder, 
julestjerner, azalea 

og avskàrne 
blomster. 

Kom innom 

BLOMSTEBKROKEN 
I Tebosenteret 
og utsalget i 
Stasjonsgt. 

ViIh. Von Essen 
Spydeberg 

Tif. gartner) 02/88 71 79 

* Velkommen 
til hyggelig 
julehandel 

*1 -.10% 
' pa alle 

kr 50,- 
4/12. 

* 

* 

* 
Spydeberg 

* 	Parfymeri 

varer over 

Tebo Senter. Spydeberg - 

TH. 88 75 63 

•(* *( * 	.( .*- 

SPYDEBER 

Nàr det gjelder 
interior 

og dagligvarer: 

Velkominen M. 

PYDEBERG 
VS RESENTER A•S I 

1820 Spydeberg. TIf. 02/88 7550. 



Saigsutstillming 
pa Mjr u.skole 

Astrid Hotop 
Eyvind Jentoft 
Viggo Karsen 

Gjester: 
Odd Arild Engefi 
Per Arne. Oiestad 

Lord. 6/12 	 kI. 11.00-16.00 
Sond. 7/12 	 kI. 12.00-16.00 
Lord. 13/12 	ki. 11.00-16.00 
Sond. 14/12 	kI. 12.00.-16.00 

Juleutstilling 
Utstilling av malerier og 
akvareller hos Olav Thu-
ne, Solheimsjordet, lØrd. 
6. og sØnd. 7. des. 
Begge dager ki. 11-17. 

Enebakk sosial- 
kontor 

holder stengt 4. des. -86. 
Henv. rettes til Enebakk 
râdmannskontor. 

S osi alsjefen 

ENEBAKK KOMMUNE 

KuNngjØring 
Herved kunngjØres at Ene-
bakk bygningsrâd iht. plan-
og bygningslovens § 27-1 set-
ter i gang regulering av et 76 
da. stort omrâde rundt Mjr 
ungdomsskole. Formâlet er 
regulering til samfunnshus, 
offentlig formal (Mjr ung-
domsskole, idrettshalb, fri-
omráde (idrettsbane), samt 
trafikkareal (parkering og 
gang-/sykkelvei). 
Frist for mulige synspunkter 
settes til 5. desember 1986. 
Kontaktperson avd.ing. Odd-
var From. 

Enebakk bygningsrâd 

NAB ALKOHOL- 
PROBLEMET 

butt for stort for deg? Kan-
skje vi som har bUtt "torre>> 
kan helpe. Kvinner og 
menn. Kontakt kontor tif. 
71 29 01, hver mandag ki. 
18-21. 
Strømsvn. 68, Strommen; 
Mote fredager kI. 19.00 I 
Vellokalet, Oscar Borgs 
vei, Fjeuhamar. 
Kontakttlf. 	7110 56 	- 
71 79 46 aVe dager. 
DE NORSKE LENKER 
ROMERIKSLENKENE 
BOX 71 - 1470 LORENSKOG 

Gran, Ytre Enebakk 
TIf. 92 55 00 

Utleie av 
video-
filmer 
og movie- 
bokser 

Eneforh. av 
Bilett-film 

og Esselte 

• Kiosk 
• Blijard 
• Spil/erom 

Kjent for kvalitet 

eir J 

£1aLekkkeL 

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSKVARER 
	19 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10 

Apent til ki. 2200 

VIGNETT 

Enebakk Hagelag 
Tirsd. 9. des. ki. 19.00 kommer Mette og 
Eva Gustavsen til den gamle herredsstyre-
salen og demonstrerer oppsett av jule- og 
blomsterdekorasjoner. 
Servering - loddsalg. 
Alle er hjerte/ig velkommen. 

GULVSLIP 
Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

Hva meid et 
GRATIS 

ppoveab.onnement 

p 
	

Ut äret? 

Send inn svarslippen eller ring oss 
pa tlf. 92 65 50 - 92 65 40. 

Jeg onsker et gratis proveabonnement ut ret: 

Navn: 	  

Adr.: 	  
Vignett, p.b. 62, 1912 Enebakk 

Onsdag 3. des. ki. 19.00 V: 
SAKHAROV 

avlyst 

Enebakk Pensjo- 
nisti orening 

er innbudt til Konserthu-
set til fØrjulstreff med 
kjente artister lØrdag 20. 
desember ki. 17.00. Bil-
letter kr 60,- som er bin-
dende. 
Pâmelding innen 7. des. i 
tif. 92 62 15 - 92 43 29. 

Styret 

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
Onsd. 3/12 ki. 19.30: Me-
nighetsmøte. 
LØrd. 6/12 kl. 19.00: Ung-
domsmøte. Skoletime - 
servering. 
SØnd. 7/12 ki. 10.00: 
S.skole. Kl. 19.00: Birger 
Sandli og hornorkes-
teret. Offer til hornorkes-
teret. 
Tirsd. 9/12 ki. 18.00: Bi 
beigruppa. 
Alle velkommen. 

BEGRAVELSESBYRAER 

Sveurns Blomsteilorretning 
og Begravelsesbyra 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom 

Telefon blomsterforretning 71 14 11 
Telefon begravelsesbyrâ 71 48 30 

Chr. Stensruds Ettf. A/S 
Ski BegraveIses og 

Kremasjonsbyrá 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

(02)17 30 60 
HELE DØGNET 

SKI 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

FYRINGSOLJE • PARAFIN' 

S. AUTODIESEL f 

Folio Varmeservice 

OPTISK SYNSPKDV(. 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 
TIf. 92 26 10 

OPTIBKE as Aser>veien 1, 1400 SKI Telefon 870524 

Optiker OYSTEIN KROGH 

HELSESTUD10 
KUN FOR DAMER 

l är 	krl.800. 
1/2 ar 	krl.300. 

Skoleelever 
trening for 16.00 	 .300. 

Vi har ogsá 
5 so/sen ger 

Grupperanan! 
Mand.-onsd. 	07.00-22.00 
Tirsd., torsd., 
fred. 	09.00-22.00 
Lord., sønd 	10.00-16.00 

Ring oss for 
gratis prøvetime 

Ladies,Gvm 
World Class GYM 	III 118420 	d St R8MMtk 

Stromsvn. 85, 2. etg. pa  Bukken 

A 



Nisse med 
nwpingsvell? 

Forrige tôrsdag ble julegrana 
tent p5 Grendesenteret i Ytre 
Enebakk. Det skjedde samtidig 
med markeringen av offisiell 
Spning av senteret. Et svrt hyg-
gelig arrangement hvor ingen-
ting klikket. Ungene storkoste 
seg som de ailtid gjØr  nSr onkel 
Roger er i aksjon. Det var kon-
kurranser og moro. Og TØffe-le-
ketoget kjørte runde etter runde 
stappfullt av barn med smilende 
fjes. OgsS en gruppe musikanter 
fra skolemusikken stilte opp og 
gjorde sitt til at det ble et koselig 
arrangement for store og smS. Og 
selvsagt gikk salget iivlig i alle av 
senterets forretninger. For folk 
var nS engang der. Og passende 
handlepauser var lagt inn i pro-
grammet. 

Julegrana ble tent. Alle prene 
lyste og strømmen virket som 
den skuile. Og sS kom julenissen. 
Tjhyre popuirt. Ungene stimiet 
sammen der hesten kom kjøren-
de med vogna full av nisser. Alle 
yule hilse pa nissen, det er kiart. 
Og alie yule seivfØlgelig  ha poser. 
Vaniigvis deler nisser ut gayer! 
poser. Men ikke nissene pd Gren-
desenteret i Ytre Enebakk. De 
selger poser. Til 5 kroner stykket. 
SelvfØigeiig kjØper  folk. Ungene 
gleder seg til nissen kommer med 
poser. Ingen vii finne pa S la vre 
S kjøpe. Det er ingen risiko med S 
sette pris pS godene. Man kunne 
gjerne ha satt 10 kroner stykket - 
folk hadde likevel kjøpt. 

Men - pa en slik dag burde nis-
seposene vre gratis. Har man 
aldri hørt om markedsføring og 
PR i Enebakk. Det er mulig ar-
rangøren tok inn en del kroner p5 
dette. Likevel skulle man anta at 
den fortjenesten var sS liten at 
man yule tjent langt mer p5 den 

.,,,.goodwill det hadde gitt a dele Ut 
poser gratis.--- -gjerne med noe 
ekstra godt i. Det burde man ha 
tatt seg rSd til. Tidligere Sr er det 
Skolemusikken og Vellet i Ytre 
som har stStt for julegranten-
ninga ved Ytre Enebakk Bensin 
og Service - i samarbeid med 
bensinstasjonen. Det har ikke 
vrt delt Ut poser riktignok. Men 
appelsinene og smSgodtet som 
har butt delt Ut, har til gjengjeld 
vrt gratis - som det bØr  vre 
ved en slik anledning. 

Julefeiringa er likevel endt opp 
som et gigantisk forretningsfor-
etak. Kan vi ikke i det minste 
holde ungene utenfor - med sin 
iver, juleglede og tro p5 juienis-
sen. Jeg bare spØr? 

Fredrik 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-fred. 	 10.00-18.00 
Torsd. 	 10.00-19.00 
Lord. 	 10.00-15.00 

Forretn ingssenteret, 
Ytre Enebakk 
Tlf. 92 54 13 

EL-INSTALLASJON 
Strmsborg & 

Enersen A/S 
utforer alt I el.lnstat!asjoner 

1912 Enebakk Tit. 92 63 00 
Kjeden av eutonsefie E ILAG 

INSTALLASJONS FIRMA 

KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

Tit. 92 86 94 
Mobiltlt. 094/26165 

BILFIRMA 

Flateby Antirust 
kjØp og saig av biler 

Kommisjon 
opptil 100% finansbistand. 

TI!. 02192 80 70, 1911 Flateby 

ii xOR PU A NOV 
nnTKASSEN? 

WUS1 
'4k DU RMILE 

D. Fritag & Co 
Elektro-Mekanlsk — Verksted 

Produksjon - reparasjon 
Sterkstrom - svakstrom 

Bit - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

Tit. 02192 62 94 

MARKISER 

Markiseservice 
Maldzer Persienner Cardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11. 1914 Ytre Enebakk 

tit. 92 45 58 

CATERING 
Enebakk 

rørieggerbedritt 
v/Trygve E. Andresen 

Vi UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 
T1L EN MEGET GIJNSTIG PRIS 

VgtIvn. 25, 1914 Enebakk T11.924354 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

        

       

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlf, 094/11 747 
TIf. 92 48 92 

JtrF.  
hiuriHu 

REGNSKAP 

Enebakk 

Regnskapskontor 
1912 Enebakk - 
Tit. (02) 92 63 03 
MW AV HR$C 
RCGHSXAPSOYRAERS FORLNJPG 

Scan consult 
Service-senler for nringsdrivende 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rãdgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TH. 92 47 74 

RORLEGGER, 

Erlk Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og reha-
bilitering. 
Utieie av lensepumper, vannsuger 
og hoylrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk, Tit. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Ski Glassmester- 
torretning A/S 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

tit. 87 34 55 

Enebakk glass 

Alt / glassarbeid 
Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a 

1914 V. Enebakk 
TIf. 92 46 13 

MASKINENTREPR. 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplane- 
ring og annen massetrans- 
port. 	RIingen 
TIf. 8370 19/72 16 85 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utf ores 
1911 Flateby 
Tit. 92 84 68 

Svein Gulbrandsen 

Alt i blikkenslagerarbeid 
utf ores. 

1911 Flateby 
TIf. 92 82 67 

Siw's Wong 

lit . 92 80 49 
Apent hver dag 

Grendesenteret - 1911 Flateby 

Bjepke--  

HcOdesign 

TIf. 92 81 62 
Bjerkeveien 2 
1911 Flateby 

MURER 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 
TH. 92 82 90 

Asveien 7, 1911 Flateby 

SPESIALFORRETNINGEN 

Am  
72A 	 o 
	 KeSIA88ft"n 

Askimv, 1, 1820 Spydeberg 
TIf, 021888154 

Langdag onsdag og 
torsdag tO k! 19.00 

INNRAMMING 
utslgts 

rammeverksted 
Alt i innramming 

1911 Flateby. TIf. 9286 10 
ogsâ kveldstid 

MettesIlärdesign 
Dame- og herrefrisør 

Saig av harpreparater og parfymeri-
kartikier. 
Dr. R.A. Eckstein biokosmetikk. 
Mand., fred. 	kI. 10,00-17.00 
Tirsdag 	kI. 10.00-20.00 
Lordag 	kI. 9.00-14.00 
Ràdyrvn. 9, V. Enebakk - TIf. 92 55 50 

EIENDOMSMEGLER 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

VIGNETT 

I 

UNDERSTELLSBEHANDLINC 

ELERTHO-MEKANISK VERKSTED CONTAINERUTLEIE 

PARFYMERI 

Sissels partymeri 

og solarium 
TIf. 92 85 64 

Apent hver dag. 
Grendesenteret 1911 Flateby 

PREPARANT 

BRENSEL 

Esso diesel, parafin 
og tyringsolje 
TI!. 92 81 24 

Roll NssvoId 
VestlI, 1911 Flateby 

Mobil parafin, 
fyringsolje, diesel, 

smoreolje 
TH. 92 64 25 

Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

Enebakk Antirust 

1911 Flateby 

TIf. 92 89 00 

SJAFORSKOLER 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

Opp/wring pa b/I 
Teorikurs 
Fase II 

TIf. 92 88 51/71 4292 

TANNLEGE 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, lordag etter Wale. 

Enebakk 
Tannteknikk 

TAN NTEKN IKERM ESTER 
LASZLO FARAGO 

Grevlingveien 71, 1914 Ytre 
Enebakk. TIf.: 02192 46 82, 

Se,pvlce• 

CS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere 
fra 2-8 m3. 

lIt. 83 70 19 
Mobil 094/23 576 

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

Catering - Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tit. (02) 92 88 60 

GLASSMESTER 

Annonser leses 

av folk flest 

SJAFORSKOLER 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski. TIf. 87 37 10 

Klasse A - Klasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 
Om nodvendig moter vi 
til kjeretimer i Enebakk 

FRISOR 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

ELEKTRONIKK 

Enebakk - 

.TranstormMOr 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby, 

TIf. 92 85 40 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstop-
ping. OgsS saig av fugler og dyr. 
SmSttaveien 3 B, 1911 Fla-
teby. Tif. 92 85 90. 



Elevràdet pa Enebakk ungciomko1e: Wil(iflQt.M.11 

0101112'  01 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Forjuls- 
tilbud 

pa 
videoutleie 

Kr 25,- pr. film 
fra 1/12 til 14/12 

Godt utvalg 
av filmer og 

videomaskiner. 

Service fra 11.00-18.00. 

Eventuelt timebestilling. 

Apningstider: 

Mand.-fred. 	 06.30-21.00 
Lord. 	 09.00-20.00 
Sond. 	 09.00-21.00 

TIf. (02) 92 81 32 

&, teftbelrolvar 
1827 Hobo! - tlf. 02/9211 39  

1850 Mysen - tlf. 02/89 03 11 
Godkjent kiasse A 

- -.--, 
-, • Vi leverer: 

Afle typer 
ferdigbetong og 
lettklinkerbetong. 

• Punktlig levering, 
gode mater/a/er og 
konkurrerende 
priser er var ma/setting. 

4 * 
Pr

X.  WatteIefqhr > 
As re Marianne 
Journaust Aslaug T5dérrithin 92 45 
Ann kons.Anoe-Grethe Lasius 92 62i 
Ann 

 
p.'. %; 	Lerskalle 	7 

426 
98 

ii 

•. 
<r 90 pr balvàr. kr 180 

W. 	..:.::. 	...................::•::. I.. 

orretn.ann: Mandag k!. 0.00. 

risépr . 
pr. m'Y( 5' 
iss pr. mm kr 2.30 
e.p,..:mm kr 3.15 

kkann.: 

ani 

;ffl ru) 1Pi  
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Hva gjØr  e e ev-
rád? Hvordan arbei-
der de? 
Vi tok en prat med râ-
det pa Enebakk ung-
domsskole. Dette vis-
te seg a vre en gjeng 
med energiske, hand-
lekraftige og opp 
finsomme elever. Da 
Vignett stakk innom 
var det fuilt kjØr  med 
forberedelser til te-
aterbesØk for hele 
skolen. Ellers har de 
jobbet meget hardt 
for a forbedre skole- 
bussordningen 	til 
Flateby. 
TILLITSVALGTE Elevrâdet har 
en tillitsvalgt fra hver kiasse. In-
ternt velges formann, nestfor-
mann, sekretr og kasserer. L-
rerne stiller med en elevrádskon-
takt, denne skal vre mellom-
ledd mellom lrere og elever. Jo 
mer elevrádet kan arbeide pa 
egenhánd uten at frØken ma dyt-
te pa og bestemme, desto bedre. 

MER AKTIVT 
Pa Enebakk ungdomsskole er 

elevrâdet dette âret svrt sá ak-
tivt. Her er det ikke snakk om a 
vente pa at lrernes elevkontakt 
skal gã foran a ordne opp i det 
som skal skje. Møtene sine avhol-
der de alene, noe som har fungert 
meget bra.-Ofte er det hektisk 
forteller elevrâdsformann Ann-
Christin Hval. 
-Skjer det noe, bØr det tas opp i 
elevrâdet sã fort som mulig. No-
en ganger ma det kiappes sam-
men til mote allerede samme 
dag. 

DARLIG PLASS PA BUSSEN 
I alie âr har det vrt dârlig 

plass pa bussene til Flateby. 
Mange er det som ma stá hver 
dag. Srlig etter ulykken med 
skolebussen i Dalefjerdingen har 
elevrâdet sett faren ved a Wore 
bussene sã fulle. -Tenk om dette 
hadde skjedd med Bjerkebussen, 
sier Ann-Christin. -Det yule ha 
vrt skandale, vi har ikke râd til 
at noe slikt skjer. En telling pa 
bussene er na igang. Nummeret 
pa bussene blir tatt og stáplasser 
talt. Flere ganger har vi vrt 
oppe i rundt 26-27 stâplasser. In-
gen arbeidsfolk blir tilbydt stâp-
lass frem og tilbake fra arbeidet 
hver dag.Hvorfor kan det da til-
bys oss? Elevrâdskontakt Inge- 

borg Refning skyter inn at det ik-
ke lenger er skolen som er an-
svarlig for skoletransporten, de 
vil derfor etter a ha helt kiare tall 
pa antall stâplasser, ringe Sam-
ferdselsdepartementet. 
ForØvrig er dette en sak det ogsâ 
jobbes med i Arbeidsutvalget og 
blant lrerne. 

TEATERBESOK 
Langt hyggeligere har det nok 

vrt a jobbe med tur pa teater. 
De har gátt ut med et tilbud til 
alle elevene om teaterforestilling 
pa Chat Noir andre desember. 

Det er Alexander som star pa 
programmet og pamelding, bil-
iettbestiling og andre formalite-
ter er det ene og alene elevradet 
som star for. 
DANSEKURS 
I forbindelse med tanker om et 

rusfritt miljØ, vii det trolig kom-
me igang et dansekurs pa skolen 
fØr jul. Bak dette er det sosial-
lrer Gina Sigstad som star, 
men det er elevradet som star for 
a kartlegge behov og interesse. 
Kurset vil trolig foregâ to kvelder 
i uka etter skoletidog inngangen 
pa 5 kroner vii ga til elevradet. 

L/RERKONFLlKTEN 
Opptatte av lrerkonflikten er 

elevrâdet. At elever blir sendt 
hjem eller sittende uten lrer, 
mener de ikke er tilfredsstil-
lende. Srlig for de som gar siste 
aret og skal inn pa videre studier, 
er det ille a ga glipp av under-
visnirig. De forstar at lrerne re-
agerer, men ser ulempen med det 
som skjer. 

Skolekiokka ringer, storefri er 
over og elevradspapirene stap-
pes ned i sekken. En ny skoleti-
me venter, kommer det noen l-
rer denne timen tro? 

Juletoner 
p'a Granly 
Søndag 7,desember inviterer 

SjØmannsmisjonefl i Dalefjerdin-
gen til julesang og andakt. Det er 
Ytre Enebakk Misjonskor som 
vii sta for juietonene og solosan-
ger er Leif Fjeld. Sogneprest 
Heigheim vii holde en andakt og 
det blir servert kaker og kaffe. 
Anni Marthinsen I foreningen 

haper mange vii mote opp og bla-
se liv I en gammel forening som 
til neste ar runer den anseelige 
alder av 75 ar. 

ALLE. 
BARNIN 
Vi takker for aHe de flotte 

tegningene, vitsene og gátene 
dere hare sendt oss , og háper 
dere fortseifer a hjelpe oss 
med barnesiden. Snart er det 
jul og dci hadde det wert goy 
om dere sendte oss noen jule-
tegninge eHer fortellinger. 
Bruk fantasien, den tror vi de-
re har masse av 


