
et skjedde i de dager at det gikk 
ut befaling  fra keiser Augustus om at 
hele verden skulle inns krives i mann-
tall. Denne fØrste  innskrivning ble 
holdt mens Kvirinius var landshØv-
ding i Syria. Og alle drog av sted for a 
la .eg innskrive hver til sin by. 

J osef drog da fra byen Nasaret i 
Galilea opp til Judea, til Davids by 
Betlehem, siden han var av Davids 
hus og cett,for a la seg innskrive sam-
men med Maria, sin trolovede, som 
ventet barn. Og mens de var der, kom 
tiden da hun skullefØde, og hunfØdte 
sin sØnn,  den  fØrst efØdte, svØpte ham 
og la ham i en krybbe. For det var ik-
ke plass til dem i herberget. 

D et var noen gjetere der i ncerhe-
ten som var ute og holdt nattevakt 
over sauene sine. 

M ed ett sto en Herrens engelforan dem, og Her-
rens herlighet lyste om dem. De ble megetforferdet. 
Men engelen sa til 'dem: <Frykt ikke! Jeg kommer til 
dere med bud om en stor glede, en glede for helefol-
ket: I dag er detfØdt dere enfrelser i Davids by, han 
er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: De- 

re skalfinne et barn som er svØpt  og ligger i en kryb-
be. Med ett var engelen omgitt av en himmels/c 
hcrskare, som lovpriste Gud og sang: 

IM  re vcere Gud i det hØyeste  og fred pa jorden 
blant mennesker som har Gucis velbehag!x 
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Enebakk kommune 
1-1 

Ønsker alle 7.700 
innbyggere en rilctig 

god jul og et godt nytt ao r. 

Juletrefest holdes pa 
MjEer U.-skole 29.12. ki. 
17.00. Entré kr 20,-. Arr. 
I.L. Driv. 

Juletrefest i Herredshu-
set onsd. 7. jan. ki. 17.00. 
Arr. Enebakk Pensjo-
nistforening. 

Betel minner om jule- 
og 	nyttárshØytidens 
mØter. Se annonse. 

Teaterforestillingen: 
,,Den rode hØst>> som 
handler om Ragnhild 
JØlsens liv og forfatter-
skap blir satt opp fred. 
16. jan. Kulturkontoret 
tar imot bestilling av 
billetter. Se annonse. 

Drosje 
pa Flateby 

Jeg siutter min drosje-
vinksomhet pr. 1.1.87. 
Jeg vii takke for et godt 
samarbeid og Ønske alle 

GOD JUL 
OG GODT NYTT AR 

Tormod Gran 

VIGNETT 

Ukens spaltist 
Jul 1 Syden 

..... GOds julegave 24. desember (julaften): 

Ri. 14.00: Flateby sam-
funnshus. Fam.gudstj. 
v/Johannessen. 
Ki. 16.00: Enebakk kirke. 
Fam.gudstj. v/Helgheim. 
Ki. 16.15: Mari kirke. 
Fam.gudstj. v/Johannes-
sen. 

25. desember (1. juledag): 
Ri. 11.00: Enebakk kirke. 
Høytidsgudstjeneste 
v/Johannessen. 
Ri. 11.00: Mari kirke. 
Høytidsgudstjeneste 
v/Helgheim. 

26. desember (2. juledag): 
Ri. 11.00: Granly. Guds-
tjeneste v/Helgheim. 
Ri. 16.00: Bjerkeiy. Jule-
trefest Enebakk/Mari. 

28. desember 
(søndag e. jul): 

Ri. 11.00: Stranden be-
dehus v/Helgheim. 

31. desember 
(nyttrsaften): 

Ri. 16.00: Enebakk kirke. 
Minnegudstjeneste 	vi 
Heigheim. 
Ri. 23.15: Mari kirke. 
Midnattsgudstjeneste 
v/Johannessen. 

1. januar 1987 
(1. nyttärsdag): 

Ri. 11.00: Enebakk kirke 
v/Helgheim. Nattverd. 

C. januar 1987 
(Kristi àpenb.søndag): 

Ri. 11.00: Mari kirke v/Jo-
hannessen. Nattverd. 

11. januar 1987: 
RI. 11.00: 1. s.e. Kr. 
âpenb.) Enebakk kirke 
v/Helgheim. 

PIIKITM 

<<Men engelen sa til 
dem: <Frykt ikke! Jeg 
kommer til dere med bud 
om en stor glede, en glede 
for hele folket: I dag er 
det født dere en Frelser i 
Davids by. Han er Kri-
stus, Herren.. Luk. 2, 
10-11. 

Vi strever og steller til 
jul etter gamle tradisjo-
ner. Det er festlig og gildt. 
I flere uker har juletreet 
Ønsket oss velkommen 
bade i herredshuset og i 
grendesentrene. Og rundt 
i hjemmene har vi hentet 
fram pynten fra tidligere 
âr. For noen blir denne ju-
len den første i eget hjem, 
men for oss alle hàper vi 
at julen skal feires etter 
gamle tradisjoner. 

Hva er julens innhold? 
Noen vii nevne den 

medmenneskelige varme; 
Den bør  vi sà sant legge. 
vekt pa i et samfunn som 
stadig blir mer sam-
mensatt og vanskelig. Det 
varmer a mote mennesker 
som har tid for oss i en 
vanskelig situasjon, ja, pa 
den jevne hverdag. 

Andre vii kanskje nev-
ne forventningen hos bar-
na. Vi vil gjerne at de skal 
vre trygge og glade. Sá 
ofte bringer TV bilder fra 
andre deler av verden 
hvor nøden rader. Det er 
trist a mote de lukkede 
barneansikter uten hap, 
og de er en utforciring til 
oss alle om a were med og 
snu hapløsheten slik at de  

smá barneansiktene kan 
strâle av glede. 

Vi trenger alle et an-
kerfeste for várt liv. Ju- 
lens budskap bringer oss 
et siikt feste. Her er det 
Gud som handler og gir. 
Gilds egen SØnn blir født 
inn i var verden som sant 
menneske for a bygge en 
bro tilbake til Gud for det 
enkelte menneske. Det er 
julens egentlige innhold. 

Nãr vi tenker pa fremti-
den, er det ofte grunn til 
uro. Vi hØrer stadig om 
hvordan vi mennesker 
seiv kan vre med pa a 
true livet i verden. Det 
siste ãret har minnet oss 
sterkt om det. Og ufred og 
krig raser mange steder. 
Det er et kall til oss alle 
om a arbeide for at julens 
budskap om fred pa jord 
kan bli virkelighet. 

Over en urolig verden 
ráder Han som troner 
over tid og rom. I vâre 
tanker er vi bundet av de 
skranker som tiden og 
rommet setter. Men juien 
bringer oss budskap om 
at Gud, var evige Far, vii 
ha kontakt med oss, den 
enkelte. Ja, det er Guds 
juiegave til oss at vi kan 
finne tilbake til gieden og 
tryggheten som Guds 
barn for Jesu Kristi skyld. 
La oss ta imot denne Guds 
juiegave! 

Na tennes tusen julelys, 
pa jorden mørk og kaid, 
og tusen, tusen strâier 
og i hiinlens høye hail. 
VELSIGNET 	JULE- 
HØYTID! GODT NYT-
TAR. 

Steinar Heigheim 

jeg har bodd i Enebakk i 14 
âr, men har vei ikke by til a 
kalle meg enebakking. 

Da jeg ble kjent med Toft 
hadde jeg fastet i 24 dager pa 
grunn av en sykdom. Det er 
vel ikke verdt a komme videre 
inn pa det i disse fØrjuistider. 
jeg vii jo nØdig at noen far 
dârlig samvittighet nâ nar 
medisterkakene og juleribba 
skal pa bordet. 

Seiv er jeg oppvokst I en av 
vâre sørligste byer, Mandal. 
Vi stilte oss i kØ tidligjuiaften 
morgen for a vre sikker pa a 
fá juietorsk, det var ikke jul 
uten den. 

I àr ser det ut til at det skal 
bli vanskelig A skaffe jule-
torsk. Jeg har hørt  fiere fiske-
re uttale at her er det ikke 
torsk a skaffe. Det har vrt 
mye uvr, og det er for varmt 
i sjØen, 8-10 grader sâ torsken 
kommer ikke inn til land. 
Da blir det krise pa SØrlandet. 
det blir jo ikke det samme 
med frossen eller importert. 

Til jul er det mange som fØ-
ler det er tusen ting som skal 
gjØres. Det er brygging, ba-
king, rengjØring, sØlvpuss, for 
ikke a forglemme alle julepak-
kene og julekortene. Det er 
mange som vii ha det slik for a 
f6L den riktige julestemningen. 
Jeg hØrte  her om dagen hvor 
mange kakesorter det er van-
hg a bake. Noen baker bare 
3-4 slag, mens andre har 19-20. 
Jeg tror sistnevnte hØrer  med 
til fâtallet idag. Det en nok fle-
re som tar det men lettvindt, 
med ferdiglaget mat og slØy-
fer rengjØring av hele huset 
fra kjeller til loft. Noen velger 
juletre av plast, for a gjØre det 
mer lettvindt. 

Kanskje gamle tradisjoner 
til jul er i ferd med a skifte? 
Selv stod jeg travelt opptatt 
med med vare juleforbredel-
ser da Vignett ringte og opp-
lyset jeg var utfordfret til 
ukens spaltist. Vi skal feire jul 
og Nyttar pa sydlige bredde-
grader. Deter det 51ret vi vel-
ger a feire jul der nede. MØter 
de samme menneskene aret-
ter ar som en blitt ware venner. 
Na'kunne vi ikke tenke oss en 
annerledes jul. Jég ma inn- 

rØmme det var litt rart det 
fØrste aret, a sole seg pa julaf-
ten, ikke ha noen forpliktel-
ser. Menneskene rundt deg 
ser ikke ut til ha bekymrin-
ger i livet. Alt gáii"Manjana-
fart". Butikkene er oppe til ti. 
om  kvelden, ikke noe kaos, ik-
ke noe julemas. 
Vi pyntér oss til julaften, og 
feirer det med god mat, og no-
en fbL pakker, men ikke de 
mengdene vi en vant med fra 
Norge. 
Ellers har vi vrt pa midnat-
tsmesse pa julaften. Tenk a 
kunne gâ ut midt pa flatten i 
tynn kjole og bare kjenne den 
deilige varme brisen. 

Nyttársaften i Spania ma 
oppleves, den en helt fata- 

nesker en samlet, sma barn og 
gamle mennesker er-med hele 
tiden. Her blir ingen skjØvet 
til side. Kelneren gjør  en fan-
tastisk jobb med fire retters 
middag, og drikkavarer som 
hører til. Vi blir alle som barn 
igjen med hatter, blase og 
konfeti. Klokken 24.00 far vi 
12 druer,hvitvin og fyrverkeri 
som ikke er til a beskrive. 

Nár dette leses sitter jeg 
med bena I Middelhavet. No-
en som syns det hØres deilig 
ut? 

ønsker dere able en niktig 
god jul og et godt nytt ar. 

Som neste ukes spaltist utf-
ordrer jeg en jente med "tl", 
Sigrund Bergo. 

Laila S. Andersen 

 

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

TT3 

Samtidig gratulerer vi oss 
selv med kommunevápenet 
som heretter skal vcere vàrt 

varemerke . 



EKSKLUSIVT FOR RADIO 1 OG VIGNETT 
Musikkmix med Kiell-Pettep 
Jean Michil Jarreer kommet i Guinnes rekordbok for a ha samlet 
verdens stOrste konsertpublikum. Den utrolige mengde av 1.25 milli-
oner mennesker overvar hans konsert i Texas. 

Status Quo skal spille konsert i London pa hue julaften til inntekt 
for mat og pakker til vanskeligstilte. 

Janet Jackson 
skal spille inn film til sommer en. Denne er skrevet av negeren Reg-
gie Hudson, en ung, lovende fiimskaper. 

Europe 
var nylig nummer en pa den engeiske hitliste. Den dagen dro de rett 
til den eneste engelske pub i Stockholm og skálte i engelsk 01. 

Allison Mojet 
reiser pa Engiandturne i mars 

John Illsiy 
bassisten i Dire Strates er igang med sin andre solo-LP. Denne vii 
komme ut til váren. 
•Madonna 

har i et intervju uttait hun vii gi opp sin musikk-kariere i 1987. Dette 
vii skje med noen konserter i England pa várparten, og planen vide-
re er a vre filmskaper pa heltid. 
Grunnen er at hun vii ha mer tid og overskudd for sin ektefehle, som 
hun i strid med alle rykter IKKE skal skilie seg fra. 
Kjell-Petter Ønsker alle lesere god Jul og godt nytt àr! F1Ott 

e julegavep 
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I' •nermeste fremtid kan tilby sine kunder 
•minibank. —Enkel a betjene, og fritar per-
sonale slik at vi kan ta oss mer av threkte I 

! kunclebehandling, sier BjØrg Aasli som er I 
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Den fØrste betalingsautomat er installert! 
Enebakk, det er ABC-Bank i Ytre som 

SALG 
• ± 10-50% 

pa alle varer sa Iangt beboidningen rekker 

Dame-, herre-, barne- og ungdomsIdr 

Forretningssenteret, Ytre Enebakk, tlf. 92 54 20 

iJePEzowr 

KOR 
NKKI. 

VISA 

P000 L000 
JEANS 

NA: 

298 
Ift  POOhJHO  Aft 

17 TIMM ADS= 

. 

POCO LOCO 

Apent: 
Lord. 27. des. 

kI. 9 - 14 
Mand. 29/12, 
tirsd. 30/12 
kI. 10- 16 

Nyttársaften 
kI. 9 - 13 

Energisparing 
A. Sakki - Ut. 83 17 55 

Solskjerming 
D. Berg - tlf. 92 88 72 

TIf. 83 13 59 Norby bruk, 2009 Norby 

Enebakk kommune - kulturkontoret 

((Den Rode Hosb~  
Fredag 16. januar -87 kl. 19.30 inviteres enebakkinger 
spesielt til teaterforestilling'en Den Rode HØst< pa 
Blackbox, Aker brygge. Dette er en forestilling bygget 
pa Ragnhild Jølsens liv og forfatterskap. 
Forhândsbestilling av billet.ter a kr '15,- ved Enebakk. 
kulturkontor, tlf. 92 60 60 - linje 247 tram til 15. januar. 

VIGNETT 

Regle 
En gammel regle er kom-
met oss i hende. Den lyder 
silk 

-Det datt en mann i 
Langen, sa mannen som 
bodde I Tangen. 
-Det stemmer, sa mannen 
pa Vik, jeg hØrte et skrik. 
-Da far vi draft opp, sa 
han som bodde pa Holtop. 
-Og sa' drar yin opp i fu-
rua, sa mannen som bod-
de pa Durud. 
-Jammen da fãrñ ikke pu-
sta, sa mannen som bodde 
pa Rustad. 
-Da tar vi og snurñ, sa 
Kvernstuen. 

Kultupstypet 
fop. musikkskole 

Enebakk kulturstyre behand-
let i siste mote et forslag fra Ene-
bakk Sang- og Musikkrâd om 
opprettelse av kommunal mu-
sikkskole i Enebakk. Saken er 
tidligere behandlet i formann-
skapet, hvor den ble utsatt inntil 
den var behandiet i skolestyret 
og kulturstyret. 

I kulturstyrets vedtak er det 
slâtt fast at kulturstyret Ønsker 
kommunal musikkskole i Ene-
bakk, og at man derfor gâr inn for 
A nedsette en komite til nrmere 
utredning av spØrsmãl om kom-
munal musikkskole i Enebakk. 
Kulturstyret mener i likhet med 
Sang- og Musikkrádet at derie 
komiteen bØr bestâ av repre-
s entanter fra fØlgende ràd og Ut-
vaig: Formannskap, skolestyre, 
kulturstyre, Sang- og Musikkrâd, 
samt en representant fra bygdas 
frivillige musikkliv. 

Takk As 
studentep 

I Nationen den 19. des. ser 
vi at studentersamfunnet i As 
tar skarp avstand fra pianene 
om a bygge et gjenvinnings-
anlegg for atomavfall i Doun-
reay i Skottiand. 

Og vi fossiler som i vâre ver-
ste stunder trodde yappekul-
turen hadde knekket all poll-
tisk interesse ved universite-
ter og hØyskoler - unnskyld! 
Underskriftskampanjen mot 
Dounreay bie startet av Ven-
stre, og er i dag fulgt opp av 

r 

	

	svrt mange kommunestyrer 
rundt om i landet. 

Det ser heldigvis Ut til a v-
re Økende skepsis til atom-
kraft som energikilde, og at 
den bØr avvises. Det er A Øns-
ke at ogsâ flere skoler og 
hØyskoler kan ta opp hansken 
og gi stØtte til - <,mot Dounre-
ay ksjonen>>. Send under-
skriftslistene til Venstre sen-
trait - og de vil bli overrakt 
Thatcher váren 1987 - Takk! 
Og godt nytt atom-fritt àr! 

Rolf Sørii 
Pressekontakt Enebakk Yen-

stre 

Forrige onsdag var det nok en 
salgsutstilling. i bomberommet 
pa Mjr ungdomsskole. Denne 
gangen var det elevene som stilte 
Ut masse flotte arbeider, og alt 
var til saigs, til inntekt for Redd 
Barnas aksjon for gatebarn i ver-
dens storbyer. 

Det var imponerende hva ele-
vene hadde produsert i lØpet av 
to foregâende aktivitetsdager. 
Flotte keramikkgjenstander, ny- 

delige treboiler. akvareiler. ba-
tikk, massevis av deilige juleka-
ker, julepynt osv. 

Litt skuffende var det at ikke 
here benyttet denne enestàende 
anledningen til a skaffe seg fine 
og rimeiige julegaver. 

Under aktivitetsdagene hadde 
mediegruppa tatt opp video, og 
blant de frammØtte var det stor 
interesse for denne. 

•filialsjef i banken. 
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I alle filialer-er de gamle mi-
nibankene byttet Ut, og en 
heit ny type kommet inn. 
Bjørg Aasli sier denne er drift-
sikker og har en meget stor 
pengekapasitet. —Proble 
med de gamie var at de kunn 
ga tomme. dette skal ikke 
skje nà. Selv i Oslo i helgene 
skal behoidningen strekke til. 

STOR ETTERSPORSEL 
I skrivene stunder er mini-

banken i Ytre enna ikke tatt i 
bruk da det fremdeies er noen 
deler som mangler. Men gan-
ske snart vii automaten sta 
beredt for uttak.Bjørg Aasli 
sier det har vrt stor etter-
spØrsei etter minibank 
og mener det kan vre en 
hjeip ogsã for det nye sen- 

- — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

teret. 
En avlastning blir det for per-
sonale. som til tider har svrt 
mye a gjore. To heltidsansat-
te. Trine Solberg og Bjorg tar 

t .  v  -  .rene ii  

vii gjøre at de kan ta seg bed- 
re 	tid 	til 
kundebehandling. Ogsa de 
ruliestoibrukere har det vrt 
tanker for ved installasjon av 
automaten. En platting for 
disse vii bli satt opp sa snart 
minibanken 
er driftskiar. I sammenheng 
med ABC-bankens vision 90 
er den nye automat. Denne I 
g 6 i korthet Ut pa a gi kunder 
bedre service ved a overlate 
en del oppgaver til automa- I 
ter. 
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Arbeidere vedjiateby cellulosefabrikk i 1907 

"Lia" star idag tOrn. dette var en arbeidsbolig med god standard for sin tid. 

VIGNETT 

FLATEBY CELLULOSE' FABMKK 
Histopie I glengpodde rumor 

av Ilona S. LØvseth 
Det er vanskelig a forestille seg at det pa 

Flateby - pa omrâdet hvor det idag planleg-
ges kommunalt friareale, sto den meget om-
talte cellulosefabrikken som i áret 1927 
Dr.Aas bygdebok, Enebakk herred 1927 s.307) 
blir det omtalt som sâ godt som "sâ godt som 
den eneste industrielle bedrift" I Enebakk. 

Flateby hadde saghrukstradi-
sjon belt fra første delen av det 
17.àrhundre. I John Collets tid 
nevner man 31 sager som hØrte 
godset til. Dàrlige tider fØrte til 
at godset ble auksjonert bort. i 
1841 av davrende eier av sel-
skapet Pelly & Co. 

I 1900 kom Harvig Bache Wiik 
(f.1850) i TrØgstad  til Flateby. 
Han fant kun igjen rester av de 
mange sagbrukene fra Collet-
tenes tid, og bestemte seg for a 
reise et tresliperi pa stedet. Al-
lerede i 1901 ble superjet ombyg-
get til cellulosefabrikken. 11905 
hadde cellulosefabrikken. som 
arbeidet etter sulfatmetoden og 
ledet av disponent Lindberg til 
1915. Senere er der registrert un-
der navnet A/S Norsk cellulose 
Industri med Alfred Alten som 
direktØr og svensk ingeniØr Nor-
re som disponent og drittsleder. 

STROM FRA BORTER 
11912 eksploderte cellulosefa-

brikken, men senere ble den utvi-
det med fleie kokere. og i 1914 
fikk den strØm fra BØrter El-
Verk. Vanskeligheter pa cellulo-
semarkedet . og uroligheter i ar-
beidslivet som .forte til streiker 
resulterte i at fabrikken stoppet i 
1931. 

Etter arbeidsstans kom det 
därlige tider med stor arbeids-
ledighet. Koinmunen skaffet ar-
beide til de ledige familiefor-
sØrgerne og man delte arbeids-
tiden etter familiens størrelse. 
Det var arbeid med veibygging 
og utbedring pukkverket og i 
skogbruket. 

/ 

DOGNDRIFT 
Cellulosefabrikken gikk dØg-

net rundt. Gjennomsnitlig be-
skjeftiget den 100 personer. for 
det meste fra kommunen. Om 
sommeren kurine det vre opp 
til 130 personer beskjeftiget ved 
fabrikken. 	Sesongarbeiderne 
drev hovedsaklig med flØting og 
lossing. Mange arbeidere var 
samtidig smàbrukere. Ogsa barn 
arbeidet Romar Syversen (f.1906) 
arbeidet med cellulose fra ban 
var 6 âr gammel ved kjèrraten og 
pa baten. Hans far kom til fa-
brikken fra Moss i 1902 som fa-
garbeider, siden kom familien. 
Familien fikk leie bolig pa 'Lia'. 
Det var fire familiers bolig som 
besto av to symmetriske avdelin-
ger. I første etasje var det apen 
gang med inngang til alle fire lei-
ligheter. Trappegangen til 
2.etasje var 80 x 140. Gangen for-
te til kjøkkeneL 290.ç 410. og til 
et 80 x 150 cm. stort kott. Fra 
kjøkkenet gikk man inn i en stue. 
480 x 320 cm. med balkong mot 
Øst (respektivt vest) og derfra til 
en annen stue. 

Leilighetene I annen etasje 
hadde lignende romplassering 
unntagen gangpartiet. Fra gan-
gen kunne man komme inn bade 
til kjØkkenet og den andre stuen. 
Huset hadde full kjeller. bygget 
av store steinblokker ikvadraten 
festet med sement. Det var inn-
lagt vann men toiletter befant 
seg ute pa gardsplassen. Huset 
ble laftet i plank taket var dek-
ket av planker og dekket med 
brun tegl. Syvertsen husker at 
hans far fortalte matrialene kom 
ferdig tilskàret fra Strømmen og 

KJERRATEN 
Lia' la tett inntil en vannren-

ne som var av jern; '1J"frmêt og 
ca.80 cm.bred. her flØt det tøm-
merstokker til bearbeidelse. 
Rennen ble forbundet med kjer-
raten, som besto av en kjetting 
som gâr om to hjul driftshjul og 
endehjul. Man kan sammenligne 
en kjerrat med et transportband. 
for transportere tømmeret  over 
en høydeforskjell  fra øyeren til 
fabrikkanlegget. Det største kjer-
ratanlegget, hestáende av 11 en-
keitband ble brukt frqa 1850 i 
Asa pa Ringeriket. Idag er det in-
genting a se av anlegget. bare be-
kken som markerer stedet der 
kjerraten gikk. 

FA meter (ca. 15) syd-Øst fra Lia 
la det en kontorbygning i tegi: 
Idag er det bare en gjengrodd ru-
in igjen av den. Kontor fra cel-
lulosen ble bygget rundt ar-
hundreskiftet. Familien Sivert-
sen bodde pa kontoret til 1948. I 
dette aret var det at den 65 rn 
lange pipen en uvrsnatt falt 
ned, uteri at noen av beboerne i 
de nr1iggende bus merket det. 

Familien Sivertsen kan fortelle 
at kontorbygningen besto av 
murt hvelv, ellers at den 2.etasjes 
hØye bygninger var reist i trevir-
ke. I 1.etasje var det tre rom som 
ble brukt til kontorer. I 2.etasje 
var det to rom. en alkove og en 
gang der bodde Sivertsen pa 
ca.50 kv.m gulvflate. Dc benyttet 
seg av utetoiletten pa Lia. 

Lengre syd la Tangen. Det var ,  
et eldre bus ito etasjer. I 1.etasje 
bodde det et et ektepar i en leilig-
het bestàende av stue soverom 
og kjØkken. I 2.etasje var det to 
rom som de leiet bort til enslige 
arbeidere. Idag er huset revet og 
alle spor er slettet. Pa folkemun-
ne er likevel stedet kjent. fordi 
her bodde en gang oldefaren til 
Wencke Myhre. 

MODE LLEN 00 ODELSH ElM 
Av andre bolighus som hørte 

fabrikken til kunne Ole Haug pe-
ke ut fØlgende: 

Modellen: Under det navnet var 
det foreslàtt tre bolighus. Gamle 
modellen er en pâbygget tøm-
merbygning sorn av de eldre an-
tas a vre ca 300 ar gammel. Et-
ter en oppbygging var den 13 x 
6,2 cm.stor oghadde tre rom 
kjØkken og gang i 1.etasje. Den 
ble brukt av Hai'tvig Bache-Wi-
ik., sammen med ingeniør Tho-
mas Bache-Wiik. 11907 solgte fru 
Amalie Backe-Wiik huset til Fla-
teby cellulosefabrikk. 

Etter 1931 var det to familiers 
bolig - na enebolig. Ved sidënav 
reiste fabrikken to arbeiderboli-
ger som lignet pa den i Lia med 
fire leiligheter i hvert hus. 

Odelsheim - er antagelig sam-
me samme eiendom som det som 
kalles Flatebydalen, og er avbil-
det i Birger Kirkeby. Enebakk 
Bygdebok bind 1, 1981 s.179. 
FØrst var det husmannsstue. Fra 
1790 - 1841 bodde fu1lmektiger 
pa Flatebygodset her. senere be-
styreren for Cellulosefabrikken, 
etterpa formann Antonsen og 
ma trial forvalter Holte som bod-
de i andre etasje. "Dalen" og Mo 
dellen ble solgt samlet i 1846. o 
omtales idag som Modellen. Hu 
set er idag revet. 
Bua - Slik kalte man et bus byg 
get I 20-àrene som ble brukt son 
bolig til kontorsjef Hansen. 

Ingeniørboligen - la et he! 
nede ved fabrikken. Huset brar 
I 1970-àrene, og na star det et h 
bygget i 1984 her. 

I nrheten la det en vaktme 
ter bolig. Den star der fremdel 
og bar vrt behodd hele tide 
Vaktmester var bade stailkar 
skysskar ved fabrikken. Et kc 
stykke fia vaktrnesterboligen S 

det en arbeidsbolig til av typ 
beskrevet ovenfor. 

Andre og siste del av 
tikkelen om Flateby c 
lulose kan du lese. i ne 
nummer av Vignett, d 
7.januar. 

ble satt sammen pa stedet rundt 
1900. 

GODE FORHOLD 
Ole og Thordis Haug( begge 

født i 1904 ) forteller at de bodde i 
leiligheten som de tok etter 
Tordis far fra 1928. Bade hennes 
bror Romar Syvertsen, og hen-
nes mann Ole Haug arbeidet pa 
det tidspunktet pa ' Cellulosen 
". De er enige om at forholdene 
var gode. 11920 arene var leien 12 
kroner I maneden. men Ole Haug 
var lønnet med 1.061 timen.. I 
1931, kan Romar Syvertsen. fikk 
han betalt 1 kroner i timeri, en 
lØnn ban anser som dàrlig. 

Familien Haug fortsatte a bo 
pa "Lia" belt til 1942. 11950 flyt-
tet de til Odeisheim som ogsâ 
opprinnelig hØrte  fabrikken til. 



VIGNETT 

Hun er pensjonisten som formelig bobler 
over av aktivitet, fantasi og skapertrang. Pa 
sine eldre dager har hun valgt a satse pa det 
som ligger hñnes hjerte narmest, kunsten. 
Med en utrolig fingerferdighet omformer hun 
sin drØmmeverden og natur til bilder og 
kjeramikk. En utrolig aktivitet ma det vre 
i kunstnerens hode, tankene hun kommer 
med er mange og spredte. For tiden brenner 
hennes hjerte for et arbeidsverksted for eldre. 
—Ikke alle er interesserte i kaffeslabrasser, pa 
et slik sted kunne man fâ brukt seg selv, 
skapt noe og Vitt impulser fra andre, sier Ida 
Indseth MjØnli som forØvrig mener alle man-
lige pensjonister burde gâ pa husmorsskole. 

Ida med en del av sine og datteren Helga Indseth Henriksen sine fatasifulle og spen-
nende verker. 

Hun kan liksom ikke sitte belt 
rolig, spretter opp og ned, tar en 
slurk kaffe, tinner frem et bilde, 
termer en rØyk... 

Vi forsØker a starte fra be-
gynnelsen. Ida Indseth ble fØdt i 
Sallangen i Troms fylke i 1920. 
Faren var en ivrig treskjrerog. 
Ida fikk raskt .interesse:forkifl 
og hándarbeid. Hun levde i nar 
kontakt med naturen, noe som 
kommer tilbake i de penselstrØk 
hun idag fører til papiret. 

Tilgang pa kunstskole i Nord 
Norge var det ikke, og det eneste 
hun kunne sette sine skaperivri-
ge hender i, var stoffer pa ei sy-
stue. Men Ida greide ikke a slá 
seg til ro med det, 30 ar gammel 
pakka hun kofferten og reiste 
nedover til Oslo. Her begynte 
hun pa ei systue om dagen og 
gikk kurser og kveldsskoler ved, 
sidenav. 

TIL ENEBAKK 
Fra Tigerstaden var ikke veien 

lang til Enebakk, oghit kom hun 
etter a ha mØtt Evald MjØnhi.  Her 
begynte hun med systue, for Se-
nere a vaske i kommunen.Ofte 
var det jobbing fra tidlig morgen, 
til langt pa kveld. Ble det noe 
fritid, forsØkte hun a male litt, og 

, 	....  

om vaskedagene ble lange, satte 
hun seg ned og dikta en liten 
stubb. Da folka pa ingeniØrkon-
toret en morgen kom pa jobb i si-
ne leirete stØvler, hang et lite 
vers pa dØra 

Drikk madeira 

Na er jeg sliten 
av denne driten 

KJERAMIKKVERKSTED 
Noen var det nok som undret 

litt da Ida samtidig med at hun 
trampet inn i de pensjonertes 
rekker, gikk . til innkjøp av en 
dreieskive. Dette var noe hun 
aldri sitt liv hadde tatt i, men len-
ge skulle ikke folk prate for Ida 
kunne vise de utroligste resulta-
ter. Hatter, bladfylte boller, ugler 
og annet fylte hun sitt nyinnred-
de versted i kjelleren med. -Leser 
faglitteratur og eksprimenterer 
meg frem sammen med min dat-
ter Helga Indseth Henriksen. 
FØrst tegner vi Ut ideéne pa ark, 
for deretter a forme dem Ut i leire. 

Selvmalte akvareller hengr 
det mange av rundt omkring i 
huset. Bildene roper fargesans og 
en hengivenhet og glede over  

flott natur. srlig blomster. E: 
.fullkonke$.ekse 4tte, 
efiT'fl'es fr75 111-11v a er"som 
er malt i lilla og rosa.Alle arbei-
der er forseggjorte, og motivene 
er malt punkt for punkt. 

KRETA OG BERLIN 
Kurs og kveldsskoler er det 

blitt mange av i árenes lØp,  i hØst 
ogsá en studietur.I oktober reiste 
hun med malendepensjonister og 
datteren Helga til Kreta. pa tross 
av at gruppa bestod av deltagere 
opp til 80 àr, var det full vigor 
med undervisning, maling og Ut-
stilling. 

Ellers bar hun blant annet 
vrt med pa utstilling under 
"Norske kulturdager i Berlin" for 
noen ar tilbake. 

Planer for vidreutvikling bar 
hun sa absolutt. Nylig er det 
kommet en ny invitasjon fra 
"Malende pensjonister". om en 
maletur til Madeira. Dessuten er 
det mulig hun begynner pa skole 
til høsten. 

ARBEI DSVERKSTED 
Mange er sakene Ida brenner 

for, men noe som absolutt er sun-
ket ned i hjerterota, er a starte et 
arbeidsverksted for pensjonister 
-Ogsa pensjonister er ulike in-
divider. Det er ikke alle som er 

interesserte i kaffeslabrasser. 
Det matte da vre mulig a starte 
et arbeidsverksted der de eldre 
kunne treffes. skape noe og Ut-
veksle ideér. Mange er det som 
har tallenter de aldri har ftt Ut-
vikle eller visst fantes. Selv kan 
jeg safremt helsa holder, gi gratis 
undervisning i som, lappetek-
nikk, akvarellmaling og kjera-
mikk, mange andre er det sikkert 
ogsá som har noe a bidra 
med.Kanskje er det en pensjo-
nert lrer som kan undervise litt 
i sprák, noe de fleste pa var alder 
har ftt sma muligheter til a 
lre.Ulike lag og foreninger kun-
ne kanskje holde kurs og fordrag,  

sier hun energisk og legger til at 
dette er . noe,., lag, forening 
kommunen bør stOtte. 

HUSMORSSKOLE FOR ALLE 
MENN 

Ida mener alle menn burde ga 
husmorsskole pa sine pensjoner-
te dager. Selv syns hun sitt virke 
med vaskebØtte og kokeplate 
bar vart lenge nok, og na er det 
mannen som tar seg av mange av 
de huslige sysler. -Det er kom-
met lenger med likestilling, men 
ikke langt nok. Yrkesaktive 
kvinner er slaver. Jobb, hus og 
unger tar all energi, mange bar 
ikke overskudd til a engasjere 
seg pa andre omrader, det vre 
seg politisk, kulturelt eller annet, 
avslutter den aktive pensjonist 
som bar Wenche Myhres "Wenn 
ich bin 66 faengt das leben an"( 
Nar jeg blir 66 da tar livet til 
som en av sine favorittlater. 

En hawaiirose er et av result atenefra  hØstens studietur 
i Spania. Sans for flott natur har den spreke pensjonist, her et bildefra Vestby bro. 
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Da trollet 
mØtte julenis- 
se 3 
Skrevet av 
Tor Edvin Nymo 

Det var en gang et troll som var 
mannevond. Men en dag trollet 
var ute og gikk sa fikk han se jü-
lenissen kom bortover veien med 
reinsdyret. Da ble trollet vel€lg 
redd. Men julenissen sa at han ik-
ke skulle bli redd, for julenisser 
er ikke farlige, det vet bade du og 
jeg. Nàr nissen hadde sagt han 
ikke var farlig, sa var ikke trollet 
redde lengei. men nàr det ikke 
var redd lenger ble det sint pa ju-
lenissen, for trollet var jo man-
nevond som vi husker fra be-
gynnelsen. Men sa' skapte jule-
nissen trollet om sâ det ble et 
snilt troll. Og siden har det vrt 
verdens snilleste troll! 

VIG N EU 

SIDEN.  FOR-  DE YNGSTE 

/ 
/ 

Da  trollet motte 
julenissen 2 

kqa tlate 	Lrc, 

d< c- byq cIei 
J . 

Skrevet av 
Kristian Lindem 

Det var en gang et troll som all-
tid matte Ødelegge nar andre 
hadde det morsomt. En vinter 
kom trollet pa en kjempesak han 
kunne Ødelegge. JULEN! 

FØrst matte han overbevise ju-
lenissen hvor dum og kjedelig ju-
len var. Han yule dra til Nord-
polen litt fØr jul og fortelle dette. 
Da trollet hadde trasket og gatt i 
snØvr og storm. og endelig kom 
frem, matte han sette seg ned og 
hvile litt. Men sa kunne iallefall 
trollet 	endelig 	Ødelegge 
julen. Julenisse var ganske sli-
ten av a levere pakker etter alle 
àrhundrene. Han hadde vrt 
svrt glad om bade sma og store 
kom og forsynte  seg med pakker. 
Men plutselig banker det pa dØ-
ra. Julenissen skvetter opp for 
han er ikke vant til at det kom-
mer noen til han. Men han glem-
mer det fort, og roper Er det noen 
snillebarn der inne? men ingen 
svarer og han gar ut og lukker 
opp selv. Der star det et stort 

troll somspør hutrende. K-k-kan 
j-j-jeg f-fà k-k-komme i-i-inn. 
-Et troll yule jeg vanligvis ikke 
sluppet inn, sier julenissen. men 
siden det er sa kaldt ute skal du 
M komme inn. 
Trollet begynner en samtale med 
en gang. 
-Hva er egentlig vitsen med jul? 
Skal liksom ha det moro a fa 
mange kjedelige pakker? Jeg far 
ikke pakker og har det ihvertfall 
ikke morsomt. 
-Kom du helt hit opp bare for a si 
det? Hvorfor ikke sende gayer til 
andre, da kan det tenkes du far 
igjen pakker. 
-Det var kanskje ikke sa dumt 
pãfunn det. svarertrollet. 
-Nei ga hjem nà. sa  skal du se jeg 
kommer til deg med pakker. 
-Men bare en ting, hvor skal jeg 
fa tak i de derre pakkene? 
-Dem lager du selvfølgelig selv. 
-Ja vel. Hmpfr! 

Og etter den dagen yule aldri 
det eller noe annet troll ødelegge 
julen.  

//' 

VITSER 
To indianere og en hvit motes. 

-Hvilken stamme er du fra? spør 
den ene. 
-Fra Wodastammen. 
-Hvilken tresort er det? 

To bier satt pa et bord. Sã sa den 
ene Kom sá stikker vi. 

for. 
Han tenkte lenge pa hvem det 
kunne vre, men med ett skjØnte 
han det, det var julenissen. Han 
lop inn og sa at ungene hans ap-
net gayer. sa gikk han bort til 
nissen og spurte hvorfor han ikke 
var kommet med gayer fØr.  Da sa 
nissen, det er aldri kommet noen 
Ønskeliste fra dere fØr iar. Men fra 
nà skal jeg alitid komnie hit i ju-
la. 
-Tusen takk. sa  trollet. Og etter 
det har trollet og julenissen alitid 
vrt gode venner! 

Noen juleeventyr har vi med pa siden var 
idag. Disse er alle skrevet av elever i 4A pa 
Stranden skole, og handler om da nissen mØt-
te trollet. 

Ellers forts.etter det a strømme inn artige 
og fantasifulle tegninger, vi har valgt ut no-
en, og háper ikke dere som ikke har fátt teg-
ning pa trykk gir opp. 

Ha en riktig koselig jul alle sammen! 

Da trollet motte 
julenissen 1 

iSkrevet av Tarjei Limi 

Det var en gang et troll som 
bodde langt inn i skogen. Han 
hadde tre trollunger, de het Trol-
le, Trulleline og Trulla. Hver jul 
skriver ungene lange Ønskelister 
til julenissen . men de far aldri 
noen gaYer. Derfor har trollet iàr 
bestemt seg for a rane julenissen 
nâr han kommer gjexrnom  sko-
gen. 

Det var en dag igjen til jql og 
trollet hadde funinet pa en fin 
plan. Den gikk ut pa at nãi jule-
nissen gikk inn til Morten Hare, 
skulle trollet ta sleden til nissen. 

Tidlig pa julaften gikk det ut 
for a legge seg.pà lur. Litt senere 
gikk ogsâ julenissen ut for a dra 
avgárde. Trollet ventet og yen-
tet, men ingen julenisse kom. Til 
slutt gikk han hjem. Da han kom 
til hulen sin sto det en slede Uten- 

"L11a 1,LLI 



Hvo~r g4aor B.U? 

B.0 erforeningen som er eier av sitt eget lokale, BØn-
dernes Hus. Et avslag pa sØknad om tilskudd til drift-
sunderskudd liar de netopp fátt. La gets formann Lisa 
Hvidsten syns dette ikke stemmer helt overens med de 
midler som i disse dager blir gitt Flateby samfunnshus. 

FOTTERAPI OG HOBBY-
UTSTILLING 

Ansvarlige for fotterapien en 
dag i maneden pa Flateby er la-
get. Dette tilbudet er i fØrste rek-
ke for pensjonister og eldre, men 
ogsa andre kan komme. 

Hobbyutstihhing ble i hØst ar-
rangert for fjerde gang. Her kan 
alle delta 
by, 'riô 6 	timurerer, skàper 
glede og energi ofte er medisin 
mot tiitaksiøshet, isolasjon og 
mistrivsel. 

NASJONALFORENINGEN 
Helselaget hØrer inn under na-

sjonaiforeningen, en forening 
som ble stiftet i 1910 med tanke 
pa tuberkolosen. Idag er dt mye 
som blir tatt opp, biant annet har 
de sin arhige hjerteaksjon der lod-
der blir solgt over hele landet og 
mye av midiene gar til hjerte-
forskning. En hjertekommiteé 
har foreningen, og her er Gunn-
bjØrg innvalgt av fyikesstyre. 

Det e'r ikke 
lenge siden... 

..vi fant dette blomstrende bedet utenfor Vik 
Landhandlerj. 13.desember sto stemorsblomstene I 
full blomst mellom skânsomt nedlagte grankvister. 
Idag ser det nok noe annerledes ut ogsá her. 

FOrjulssang til kommunestyret 15.12.86 
Snart tennes tusen julelys 
som skinner pa var jord, 
og vi har nâ fordypet 055 
i budsjettall og ord. 

Vi har i Enebakk i dag 
i samarbeidets and 
gjort ãret 1987 
kiart fra vâres hand. 

Ti! Løvebakken drar vi ná 
og gir noen gode ràd 
om hvordan gjøre denne jobb 
ogsâ i Kongens rad. 

Na vii vi trappe ned ei stund 
og hviie penn og munn, 
la roen senke seg i sinn 
og slippe julen inn. 

God jul vi Ønsker hver isar 
og takker for i âr, 
fred og hygge til enhver 
og riktig godt nytt dr. 

God jul fra <<oss to pa vippen>>. 

VIGNETT 

Fipklovepn til Gunnbjopg Svarthol 
Nok en firklØver er 
delt ut og denne gan-
gen gikk gobiten til 
Gunnbjørg Svarthol i 
Enebakk Helselag. 
Forsiaget kom fra en 
av pensjonistene som 
mener hun fort jener 
den for innsatsen hun 
har gjort i laget., og 
for det arbeid Helse-
laget gjØr, blant an-
net for eldre. 
Gunnbjørg Svarthol har til vâren 
vrt formann i bygdas helselag i 
11 âr. Da hun tok pa seg dette 
vervet hadde hun en stund vrt 
medlem og sittet som nestfor-
mann -Har gjort innsatsen fordi 
jeg fØler det er meningsfylt. Mm 
sosiale interesse strekker seg 
langt tilbake, til en far som ble 
dârlig tidlig. Jeg sà hvordan sy-
ke- og hjelpepleiere hjalp han, og 
bestemte meg for at om jeg en 
gang fikk mulighet til a gjØre noe 
Pd dette feltet, sâ skulle jeg gjØre 
det. 

Avslag pa sin sØk-
nad om tilskudd fra 
Kulturstyret til a 
dekke driftsunder-
skudd pa BØndernes 
hus, arrangementer 
der folk ikke mØter 
opp, liten eller ingen 
rekrutering av juni-
orer. Vi spør Lisa 
Hvidsten, formann i 
Bondeungdomslaget 
Er det er behov for 
B.U? 

-Ungdommen i Dalefjerdingen 
og pa Hammern mener iallefall 
det, mange andre ser ut til a vre 
av en annen oppfatning,svarer 
hun. -Det er jo bare bØnder der, 
er en oppfatning mange har. Den 
trenden ser det ut til a vre vans-
kelig a fá snudd. Egentlig kunne 
vi gjort ganske- masse, f.eks. star-
tet breakdanskurs for litt yngre, 
men vi vâger ikke a satse. Har sá 
lite penger og er redde for at det 
vi gjØr skjrer seg. 

PENSJONISTTREFF 
En dag i màneden har laget 

pensjonisttreff i Ytre, Kirkebyg-
da og pa Flateby pa formidda-
gene. Da er det gjerne litt trim, 
sang, opplesning, spill og annet. 
Lattern er aidri lang borte pa dis-
se mØtene. 

I løpet av sommeren pleier de 
reise pa en tur med pensjonister 
og eldre og dette âret var det Fol-
lo FolkehØyskole pa Vestby som 
ble besØkt. Her fikk de en om-
visning rundt og foredrag ble 
holdt av en pensjonert lrer ved 
skolen. En film fra den gamle 
skolen ble det, og her var det fle-
re i reisefØlget som tidligere had-
de gâtt. 

Bade for sommerferie og jul 
samles pensjonistene fra hele 
Enebakk.FØrjul er det koldtbord 
pa Herredshuset og her er det 
medlemmene som alle har med 
en rett hver, i tillegg er det saig 
av smáting til julegaver og Ut-
lodning. 

FØr sommerferien samles de pa 
Flateby til hyggesamvr. 

-Hvor mange medlemmer er 
dere? 
Rundt 40 har jeg pa mine lister, 
men bare cirka 20 er aktive. For 
oss er det viktigste a delta i tev-
lingene. Her er det kudØmming, 
ostea nretning, presisj onskj Øring 
med bil og annet. 

AVSLAG 
Avsiag pa sØknad om tilskudd 

til dekning av driftsunderskudd 
pa BØndernes hus fikk laget ny-
hg. Dette syns Lisa er forferdehig 
nar presseoppslag viser hvordan 
Flateby samfunnshus blir støt-
tet. -Det skjerjo noen ting, visit-
ter ikke med hendene i fanget, 
men forsØker hele tiden. N 
tenker laget pa a leie ut huset, en 
masse muligheter er fremmet, 
men det er ikke lett a finne noe 
det kan passe til. 

Lisa Hvidsten o.ppfordrer alle 
som har interesse for B.0 til a 
melde seg, opplyser samtidig de 
desverre har mattet kutte ut den 
tradisjonsrike 4.dagsfesten i i ar. 
Dette fordi Velet av en eller an-
nen grunn har begynt a arrange-
re fest den samme dagen. 

INFORMASJON OG HILSEN 
En riktig god jul Ønsker 

Gunnbjørg Svarthol alle og tak-
ker for den hjeip og stØtte som er 
gitt Helselaget. -Jula er den ti- 

den man tenker pa de som ikke 
har det like godt som oss, sier 
hun og minner om at det vii bhi et 
informasjonsmøte om Helselaget 
pa Herredshuset 19.januar. 



ENEBAKK KOMMUNE 

Reguleringsplan - 
oftentlig ettersyn 
Enebakk bygningsràd har 1. 
gangsbehandlet forsiag til re-
guleringsplan for Mjromra-
det, og vedtatt a utlegge 
planforsiaget med regule-
ringsbesternmelser til offent-
hg ettersyn i samsvar med 
27-1 i plan- og bygningsloven. 
Planen omfatter et Ca. 76 da. 
stort omráde bestâende av 
idrettshall, Mjr ungdoms-
skole, idrettsbane, areal til 
samfunnshus samt trafikk-
omràder hangs rv. 120 og Gje-
versrudveien. 
Planforshaget med regule-
ringsbestemmelser er utlagt 
til offentlig ettersyn pa Tek-
nisk etat, Kommunehuset, 
Kirkebygden, i tiden fram til 
19.01. 1987. 
Eventuehle merknader ma 
sendes skriftlig til Enebakk 
bygningsràd, poststemphet 
senest 19.01.1987. 

Enebakk bygningsräd 

2. juledag ki. 16.30B- 
HER KOMMER PIPPI 

Ki. 18.30 U: 
POLITISKOLEN 3 

V: POLITISKOLEN 3 

BEG RAVELSESBYRAER 

BETEL 
Julaften 24.12. ki. 16.00: 
Juleandakt v. Harald Ny-
en og hornorkesteret. 
2. juledag kl. 11.00: Leif 
Eriksen. 
SØnd. 28.12. ki. 16.00: 
Søndagsskolens juhefest. 
1. nyttàrsdag ki. 19.00: 
Høytidsmøte. 
SØnd. 4.1. ki. 19.00: 
Trygve Lie. 
Ahle velkommen 

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

Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3— 1400 Ski 

(02)*8730 60 
HELE DOGNET 

Mums Blomstertorretning 
og Begravelsesbyrä 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom 

Telefon blomsterforretning 7114 11 
Telefon begravelsesbyrá 71 48 30 

Kan du tenke deg a bli en av oss heldige, som 
slipper a stampe inn til sentrum, er du hjertelig 
velkommen til a kontakte lagersjef Strom, 
tlf. 92 50 60. 

IM H"'N'NEBECK 

F-YRINGSOUE. • PARAFIN 

• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brodholt, Tomter 
Tif. 92 26 10 	4; 

Bruk VARMEKONTO has TEXACO 

Apningstidep 

etter nyttár 
Pga. arheidstidsforkortel- 
sen vii vare to fihialer pa 
Flateby og Y. Enebakk fra 

og 
godt nytt fir! 

Ønsker 
Bjerke 

Hãrdesign 
TIf. 92 81 62 
Bjerkeveien 2 
1911 Flateby 

2. jan. 1987 ha fØhgende âpningstider: 
Mandag - onsdag 	  9.00-15.30 
Torsdag 	  9.00-17.00 
Fredag 	  9.00-15.30 

Kirkebygden forbhir uendret. 

00 JUL 
Godt nytt ár 

Ønsker  v/ 
alle V(1l(' 
kujuler. 

I . 	 
FLATEBY 
ANTIRUSL  

Vi Ønsker alle 
váre kunder 

GOD JUL OG 
GODT NYTT AR 

A1101C 
bank, Enebakk 

         

        

- 

        

         

VIGNETT 

Enebakk kommune 
I henhohd til Forvahtningslovens 38, kunngjØres at Ene-
bakk kommunestyre i mote 15. desember 1986 har ved-
tatt: 
1. Budsjett for Enebakk kommunekasse. Enebakk 

Energiverk og Enebakk kommuneskoger for 1987. 
2. Med virkning fra 1.1.1987 foretas en forhøyehse  av 

kommunens avgiftssatser: 
Betalingssatser for barns opphold 1 kommunahe bat-
nehager Økes med 7.4. 
Betalingssatser for korttidsbarnehagene økes med 
8.3Y. 
Kostpengene i barnehagene økes med 6.1. 
Renovasjonsavgiften Økes med 7,51h. 
Arsavgiften for khoakk økes med 12.5. 
Avgiften for septikrenovasjon økes med 7.5. 
Feieravgiften Økes med 7,5Y. 
Betalingsreguhativ for byggesaker i medhohd av byg-
ningshovens § 109 Økes med Ca. 'i. 
Betalingsreguhativ for kart- og oppmahingsarbeider 
Økes med Ca. 5. 

Hap du lyst 
til  a  vre medarbeider pa dehtid i et hite, hyggehig og ak-
tivt avismihjØ? 
Vart firma er inne i en positiv utvikhing, og vi trenger en 
medarbeider som fortrinnsvis skal holde pa med an-
nonser. 

Du bØr hike a  omgás mennesker og disponere bil. Ditt 
arbeidsomrade vih vre Flateby- og LihlestrØm-omrä-
det. 
Vi tihbyr full opplring og hØnn etter avtahe. 
SØkere av begge kjønn oppfordres til a sØke stilhingen. 

Narmere opphysninger om stihhingen kan rettes til Anne-
Grete Lossius, thf. 92 65 50. 
Skriftlig søknad sendes Vignett A/S v/sty:et, snarest og 
senest innen 15.1.87. 

Poatl)oks 62, 1912 Enebakk 

Hünnebeck GmbH er den ledende leverandor av for-
skaling, sf11/as og midlertidige hal/er pa verdensmarke-
det. 
Hünnebeck Norge A/S er etdatterselskap I Hunnebeck-
gruppen. 

Til várt hovedkontor beliggende 20 km utenfor 
Ryenkrysset - borte fra byens mas og køer - 
soker vi 

lager-/verksted medarbeidere 

Arbeidet bestár I hándtering 
og vedlikehold av vàre 

forskalings- og stillasprodukter. 

I 
I 
I 

Hunnebeck Norge A/S, Gran Industriomráde 	I 
N  -  1914 YTRE ENEBAKK — — — — — — — — —  — — — — — — — — — 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TH. 8748 24 e. kI. 17. 
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- GODUI 
til alle väre 

og 

Godt nytt àr 
onsker vi alle 
vâre kunder. 

14)IllIam c1aa1ancI 
Nina og KjeII Myhrer 
1913 Dalefjerdingen 

Irep kunder. 

OSVALD NORDLI 
NO. 	Blikkenslager 

GD L 
til alle váre 

kunder. 	III 

Svein 
Guibrandsen 
Blikkenslager 

	 : 

OG GODT NYTT AR 
ØNSKES ALLE \TARE KUNDER 

Enebakk 
Glass 

SVEIN THORSEN FjeIIv. 30 A 1914 Ytre enebakk 
TIf. 92 46 13 

Gran, Ytre Enebakk 
TIf. 92 55 00 

Utleie a  
video-
filmer 
og movie- 
bokser 

Y RVERKERI 
Vi tilbyr 

40 varianter 
til LAVE priser 

S1tøina1ti & &zerten. cI.L 

	 1912 ENEBAKK 

EL. INSTALLASJON 

OG FORRETNING 

(0 2) 92 63 00 

Eneforh. av 
Bilett-film 

og Esselte 

• Kiosk 
• Blijard 
• Spil/erom 

Kjent for kvaIitet 

VI G N ETT 

 

-® 
 

Enebakk 
kommune 
Ønsker alle 7 700 

innbyggere en rikti gg 

god jul og 
aodt nytt âr 

Saiiilidig gratulerer vi oss 
selv iied kornrnunevãpenet 

sorn heretter skal vare värt <varemerke 

Godt nytt ár 
Ønsker vi alle váre 

kunder 

Co 0 	 Amok dlffilk~ 	 June 0 

°OTTERBECK BIL 
KAROSSERI 

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

OG 

Enebakk Finasenter 
TIf. 92 61 73 GOD JUL 

OG 
GODT NYTT AR 

Ønsker jeg 
mine kunder 

URMAKER 

* owr 

001) JUL GODT 
NYTT AR 
nsker vi alle 

váre kunder. 
Westgaarden, Ski 

REOD BARNA 
Jernbanetoret 2, Oslo I 
Poslirokonto 50001 S7 

Hektner GOrd, 2008 FJERINGBY, TO. (02) 837041 

Apent: Mand 29/12, 
tirsd. 30/12 	 kI. 11-14 

Nyttarsaften 	 kI. 10-13 

Fra 2. jan. er  âpningstidene: 
Hverd. 10-18 

Lord. 10-14.30 

CC Utstyr A/S 
Ytre Enebakk Forretningssenter TV. 92 52 46 



VIGNETT 

6 	t) 
b.$ / 

t 

:4d 
GOD JUL 

0  
GODT NYTT AR 

ØNSKES FRA 

Vi onsker alle vre 
kunder en rIktig 

god jut 
oget 

godt nytt ãr 
Hilsen Maene. Karsten og 

Fred BarbvI 

VIKING 
SENU II

46  
ASKIM 

:NN95$L.. A!99%8148l.. 

GOD 
-t 

YTRE ENEBAKK 
TLF. 92 52 95 
KIRKEBYG DEN 

TLF. 92 65 30-92 63 64 

OG 
GODT NYTT AR 

Ønskes 
til 

alle vãre kunder 

0  
GODT NYTT 
AR 

..1 

N 

OB$! 
Asenv.  1, 1400 Ski 

hilser vi alle vàre 
kunder 

Tipping: 
Inn 1ev erings- 

frist for 
spilleomg. 

We Enebakk 
Bensin & Service A/S 

Anne og Jan 

1 1987 er 
tirscl. 30. des. 
for ki. 14.00. 

Godt nytt 
âr 

onsker vi 
alle vàre 
kunder I3OLSET'S 

Eftf. 
Kirkebygden 

Vi haP godt 
utvalg ad 

nyttärs- 
fyrverkeri. 

[it 	HflD!] 
Grnd.,.tcre: -1911 ILATE1I? 111.928771 

og 
godt nytt ir onsker vi 

alle vire kunder. 

n  it  bakkAy  rust 
'I 

GODT NYTT AR 
onsker vi alle vire 

forbindelser 
Enebakk Regnskapskontor 

Postboks 26 
1912 Enebakk - tlf. 02/92 63 03 

Medlem av: 

WRjF 
Norlk, Regnkopobyrer, Forening 

E 

h 

PRINCESS 
L Interior 



Siw's salong — tlf. 92 80 49 
Apent hver dag 

Grendesenteret - 1911 Flateby 

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Berkeveien 2, 1911 Flateby 

'd9 Sdoe 
DAME- OG HERREFRISOR 

SOL - PARFYMERI 
Apent: 

Mand.-fred. 10.00-18.00 
Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisor 

Saig av harpreparater og parfymeriartikler. 
Dr. R.A. Eckstein biokosmetikk. 

Mand., fred 	  kI. 10.00-17.00 
Tirsdag 	 kI. 10.00-20.00 
Lordag 	 kI. 09.00-14.00 

Ràdyrvn. 9, Y. Enebakk - tlf. 92 55 50 

Frisor 

VIGNETT Qi) 
	41 

Tanniege G lassmester Blikkenslager Sjáforskoler 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

TIf. kI. 9.00-15.00 	 928739 
Tlf. utenom kontortid 	92 80 31 

Ski Glassmester- 
lorretning A/S 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 87 34 55 

OSVALD NORDLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs — KjØretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk. Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTE KN IKE RM ESTER 

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

,El-installasjon 

StrØmsorg & 
Enersen A/S 

utfører alt i el-installasjoner 
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

Ell  _AG  Kjeden  av  autoirserle 
eIekIroiflStaIIatOrel 

INSTALLASJONSFIRMA 

WELL BRENUJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 9246 13 

Regnskap 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEOL. AV NORSKE 
REGNSKAPSBYAAERS FORENING 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regoskap, forretningsforsel, 
hprlriftc-rdriivninri- 

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tlf. 92 4774 

Svein Gullirandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utføres. 
1911 Flateby - tlf. 92 82 67 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlf. 094' 1 747 

h1lIE5FII 	111. 924692 

Erik Kjelgaard 
Varme. sanitr, nybygg og rehabilitering. 

UIieie av lensepumper. vanrisuger 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Brensel 

Mobilbparafin, 
fyringsolje, diesel, smoreolje 

TIf. 92 64 25 
MobiltIf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
Tlf. 92 81 24 

Boll NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

Opplring pa b/I 
Teor/kurs - Ease 

TIf. 92 88 51/71 42 92 

Enehakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEG FT GUNSTIG PRIS. 

Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54 

Annonser leses 
av folk flest 	 

But Irma 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby 

Enehakk Antirust 
1911 Flateby 

TIt. 92 89 00 

Rorlegger 

Spesialforretninger 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI  -  TLF. 87 3737 

Sissels parfymeri 
og solarium 

 

A& K.S YrkeskIar Utsigts 
rammeverksted 

Alt i innramming. 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
ogsa kveldstid 

  

wk  	
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

  

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

     

TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

CS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsa salg av fugler og dyr. 

Smàttaveien 3 B, 
1911 Flateby - tlf. 92 85 90 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tlf. 92 45 58 

Enehakk 
Translormator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 

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

Catering - Restaurant - 
Cafeteria 

Grendesenteret, 1911 Flateby - tlt. 02/92 88 60 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
Tlf. 8370 19/72 1685 

IL Freitag & Co 
Elektro - Mekartisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

811 - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 02/92 6294 



Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

b/stand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 92 80 70 

-, • Vi leverer: 
Alle typer 
ferdigbetong og 
lettklinkerbetong. 

• Punktlig levering, 
gode mater/a/er og 
konkurrerende 
priser er varmálsetting. 

ttbefoft.6/0  
1827 Hobøi - tlf. 02/92 11 39 
1850 Mysen - tif. 02/89 03 11 ,,_-/I 	Godkjent kiasse A 

- 

J'tguc 
Redaksjon og ekspedisjon: 
Klokkerudásen 1 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Tetefon red. 92 65 40 
Teiefon ann. 92 65 50 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 

Anhónsepriser: 
1. side pr. mm kr 5,-
Aim plass pr mm kr 2.30 
Tekstside pr. mm kr 3.15 
inniev. frist: Rubrikkann.: 
Mandag ki. 12.00 
Forretn. ann: Mandag ki. 9.00. 

AbonnernentspriS: 
Kr 90,- pr. haivâr, kr 180,- pr. ãr. 

Privattelefoner: 
Ans. red. Marianne Olsen 92 60 28 
Journalist Aslaug Tidemann 92 45 35 
Ann kons Anne Grethe Lossius 92 62 76 
Ann. kons. Froydis Lerskallen 92 87 93 

Avisen trykkes i Indre Smaa!enenes Avis 

JU 

Se tilbuds- 
annonse 

siste side I 
Ovre Smaalenene 
og østloldposten 
mand. 29.12. 

innehaver Rune Svendsen 
Tif. 88 01 71 

..til liver isr ( Sorn be- 
klagligvis har mistet sin 
duft i trykken) Ønsker vi 
dere alle en koslig jul og Aslaug og Marianne. 
et  riktig godt nytt âr! 

Anne-Grethe, Froydis, 

Hilsen fra oss lentene I Vignett 

.-1 

firma Aage W. Svapthoel  yp 

I 	GOD JUL og 
GODT NYTT AR 
ønskes vàre kunder, 

NOROL 

Minneguds- 
tjeneste 

I âr som tidligere blir 
det minnegudstjeneste 
I Enebakk kirke pa nyt-
társaften. Der vii man 
spesielt minnes de som 
er gátt bort det siste 
ãret. 

Samme kveld holdes-
den tradisjonsrike mid-
nattsgudstjeneste i Ma-
ri kirke. 

Lukt av høy og ri- 
sensgryngrøt, 	nik- 
kende hestehoder til 
glade juletoner. Det 
er jul i stallen og noe 
ekstra godt vanker til 
bade to - og firbeinte. 
I here dager har jentene pa he-

stesenteret i Flatebydalen for-
beredt søndagens tradisjonsrike 
julebord i stallen. Grantre er hen-
tet, pyntet og gjemmer noen inn-
pakkede hemligheter under gre- 

nene. Alle hestene har fátt en Ii-
ten julepynt loran dØra  si, og et 
langbord var dekket til. Og fult 
ble det rundt bordet, for mer enn 
20 av de barn og voksne som rir 
pa Senteret hadde mØtt frem og 
kunne innta sin porsjon med ri-
sensgryngrØt. Denne gjemte som 
seg hØr og bØr  en mandel, og den 
heldige tinner fikk selvsagt en 
marsipangris. 
Men fØden ble ikke inntatt 

uten at de fØrst var ute pa en ri-
detur, for anledningen med bjel-
ler og vogn. 

Slikjulestemning var det I stal-
len at det var faktisk sâ den Ut-
sendte medarbeider begynte 
titte litt etter nissen mellorn de 
store dyr... 


