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+ Gubbepenn. 
Søndag klokka 14.00 braker det lØs i Kirkebyg-

da. Da setter første hopper ut fra hoppkanten pa 
Lotterud feltet. Klasseinndelingen er 40-50 âr, 
50-60, og over 60 ár. Det er mulig a melde seg pa 
ved start. 

Komitéen for "gubberennet" opplyser at alt er 
klappet og kiart, de har allerede bestilt godvaret. 

MOT OPP A SE VINTERENS STORE BE-
GIVENHET PA  0  SKIFRONTEN!!! 
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Kommunestyret vedtok mandag a bygge he!-
se- og sosialsenter og hovedbibliotek i til-
knytning til Herredshuset i Kirkebygda. 

Høyres ni representanter stemte i mot for-
slaget - de Ønsker a desentralisere legetjenes-
ten ved a opprette helsetjenester pa Flateby 
og i Ytre. 

- Na ma vi sØrge  for at vi unngár midlerti-
clige løsninger ved a dekke alle rombehov ná 
- sá for vi komme tilbake til en desentralise- 
rir, s 	 iie Paus Faick. 

Det er tatt med midler til et helse- og sosi-
alsenter i langtidsbudsjettet for 1987-90, og 
det kan altsâ vre mulig at det kan stâ ferdig 
i 1990, 

Plankomité 
Kommunestyret ned-

satte ogsâ en plankomité 
som skal utrede rombe-
hovet, og hvilke funksjo-
ner senteret skal ha. Vur-
deringen skal foretas sam-
men med berØrte kom-
munale og statlige etater, 
og saken skal legges fram 
for formannskap/kom-
munestyre innen 30. sep-
tember i âr. 
Plankomitéen har fØlgen-
de medlemmer: Leder 
Lucie Paus Faick (Ap), 
nestleder Kâre KjØlle (H), 
Jan BrunstØm (Ap), Marg-
rethe Wiger (Ap) og BjØrg 
Lunde Brevig (Sp). 

Samlet behov 
- + Kommuneadminist-

rasjonen ma se det sam-
lede behovet - vi ma se hel-
heten for a fá oversikt, sa 
HØyres Leif Almehagen. 
Han anmodet Arbeider-
partiet om a ta en tenke-
pause for a revurdere sitt 
standpunkt. 

Thorvald iJngersness fra 
Senterpartiet var ogsâ 
opptatt av det samlede 
rombehov i kommunen: - 
Nàr kommunehuset ble 
bygd var det ment a skulle 
fungere i mange ár. Be-
hovet viste seg snart a v-
re stØrre enn lokalitetene,  

og mange av etatene har 
màttet flytte ut av kom-
munehuset. Vi som sitter i 
formannskapet har brukt 
mye tid pa omplassering 
av etater, og dessverre har 
mange etater brukt for 
mye tid til flytting, sa Un-
gersness. 

Desentralisering 
Alle partier i kom-

munestyret var enige om 
at en desentarlisering av 
legetjenesten yule tvinge 
seg fram etter hvert, men 
det var kun HØyre  som vii-
le gâ inn for en umiddel-
bar desentralisering. 

- Det er fell a bygge et 
stort helse- og sosialsenter 
ná - det er tankegods fra 
gammel tid, sa Almeha-
gen. 

FrPs Egil SØrensen had-
de store problemer med a 
fØlge 	Arbeiderpartiets 
tankegang: - FØrst skal de 
sentralisere og sâ de-
sentralisere. Det betyr at 
et senter ma nedtrappes 
nâr vi far legetjenester pa 
Flateby og I Ytre. Vi ma 
ikke bygge stØrre enn at vi 
kan desentralisere, og da 
har jo bade Ap og HØyre 
fátt litt hver, sa SØrensen. 

Plassmangel 
Râdmann BjØrn HalvoI- 

PA DEKKJAKT? Kjørtil 

YTBE ENEBAKK 
BENSIN& 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJ - REKVISItA 
Au!. gummiforhandler 
Stâl-radial stadig pa tllbud! 
Dekksalg og service tH ki. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

lit. (02) 924408 ci 
EKOFISK 

'.LATEv 

.01 

Flateby harfátt sitt legetilbud, her representert ved lege Tore 
KjØnniksen og legesekretcr Kari Gicever. Det ser ut til at Ytre 
ma vente pa âfâ et lignende tilbud. 

o sen pâpekte at et helse- og 
sosialsenter vii kunne iØse 
problemene for andre eta-
ter: - Det har i flere Oar 
hvert plassproblemer for 
kommunale etater, og hel-
se- og sosialetaten har lo- 

kaler spredd rundt Her-
redshuset og syke- og al-
dershjemmet I Ytre. Det er 
derfor Ønskelig a fA samlet 
afle disse funksjonene i ett 
helse- og sosialsenter, sa 
râdmann Halvorsen. 
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B R ENS EL BENSINSTASJON FRISOR INNRAMMING 

Fag & Servi ce 
MARKISER 

Enebakk 
Markiseservice 

MarIds' Peiilenner Garfiinhirett 
lnneh. id? Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
tit. 92 45 58 

CATERING 

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

Catering- Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tit. (02) 92 88 60 

CONTAI NERUTLEIE 

PARFYMERI 

Sissels part ymeri 
III. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

PREPARANT 

RORLEGGER 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nyBygg og reha-
bilhteririg. 
Ulleie av lensepumper, vannsuger 
09 hoytrykksspyiing. 
1914 Ytre Enebakk, TI?. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Enebakk 
rørleggerbedritt 

v/Trygve E. Andtesen 
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS 
Vãglhvn. 25, 1914 Enebakk T11.924354 

John A. Andresen 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Bevervn. 11, 1914 Enebakk 
TI?. 92 48 92. Mob.tlf. 097/27 53 32 

REGNSKAP 

Enebakk 
Penskapskontor. 

19 1 
Tit. (02) 92 63 03 

pJ 	MEOL. Ày NOR$.t 

REGNKAPQYRAER5 FORCNNO 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rádgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TI?. 92 47 74 

GLASSMESTER 

Ski Glassmester-
forretning A/S 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

II?. 87 34 55 

LlIIestrBm 
Classmesterforretnlng A/S 

Vi utterer raski 
reparasjon og utskittnlrig 

av alle typer glass, speller mm. 
til rimelige priser. 

Klrkeqt. 14. LiIlestrom - fIt. 713990 

MASKINENTREPR. 

Brlrene Svéndsen A/S 
Alt I nydyrking, bakkeplane-
ring og annen massetrans- 
°' 	RIingen 
III. 83 70 19172 16 85 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDLI 
Alt) blIkken slag e,rrbeI?, 

utfores 
1911 Flateby 
Tit. 92 84 68 

Svein Guibrandsen 

Alt i blikkenslagerarbeid 
utf ores. 

1911 Flateby 
TIf. 92 82 67 

Enebakk 
Tannteknikk 

TAN NTEKN IKERM ESTER 
LASZLO FARAGO 

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

D. Freitag & Co 
Eiektro-Mekanlsk - Verksted 

ProduksJon - reparasjon 
Sterkstrom - svakstrom 

Bill - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

Ill. 02/92 62 94 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

Ut? orer all I el-instaUasjoner 
1912 Enebakk TI?. 92 63 00 

INSTALLASJONSFIAMA 
KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

TI?. 92 86 94 
MoblItit. 094/26165 

Grendesenteret, Flateby 
TI?. kL 9.00-15.00 	92 87 39 
TI?. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

Stein Darre-Hansen 

EL-INSTALLASJON 

TANNLEGE 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstop-
ping. Ogsà salg av fugler og dyr. 
Smáttaveien 3 B, 1911 Fla-
teby. Tif. 92 85 90. 

65 Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere 
fra 2-8 m8 . 

111.83 7019 
Mobil 094/23 576 

ØYBIENBENSIN & 
SERVICE 

Bensin - olje - rekvlsita 
kiosk 

lnneh. Emil J. Andersen 
1911 Flateby, Tit.: 92 81 32 

BILLAKKERING 

BjØrns autolakk 
v/Bjorn Brunstrom, Flateby 

Tit. 92 85 06 
Oppusslng 09 lakkering 
av laste- og personbller 
BRENNLAKKERING 

Esso diesel, parafin 
og fyringsolje 
Tit. 92 8124 

Roll NssvoId 
VestIl, 1911 Flateby 

Mobil paraf in, 
fyringsolje, diesel, 

smoreolje 
TIf. 92 64 25 

MobiltIf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

Siw's salong 

III. 92 80 49 

Apent hver dag 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

Bjepke 

Ha0design 

TIf. 92 81 62 
Bjerkeveien 2 
1911 Flateby 

Utsigts 

rammeverksted 
Alt i innramming 

1911 Flateby. TIf. 9286 10 
ogsâ kveldstid 

Spydeberg 

RAMMEFORRETNING 
Din spesialforretning 

SALG AV KUNST 
Tebo Senteret, 1820 Spydeberg 

TIf. 8885 90 

UNDERSTELLSBEHANDLINC 

Enebakk Antirust 

1911 Flateby 

III. 92 89 00 

SJAFORSKOLER 

Aure 'a vOrsen 

Tratikkskole 
OppIring pa bil 
og MC, tase 2 

Tit. 714765. Apent 8-15 
Storgt. 33, 2000 Llllestrom 

MURER 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

Tlf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

EIENDOMSMEGLER 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

BILFIRMA 

Flateby Antirust 

KjØp og salg av biler 

Kommisjon 
opptil 100% finansbistand. 

Tif. 02192 80 70, 1911 Flateby,  

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski. TIf. 87 37 10 

Klasse A - Klasse B 
Teordurs - Kjøretimer 
Om nodvendig meter vi 
til kjoretimer i Enebakk 

SPESIALFORRETNINGEN ELEKTRONIKK 

Enebakk 

Transformor 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby, 

Tit. 92 85 40 

	 KoSIPkeswro 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TI?. 02/88 8154 

Langdag onsdag og 
torsdag til kI. 19.00 

- aktueile oppslag orn 
ukens aktiviteter 

Flateby 
Samfunnshus A/L 
Husk ârsmØtet 4. 
mars for A-andels-
havere. 

Husk Dagtreffet 
for eldre og funk-
sjonshemmede 
torsdag 6. mars ki. 
10.30-14.00 pa i(o- 

o  pás. 

Vãglia Vet 
minner om velfes-
ten pa Ignarbakke 
lørdag 1. mars. Pa-
melding pa tif. 
92 49 17 	eller 
92 48 03 etter ki. 
17.00. 

ElF minner 
om karuselirennet 
sØndag ki. 12.00 
ved 	Streifinn. 
Startkontingent 
for merkerennet er 
kr 10,-. 

Ignars 
Gammeldansstyre 
minner om gam-
meldansen pa Ig-
narbakke fredag 
28.2. 

Enebakk 	Vilt- 
nemnd 
minner om motet 
pa Herredshuset 
onsdag 5. mars ki. 
19.00. 

Gubberennet 
arrangeres søndag 
2. mars ki. 14.00 1 
Lotterudbakken. 
Se annonse. 

PIAKATEN:. 

............   
Gudstjenester 

Søndag 2. mars 
Marl kirke ki. 11.00: Fa- 
miliegudstjeneste 	vi 
Heigheim. 
Enebakk kirke ki. 19.00: 
Ungdomsgudstjeneste 
v/Johannessen. Sang-
gruppen Opus. 

Fastegudstjeneste 
Onsdag 5. mars 

Marl kirke ki. 19.00: Fa- 
stegudstjeneste viJohan- 
nessen. 	Nattverd. 
Skriftemâl. 



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. 

Sainfunnet f aOp den 
skolen det seiv onskep 

Krisesenteret 
1989 i Folio 

Etter at <<bØlgene>> omkring 
Krisesenteret og dets drift pa 
hØsten 1985 gikk hØyt,  har vi 
na Mtt ro omkring dette. 

De 7 driftskommunene i 
Follo: Ski, Oppegard, Vestby, 
Nesodden, Frogn, As og Ene-
bakk, har alle gatt inn for sty-
rets forslag til driftsmodell fra 
prØvedriftens slutt. Krisesen-
teret har fra arsskiftet 1985/86 
gatt over i permanent drift, og 
det er ansatt personell som 
har tiltradt sine stillinger ved 
senteret. 

Det er ansatt dagiig leder I 
hel stilling, 5 assistenter I Ca. 
halv stilling, 3 faste ekstra-
vakter (som tilpasser seg tur-
nus, og som tar vakter i ferier, 
ved sykdom, i hØytider osv.), 
pluss ekstra-vakt ved akutte 
kriser. 

Det oppsto en periode 1 hØst 
(desember maned) som var 
problemfylt for driften av sen-
teret, da den frivillige grup-
pen av medarbeidere (med fâ 
unntak) boikottet senteret og 
strØk seg fra vaktlisten pa 
grunn av uenighet om den vi-
dere driftsmodeil. Problemet 
lØste seg ved at tidligere og 
navrende styremedlemmer 
tok uiØnnede vakter ved sen-
teret I desember, pluss at 2 av 
den frivillige gruppen ble en-
gasjert i en vakant assi-
stentstilling, ved at de deite 
denne stillingen i desember 
maned. 

Nar detgjelder vaktordnin-
gen ved Krisesenteret med en 
person pa vakt kan vi pr. dato 
ikke uttale oss om dette vii by 
pa problemer I fremtiden. 

Det har vrt en forholdsvis 
stille tid pa Krisesenteret 
hittil 1 1986, sá erfaringene 
med en pa vakt har hittil na 
fungert utmerket. 

Ved Krisesenteret i Foilo er 
det betjening hele dØgnet.  Te-
lefon 94 17 70. 

Randi Ribbum 
styrets leder 

F ire Kmmgudi 
toll Enebakk IF 

Enebakk IFs skilØpere  stakk av med fire gulimedal-
jer under Kretsmesterskapet pa ski i Ullensaker 16. og 
17. februar. 

Gyda Liland og Alexander Gonzales vant 
11-ârsklassen, og ikke uventet vant Thomas Alsgaard 
13-ãrsklassen. 

Stafettgullet i 13-ârsklassen gikk ogsâ til Elf, der 
gikk Thomas Alsgaard, Geir Egedius og Dag Kr. Olai-
sen. 

LØperne fra ElF gjorde i det 
store og hele en meget god 
innsats. 

Jenter 10 ar: 12. Hege Vestli 
og 13. Trude Bakken. 

Gutter 10 ar: 10. Eirik Gun-
dersen og 18. Kenneth Kongs-
void. 

Guttér:11 âI 21. Espen Olaf-
sen, 40. Thomas Olsen, 42. Jan 
Erik Kristiansen og 46. Jo-
hannes Finne. 

	, 

Gutter 12 ar: 5. Øystein En-
gen, 22. Martin Skjret, 24. 
Morten A. Enger og 25. Martin 
Johansen. 

Jenter 14 ar: 16. Ragnhild 
Johansen. 

Gutter 14 ar 18. Ketil Mars-
dal. 

Pa stafettén flkk gutter 12 
ars 2. lag 14. plass. Der gikk 
Torgrim Torstveit, Morten A. 
Enger og øystein Engen. 

P 

Gamle Skaug gárd slik den sal ut for den brant ned rettfØrjul. Grunneieren yule brenne den fordi den forfalt. Synd, 
sier vi... 

VIGNETT 

Sá ná far vi se da, politikere - 
hva dere vii med skolen her i 
Enebakk. Na er det kommet hen-
stillinger bade fra politisk hold 
og Ira lrerorganisasjonene om a 
senke elevtaliet i kiassene i 
grunnskoien. Man er riktignok 
ikke helt samstemte nàr det gjel-
der tempo, men alle lander fØr el-
ler siden pa samme maksimums-
antall, nemlig 25. Samfunnet har 
i de senere ârene vrt inne i en ri-
vende utvikling - og skolen har 
ikke klart a holde tritt! Dette er 
vi som arbeider i skolen de fØrste 
til a erkjenne. Fra skolehold er 
det ogsá gjentatte ganger pekt 
pa hva som kan gjØres  for a bedre 
dette forholdet senket elevtail pr. 
kiasse er en ikke uvesentlig del 
av dette. I Enebakk har vi i dag 
fiere kiasser som sliter med mel-
iom 25 og 30 elever, og vi som er i 
kontakt med disse kiassene, ser 
daglig hvilke problemer dette 
kan medføre bade for kiassen og 
for enkeit-elever. En ting er at 
det blir trangt om plassen i un-
dervisningsrommene og at en 
god del aktiviteter ma kuttes Ut 
pga. plassmangel. Det har ogsâ 
lettere for a oppstä uro og friksjo-
ner elevene i mellom - med de 
fØlger det har for lringen. Eller 
kanskj.e _Opt nettopp er ditt barn 
cm 	 ithTh' uthi a 

ha hatt direkte kontakt med l-
reren i det hele tatt? For det blir i 
sannhet ikke mange sekundene 
pr. time en lrer kan bruke pa  

den enkelte for a <<rekke oven,  en 
klasse pa opptil 30 elever. 

Forslagene om senket elevtall 
blir i siste nummer av Vignett 
(nr. 8) mØtt med en del skepsis og 
motargumenter - og alt bunner 
selvsagt i Økonomi. Bl.a. legges 
det vekt pa at man ved det nye 
inntektssystemet til kommune-
ne (der staten gir den enkelte 
kommune en pengesekk som 
kommunen stort sett kan bruke 
som den vil) ikke far mer penger 
fra staten enn for. Imidlertid far 
kommunen atskillig stØrre  hand-
lefrihet enn tidligere - sá hvis vi 
virkelig vii satse pa skolen, har 
vi en alle tiders sjanse til a sette I 
gang ná! 

Og hvorfor settes nâ enda en 
gang helsesektoren og skolesek-
toren opp mot hverandre? Eks-
emplet med eventuelt a matte 
legge ned legesenteret begynner 
. nrme seg det usmakelige. Det 

fins da en rekke andre omrader 
innen en kommune ogsa! - Dess-
uten ma vi ikke glemme at til-
skuddet fra staten bare utgjØr en 
forholdsvis liten del av en kom-
munes inntekter. 

><Skolene ma bygges Ut" - Ja, 
men dét har vel likevel ligget i 
kortene en stund nà, selv uten 
senket elevtail. SeivfØlgelig  vii en 
silk on ieggiii k'ô'té'-&âde pen-
ger og vilje. Andre Follokom-
muner >< det kan vre naturlig a 
sammenligne seg med,,, som det 
sies i andre sammenhenger, har  

alt vedtatt a senke delingstallet i 
sine skoler 1 de fleste tilfellene til 
25 elever. 

MA vii Enebakk vente og vente 
og sammenligne og sammenligne 
til vi blir helt akterutseiit? Kan 
vi ikke for en gangs skyld vre 
blant de fØrste som tar et viktig 
skritt? 

Uttrykket har blitt noe slitt, 
men <Framtida sitter pa skole-
benken>>, og den gjØr det i dag. - 
Derfor er det a hape at dere som 
har ansvaret for styrke og stell 
her i Enebakk, er det bevisst nar 
delingstallet i klassen star pa 
dagsordenen i deres respektive 
fora. Og at vi andre som velgere, 
legger merke til hva som blir sagt 
og gjort nár denne og andre sko-
lesaker star pa sakskartet! 

Jan Erichsen 
Enebakk Arbeiderparti har 

avholdt sitt ãrsmøte i 1986 pa Ig-
narbakke 7/2-86 ki. 19.00. 

Styret i 1986 blir følgende: 
Leder: Randi Olsen, n.leder: 

Lars Kvalvâg, kasserer: Magne 
Berg, sekretr: Jan Brunstrøm, 
studieleder: Magne Andreassen, 
repr. fra Y.Enebakk Arbeider-
lag: Ella Sanner, repr. fra Flate-
by partilag: Alf Nilsen, repr. fra 
Ekebergdalen og Kirkebygden 
partilag: Egil JØrgensen, kvin-
nekontakt: Bjørg Svendsen, fag-
hg politisk utvalg: Willy 
Amundsen (leder), Ella Sanner 
og Arne Hoimsen. 

Av innkomne forsiag vedtok 
ârsmØtet at kvinnekontakten 
skal kunne mote i styret med ful-
he rettigheter. 

Sekreter Ivar Leveraas var 
ogsà til stede pa motet. Han for-
talte om <<Aktuelle oppgaver i 
partiet framover. 

Vararepr. til styret: Oddvar 
Lamby, Terje Vernang og Irene 
Aker Olsen. 

DPW tilbyp 
tpeningsm 
ledepkups 

IL Driv sthr na et slag for a 
skaffe laget solide trenere. Man-
dag 3. mars starter de treningsle-
derkurs pa Mjr ungdomssko le. 

Kurset som tilbys er Norges Id-
rettsforbunds A-kurs for tre-
ningsledere, og som instruktØr 
har laget sikret seg Kai Svarthol. 

Dette kurset er apent for alle 
over 16 ar, sá her er muiigheten 
til a skaffe seg nyttige kunnska-
per som treningsleder, og for IL 
Drivs medlemmer er kurset att-
pâtil gratis. Andre ma betaie kur-
savgift. 

Man regner det 60-timers kur-
set som en grunnieggende in-
struktØrutdanning, og etter endt 
kurs far man kursbevis som tre-
ningsleder. Dette kursbeviset gir 
grunniag for opptak ved srfor-
bundenes B-kurs, og det er ogsa 
poenggivende ved sØkning  til for-
skjellige skoler, blant annet til 
Norges Idrettshøyskole. 
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EIFs piker 12 àr: Hanne JØrgensen,  Anett Hansen, Rita 

I Stensli, Tone Haugaard Maria Benterud og Elin Fod-
stad. Foran: Hege Holtet, keeper Hege Johansen og 
Hege Engerhoim. Jan Benterud bak jentene og Stein 
Hansen mnnfelt til hØyre. 

Dette er 1. laget til piker 12 
ar i ElF. De er virkelig gode, 
og det ble skrevet bm de i Vig-
nett for en stund siden. Da 
hadde de vunnet Kurland 
Cup, som forøvrig var meget 
spennende. 

De har vunnet alle kampe-
ne sine etter nyttár - og er el-
lers noe alle tiders humørfylte 
jenter. 

Stein Hansen har trenet dis-
se jentene fra de var ganske 
smâ, og han kan masse om 
handball som han har greid a 
overfØre pa jentene. 

Handball har tatt all hans 
tid, men for to âr siden var 
han sâ heldig a fá med seg Jan 
Benterud som hjelpetrener. 

Det er et kjempegodt miljØ i 
laget, og det er bare a ta av 
seg hatten for Stein og Jan 
som legger ned enormt med 
jobb og fritid i disse jentene. 

Kom a se pa de i Mjrhal-
len nár de spiller der! Der far 
man ogsi selvfØlgelig ogsà se 
mange andre Enebakklag. - 

Bjørg Jorgensen 

Resultatep Ira DP*IVB
0  

kapusellpenn 8.2. 

31. januar holdt Enebakk KrF 
sitt arsmøte pa Bjenkeiy misjans-
senter i Ytre Enebakk. FrammØ-
tet var godt og Kane Bergskaug 
apnet med andakt og sang. 

Arsberetning og regnskap ble 
lagt fram og godkjent av arsmø-
tet. Av arsberetningen gikk det 
fram at aktiviteten han vrt star 
med mange arrangementer i 
valgaret og KrFs fylkesarsmøte 
ble avholdt pa Enebakk her-
redshus. 

Regnskapet viste balanse. 

Var nye verkstedtelefon 
er: 

871690 

VIKTIG MELDING! 

 

Vi har utvidet - og 
flyttet várt verksted  

og deIeIag  til: 

INDUSTRIVEIEN 14, SKI 

MITSUBISHI xt CITROEN AA 
WSUBMW 

woms 

Din forhandler i Folio 

bUi"dogaAm B il ais 
Verkstedveien 9 1400 Ski Telefon 8704 60 

VAR SERVICE ER DIN GARANTI 

VIGNETT 

Enebakk -  Husmoplag- 

Gutter 1981 (deltatt): 
Andreas Andersen Wigen, Stian 
Kjensli, Kristian Sydtveit, An-
ders Kristiansen, Andreas Tryti, 
Truls Johannessen, Knut Arne 
Braathen, Steffen GrØnneberg, 
Sturla Kaasa, Martin Kandola, 
Morten Oskarsen. 
Jenter 1981 (deltatt): 
Marte Nordhagen, Linda Ger-
hardsen, Elin Eide, Marianne 
Delbeck, Kaja Kjelgaad, Kari 
Berg, Cathrine Gran. 
Gutter 1980 (deltatt): 
Tom Pettersen, Morten Kjel-
gaard, Marius Kjelgaard, An- 
dreas Vedal, Marius Grongstad, 
Stian Holm, Trond Rognan, Mor-
ten Kjus, Eivind Eriksen, Jan 
Frode Sunde, Ole Petter Berg, 
øystein Sundby, Kjetil Holt Ru-
stad, Pal Gunar FrØyseth,  An- 
drea Bjerkland Hansen, Heidi 
Ruud, Epsen Buringrud, Vegard 
Sther. 
Jenter 1980 (deltatt): 
Torill Edvinsen, Marianne Vedal, 
Marit Berg, Hege NØkleby, Anne- 
Marit Ungersness,Tine Kaasa, 
Katrine Tryti, Kari Bognerud, 
Tone Joner, Pia Therese Gui-
brandsen. 
Gutter 1979: 
1. øystein Berg 4.05, 2. BjØrn 
Staff Iversen 4.08, 3. Ketil Tofte 
5.01, 4. Stian Gerhardsen 5.22, 5. 
Martin Svarthoel 7.20. 
Jenter 1979: 
1. Ida Rasmussen 4.26, 2. Heidi 
HØgmo 4.57, 3. Catinka Johan- 
nessen 5.04, 4. Kate Knagen-
hjelm 5.25, 5. Kathrine Magnus-
sen 5.36, 6. Janne Gustavsen 5.48, 
7. Heidi Thune 5.50. 
Gutter 1978: 
1. Roar Sandem 8.49, 2. Marius 

LindstrØm 9.26, 3. Torkjel Hong-
re 9.27, 4. Kim Esbjerg 9.31, 5. 
Kristian Aasen 9.32, 6. Kjetil 
Sundby 10.31, 7. Joakim Tryland 
10.38, 8. Havard Brathen 11.02, 9. 
Rune Berg 11.22. 
Jenter 1978: 
1. Elise Kiavestad 9.34, 2. Hanne 
Deibeck 10.13, 3. Katrine Furu-
lund 10.31, 4. May-SyØnnøve 
Thune 11.31, 5. Marit Østby 12.48, 
6. Stine Kandola 15.33. 
Gutter 1977: 
1. Eivind Ungersness 8.06, 2. 
Henrik Eide 8.36, 3. Christian 
Fjeldstad 851, 4. Aieksander 
Nordgaren 8.53, 5. Fredrik Gjert-
veit 8.54, 6. Henning BjØrnstad 
9.01, 7. Thomas Arntzen 9.38, 8. 
Petter Baringrud 10.13, 9. Tho-
mas Andersen Wigen 10.51. 
Jenter 1977: 
1. Hilde Floberghagen 8.32, 2. In-
geborg Enger 8.33, 3. Linn Schjer- 
ren 903, 4. Marit Bognerud 9.47, 
5. Vibeke Myhre 10.01, 6. Silje Si-
monsen 10.02, 7. Nina Oskarsson 
10.04, 8. Ann-Mari Knagenhjelm 
10.17, 9 Laila Eriksen 10.25, 10. 
Ragnhiid Edvinsen 10.42. 
Gutter 1976: 
1. Kai Henning Holm 6.44, 2. Es-
pen Pettersen 7.12, 3. Bernt My- 
rer 7.20, 4. Thomas Kristiansen 
7.38, 5. Glenn RØkenes 7.54, 6. 
Stian Dybdahi 8.02, 7. TorbjØrn 
Gran 8.39, 8. Tom Haga 9.36. 
Jenter 1976: 
1. Line Gjevik 8.32, 2. Marianne 
Skar 9.37. 
Gutter 1975: 
1. Andreas Joner 6.17, 2. Christi-
an Hae 6.29, 3. Erik Østlie 6.32, 4. 
Tor Wettergren 6.33, 5. Petter 
BergstrØm 6.37, 6. Peder Enger 
6.39, 7. Idar Smedsrud 6.51, 8. 

Siste lix har vrt et aktivt är i 
husmorlaget. Vi har hatt elieve 
styremØter, fern temamØter, ar-
rangert Barnas Dag og stâtt for 
daglig drift av Flateby Barne-
park. Har vrt med pa besØks-
ordningen som sykehjemmet 
har, skolert en masse styremed-
lemmer og satt igang noen stu-
dietiltak. Temaene pa mØtene 
har spent seg fra førstehjeip - be-
driftsbesØk pa Agra Fabrikker - 
vi lager og spiser salater - land-
smØte - og lagssaker til man-
nequinoppvisning. 

Vi har brukt siste aret godt til 
A samarbeide med andre lag og 
foreninger i bygda. Dette Ønsker 
vi a fortsette med. Fosfataksjo-
nen, en aksjon som Enebakk Ut-
førte sa godt at seiv miljØvern-
ministeren var underrettet om 
hva vii bygda var gjorde, er et ty-
delig bevis pa hva samarbeid f-
rer til. 

8. mars- arrangementet og na 
det landsomfattende <<Hele fol-
ket i Trim,,, har vi vrt med pa 
fra planleggingsstadiet. 

Barnas Dag er butt et begrep i 

JØrn Ege 6.59, 9. Lars Kjenslie 
7.24, 10. Frednik Rasmussen 7.46. 
Jenter 1975: 
1. Kristin Jahr 6.34, 2. Vibeke Jo- 
hansen 7.54, 3. Silje Berg 8.03. 
Gutter 1974: 
1. Asiak østvag 5.56, 2. Morten 
Schou 6.00, 3. Terje Gran 6.05, 4. 
Tommy Schou 6.15. 
Jenter 1974: 
1. Kristin Sydtveit 6.29, 1. Elm 
Nøkleby 6.29, 3. Katanina Hàkon- 
son 6.56. 
Gutter 1973: 
1. Gunnar FlØten 12.05, 2. Hâvard 
Stubberud 13.38, 3. Steinan 
Ramsdahi 13.58. 
Jenter 1973: 
1. Guro Aslaksby 13.05, 2. Trine 
Lise Myhre 13.41, 3. Anja HØnsi 
13.50. 
Gutter 1972: 
1. Thomas Kjensli 11.09, 2. Man- 
us Haug 11.27, 3. Gier Sther 
12.59. 
Jenter 1972 
1. Christine Teig 11.33, 2. Linda 
HØe 12.52. 
Gutter 1970: 
1.N.jal Haug 10.39, 2. Eldar HØe 
11.01. 
Gutter 1969: 
1. Ove Gran 15.44. 
Menn (35-39 ãr): 
1. Frank BergstrØm 16.01, 2. Stur- 
la Kaasa 17.37. 
Menn 45-49 ár) 
1. Oddvar HØnsi 17.58.  

bygda, det samme háper vi 
bruktsalgsdagen hver hØst  skal 
bli. r ar var det ffi som visste orn 
ass, men vi gir oss ikke av den 
grunn. Sykehjemmet er det alltid 
koselig a besØke, et arrangement 
som ogsâ gjØres i samarbeid med 
andre i bygda. Studiekurset 
><FØrstehjelp pa bilen>> ble sa pa-
pulrt at vi setter igang ett til til 
varen. Seiv om sist ar var et ak-
tivt ar, har vi ikke tenkt at neste 
ar skai bli noe hviiear av den 
grunn. ArsmØtet besiuttet at sty-
ret skai jobbe videre med tanken 
pa overtakelse av Flateby Barne-
park. Slik det na er, eier Flateby 
Vel parken, og vi leier av dem. 

Det ble opprettet en ny komité 
- Fremtidig korttidsbarnehage 
pa Flateby. 

Styret i kommende ar bestar 
av: Lagleder: Eva Kristoffersen, 
nestleder: Ingebjørg Andreassen, 
sekretr: Sissel Bjerkeiy, kas-
serer: Tordis Bekkensten, studie-
leder: Hiidur Gjerde, styremed-
lemmer: Kari Glavin og Wenche 
Fensholt Sundby. 

Sissel Bjerkely, sekretrer 

Ottar Hoistad ble valgt til fly 
farmann for 2 an etter at Jan G. 
Sthren hadde frasagt seg gjen-
valg. Ottar Holstad han lang en-
faring fra arbeidet inflen Ene-
bakk KrF og organisasjonen for 
Øvnig. Sam styremedlemmer ble 
valgt Ragnhild Kigen og Yngvar 
Syversen for 2 àr, og som vara-
medlemmer Marit Buer, Grete 
Syversen og Villy Soivang. I til-
iegg til disse bestan styret av Ka-
ren Bergskaug, Tonstein Gus-
lund, Carsten BanbØl. Ottar Hal- 

KIPkebygden 
Sanitets- 
forening 

Kmrkebygden Sanitetsforening 
hadde arsmøte 4.2.86 i kantina 
pa Enebakk Herredshus. Ars-
beretning og regnskap ble opp-
lest og godkjent. I alt 12 stykker 
mØtte fram. 

Vaig av nytt styre: Formann 
Judith Westli, nestformann: Jo-
run Oppsahl, gjenvaigt, kasserer: 
Ase Engen, sekretr: Kirsti 
Westlie Stubbenud, styremedi.: 
Gerd Nyglird, gjenv., Johanne 
Svensen, gjenv., Karin Hanaid-
sen. 

Vanamenn: Aslaug Johansen, 
Ingenid ødeby. 

Kinkebygden Sanitetsforening 
Ønsker seg nye mediemmer. Vi 
har mange viktige oppgaven av 
humanitr art, bade i van egen 
bygd og pa landsbasis. Spesielt 
prioniterer vi eldreomsorgen. 

MØtene bun holdt en gang i ma-
neden. Se oppslag has Vardebeng 
og krysset inn til Ekebergdaien. 

Vel mØtt! 	 Styret 

stad og Kane Bergskaug ble valgt 

tt. 
 

øvrige vaig ble: Asta Syversen, 
KrFK-kontakt, Jan Heigheim, 
KrFU-kontakt, Nils LØvik, stu-
dieleder og Grete Syversen og In-
ge RØd som revisoren. Etter at 
valgene van avsluttet takket av-
troppene farmanri Jan G. Sth-
ren for seg og Ønsket det nye sty-
ret et godt arbeidsar i 1986. Han 
nevnte spesielt skole og sosi-
alpolitikken som viktige arbeids-
felter som det ma arbeides videne 
pa. Etter arsmøtet ble det servert 
en nydelig middag. 

Sekr. 
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VIGNETT 

FET-BANEN 
(Vignett): 	Atte 
buss-sjáfører fra 
A/S Enebakkrutene 
deitok sammen 
med sjâfører  fra Os-
lo og Folio Busstra-
fikk og Østfoldr-
utene pa glattkjØ-
ringskurs pa NAFs 
Øvingsbane i Fet 
sist torsdag. 

Hensikten var 
naturlig nok a lore 
sjâfØrene og takie 
nØdsituasjoner pa 
glatt fore, og det 
hersket ingen tvii 
blant sjáførene om 
at dette var here-
rikt og nyttig. 

En buss pa glatt 
fØre er noe ganske 
annet en liten per-
sonbil, noe Øvel-
sene ogsâ talte sitt 
kiare sprâk om... 

.,.. 

Dobbel unnamanøver  var den mest problematiske Øvelsen, 
da skulle sjàfØrene  styre unna plastsekkene som hang midt 
i veibanen. 

Tidlig ute 
Enebakkrutene er et av de 

fá buss-seiskapene i Akershus 
som gir sine sjafører  et tilbud 
om glattkjØringskurs, og det 
er vi passasjerer som i realite-
ten tjener pa det. 
Enebakkrutene hadde sitt 

første kurs i 85, og det ser na 
ut til at skal bli en permanent 
ordning, og vi kan vanskelig 
forstâ hvorfor ikke andre sel-
skaper i Akershus har satset 
pa denne opplringen. De 
kommer vel kanskje etter, det 
var i aile fall observatØrer  fra 
Romerike Busstrafikk til ste-
de... 

Store forskjeller 
Det er som kjent Norges Au-

tomobil Forbund som driver 
glattkjøringsbanene i Norge,  

og de stiller med hØyt kvali-
fiserte instruktØrer, som ogsâ 
tidligere har arbeidet som 
buss-sj áfører. 
- Det er ikke iett a forteile 

yrkessjâfØrer hvordan de skal 
kjØre pa glatt fØre, sa NAFs 
instruktØr. 
Under gjennomgangen av 

det teoretiske ved glattkjø-
ring la han spesielt vekt pa 
hvor store forskjeiler det er 
mellom personbil og buss un-
der vanskelige kjØreforhold. 
Gjennomsnittlig veier en 

buss 16 tonn, mens en per-
sonbil veier rundt ett tonn. 
Dette fører til at en buss for-
voider atskiilig mer skade enn 
en vanlig personbil. NAFs in-
struktØr viste dette med et 
eksempel: - Nàr en personbil 
kolliderer med et tre gàr det 
ut over bilen, men nâr en buss  

kolliderer gâr det ut over tre-
et. Han la ogsâ vekt pa det 
store ansvaret sjâførerene har 
for sine passasjerer. 

Realistiske ovelser? 
Det er ikke det samme a Øve 

pa en glattkjØringsbane som 
pa iandeveien. Det er nok av 
plass, og mulighetene for a 
skade kjØretØyet  eller per-
soner er minimal, 
- Poenget med glattkjØ-

ringsbaner er jo at sjafører 
skal f. erfare hvordan kjØre-
tØyet reagerer under vanskeli-
ge forhoid, her gjelder a gjØre 
feiien riktig. Resultatet blir at 
sjaførerene husker handlema-
ten nar nØdsituasjonen opp-
star pa landeveien, sa NAF-
instruktØren. 

Ikke sá enkelt 
Etter at NAFs instruktØrer 

hadde demonstrert de for-
skjellige Øveisene for sjaføre-
rene, skulle de f. prØve sine 
kunnskaper pa egen hand. 

Fire baner var i bruk, og det 
ble kjØrt  âtte busser. Hver sja-
fØr skulle gjennom hver Øvel-
se to ganger. 
Mange av Øvelsene viste 

svrt godt det som kan skje 
ute pa vegen. Hvor mange av 
oss har ikke statt pa en hol-
deplass der bussen kommer 
skliende inn og dunker i kan-
ten, elier enda verre, farer 
forbi? En av Øvelsene viste ak-
kurat dette, og poenget var 
bremse rolig ned for sa a svin-
ge roiig inn pa plassen. Vi far 
hape det gar like bra pa veien 
som det gjorde pa glattkjØ- 

ringsbanen... 
Den vanskeligste Øvelsen 

var kanskje "dobbel unnama-
nØver". Bussen kom inn pa 
banen i en fart av 50 km/t, 
bremset og skulle sa svinge 
unna hinderet som var pias-
sert midt i kjØrebanen.  Det 
var ikke mange som kom un-
na kjegiene pa første forsØket, 
men det gikk jo bedre etter 
hvert. 

Leddbuss 
Oslo og Folio Busstrafikks 

leddbuss fikk ogsa prØve  seg, 
og det var tydeligvis ikke helt 
enkelt a holde den pa veien. 
NAFs instruktØr sendte bak-
parten rett i brØytekanten  nar 
han skulle vise hvordan man 
opphever en skrens. I for gikk  

det enda verre, da matte 
kranbil tiikailes for a ía ledd-
bussen ut av brØyta. 

Se pa passasjerene! 
InstruktØren fra NAF for-

talte at han seiv reiste mye 
med buss, og han fortalte iitt 
om hvordan passasjerene re-
agerte pa kjØringen: - Du kan 
se pa passasjerene hvordan 
du kjØrer. Sovner de etter no-
en minutter tyder det pa at du 
kjØrer bra, men hvis alle sitter 
vakne med stive blikk bØr du 
skjerpe deg. 

SA hvis Enebakk-sjâførene 
har hatt utbytte av glatt-
kjøringskurset kan vi anta at 
tiere og flere sovner pa vei 
inn mot Oslo... 



&(€64
Ene- 

bakks amrer til â 

\117/ delta i en salgsutstiiling som vii bli avholdt i Gal-
lYf len Nygârd, Flateby, i tiden 26. april til og med 4. 

JI mai 1986. Innievering av arbeider skjer 14. og 15. 
april ki. 17 - 20 i gaileriet, Nygárdsveien 8, 1911 
Fiateby. 

Enebakk Viltnemnd 
MØte pa Herredshuset, onsdag 5. mars ki. 19.00. 
- Viltkonsulent Jon østgârd orienterer om rettet avsky-

ting for eig i Enebakk. 
- Olav Hjellejord orienterer om <<Elgundersøkelsen i 

nordre Østfolth. 

Elgkvoten for 1986 diskuteres. Kaffe. 
Aiie interesserte velkommen. 

Enebakk Viltnemnd 

STO RT 
VN BLOMSTERSHOW 

pa Ignarbakke torsdag 6.3. ki. 19.00. 
Med Reidun og Roar Bruun fra ukebladet Hjemmet 

og Ytre Enebakk Blomster. 

Kaffe serveres. 	Utiodning. 

Inntekten gâr til hjemmehjeipen i Enebakk. 
Arr.: Sanitetsforeningene i Enebakk 

Enebakk kommune 

Regnskapskontpollop 
skal ansettes ved Økonomikontoret fra 1/4-86. 

Stillingens arbeidsomràde omfatter regnskapskontroli 
hos bedrifter, utpanting og innkreving av skatter og av-
gifter. 

SØkere til stillingen ma vre regnskapskyndige og bØr 
ha kjennskap til EDB og heist praksis fra lignende an-
beid. SØkere ma disponere egen bii. 

Stillingen lØnnes som regnskapskontroliØr, ltr. 10-19 
(st.kode 6621/6622 etter kvalifikasjoner). For spesielt 
kvalifiserte sØkere kan avlØnning som fØrstesekretr i 
ltr. 14-21 vurderes. 

Nrmere opplysninger fâs ved henv. Økonomisjef Aas-
bØ, tif. 92 60 60. 

Ansettelse i kommunen skjer pa de vilkár som til enhver 
tid framgar av gjeldende lover, reglement og tariffavtaie, 
herunder 2% pensjonsinnskudd. 

SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâi 
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 
7. mars 1986. 

VIGNETT 

KUNNGJORINGER 

pa lgnarbakke fredag 28/2 kI. 20.00. 

Frisk luftspiller. 
Ignar's Gammeldansstyre 

Annonsering 
er aktiv 

markedsføring 

for 

ignitt 
—tlitt taIerør 

RELIGIOSE M0TER  

KUNNGJORINGER 

E.LF.s karusellrenn 
og merkerenn 
3. lØp i karusellen og merke-
renn gar sØndag 2. mars ved 
Streifinn. Start ki. 12.00. 
Startkontingent for merke-
rennet er kr 10,-. 

Karusell-utvalget 

Annonser leses 
av folk flest 

BEG RAVELSESBYRAER 

Mums Blomsterforretning 
og Begravelsesbyra 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Liilestrøm 

Telefon blomsterforretning 7114 11 
Telefon begravelsesbyrá 71 48 30 

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

Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

(02)*87 30 60 
HELE DØGNET 

Gammeldans 

    

BE 

 

RELIGIOSE MOTER 

 

SØnd. 2/3 ki. 10.00: Fami-
liesØndags-skole. 
K!. 19.00: Roberto Opp-
heim. Betel Hornorkes-
ter. 
Onsd. 5/3 ki. 19.30: Me-
nighetsmøte. 
Alle velkommen. 

 

EMAUS 
Sang- og musikkmøte pa Emaus søndag 2.3. ki. 18.00. 

Jan Einar Andresen og Emausmusikken synger. 

BESOK FRA KINA 

 



Fredag 28/2 ki. 19.30 (U): 
NOE HELT ANNET 

SØndag 2/3 ki. 16.30 (B): 
FLIPPER OG 

SJØRØ VERNE 

Ki. 18.30 (U): 
EN KONE FOR MYE 

KI. 20.30 (V): 
HET UNGDOM III 

COMFORTBUTI KKEN 
med installasjon- 

service 
Ski STAS.JON 

'EN 

TOR VEITEBERG Ah 
Autorisert Rørleggerfirma 

 

BREDA INDUSTRIBYGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 
TELEFON 87 3506 
TELEFON 87 08 28 

 

Norsk Butovum A/S 
N,oi'd8.,S 	400S6, TO 046080 

Apo, 0830 '630 Oo,Sd.g,I89L4.do.j,I) 

KUNNGJORINGER 

Mazda 
iSki 

Mazda 626 0.6 
81-mod., 64000 km kr 58.140,-
Mazda 626 2.0 Coupe' 
83-mod., 59000 km kr 92.1001-
Mazda 929 st.v. 
81-mod., 87000 km kr L1 1-
Mazda 929 st.v. 
82-mod., 54000 km kr 71.1I,-
Mazda 323 1.3 
77-mod., 92000 km kr 26.1401. 
Mazda 323 1.3 
82-mod., 49000 km kr L140,-
Ford Fiesta 1,1 
81-mod., 72000 km kr 45.500,-
Volvo 343 DL 
81-mod., 44000 km kr 51.140,-
Toyota Carina 
81-mod., 85000 km kr 50.140F. 
Daihatsu Rocki 
85-mod.,12000 km kr 100.140,- 
Oldsmobile Cutlers vareb. 
82-mod., 49000 km kr 81.100,- 

Avbetaling, innbytte. 
Vi hjelper 

til med gunstig 
finansiering. 

Hjelpf 
Jeg trenger et sted a bo 
snarest. Heist Fiateby. 

Henv. tif. 86 58 96 

OPTISK SYNSPROVE 
SKI OPTISKE 

er' ØYSTEIN KRO H 

as 
Asenveien 1. 1400 SKI Telefon 870524 

ONSKES LEID 

Gubbepennet 
i Enebakk arrangeres 

sønd. 2. mars kI. 14.00 
I Lofterudbakken ved Enebakk u.skole. 

Klasseinndeling: 

40-49 àr 
50-59 ár 

Over 60 âr 

Etteranmelding kan skje / bakken. 

Etter hopprennet: 
Skiseksa med premieutdeling pa Ignarbakke. 

Saig av ertesuppe, kaffe m.m. 
Avslutning Ca. kI. 20.00. 

Vi ønsker ye! møtt. 
Gubberennkomitéen 

TRENINGSLEDERKURS 
A-kurs (60 t.) 

IL DRIV arrangerer Norges Idrettsforbunds A-kurs for 
treningsiedere som fØiger: 

TID: 1. dag mandag 3. mars ki. 18.30-21-30. 
Deretter hver torsdag og mandag ki. 18.30-21.30 
fram til 28. april. 

STED: Mjr ungdomsskole, Ytre Enebakk 

INSTRUKT0R: Kai Svarthol (Tif. 92 53 36) 

KURSAVGIFT: Kr 400,- inkludert matenieii og under-
visning. 
Kursavgiften vii for medlemmer av IL DRIV bli re-
fundert etter fuilført kurs. 

PAMELDING: Innen fredag 28. februar 1986 
til Arnold HØe, tif. 92 44 96 

DELTAKERE: Kurset en apent for alie. Ingen spesieile 
forkunnskaper kreves. Deltakerne bøn  vre over 
16 âr. 

jalekiak.leew 

VIDEO — SNACKS - TOBAKI( — KIOSKVARER 
'I  

Apent til kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK — TLF. 92 47 10 

	 5 1OSTK. GROVE, FINE 

SNARSTEKTE RUNDSTYKKER 

FAST LAVPRIS PA MELK, BROD, GRONNSAKER 
OG FRUKT HELE ARET 

80 

980 

Kaffemester'n 
Begge slag i kok., filt. 

VASKEPULVER 
60 dl 	

1490  
7,5 dl 	

495 
OPPVASKMIDDEL 
41 
SKYLLE- 1A70 
MIDDEL 	It 

5 
95 

890  

10 kg 
	2200 POTETER  

APPELSINER 690 
pr. kg 

P/ERER 	980 
r. kg 

P BANANER 	90 
pr. kg 	6 

GULROTTER 	70 
pr. kg 	5 

Store, fine 

1850 TOMATER 
pr. kg 4 stk. 

KOKOSBOLLER 
250 gr Maarud 
POTETGULL 
200 gr 	 90 
PEANOTTER 3 

Innehaver Rune Svendsen TELEFON 88 01 71 

250 gr 
KAFFE 
200 gr 
KAFFE 

VIGNETT 

Fotballotteriet 1986 
Fotbaligruppa i Enebakk IF arrangerer ogsâ i âr et stort lot-
ten. Et slikt lotteri har butt en svrt viktig inntektskilde for 
fotbaligruppa. Vi er avhengig av et godt ioddsalg for a kunne 
oppretthoide det sportslige aktivitetsnivâ i kiubben. 

Alie spillere vii fa utievert lodder slik at muligheten for a kom-
me i kontakt med en loddseiger skuile vre til stede. 

Hvis noen mot formodning ikke ser noen loddselger, er det ba-
re a ringe tif. 92 6114 som har massevis av lodd. 

Hâper fØlgende gevinstfortegnelse kan stimuiere til a kjØpe 
mange lodder. Loddene koster kr 10.- pr. stk. 

Gevinstfortegnelse: 
1. gev. 
2. gev. 
3. gev. 
4.-S. gev. 
6. gev. 
7.-11. gev. 
12.-21. gev. 
22.-36. gev. 
37.46. gev. 

Sydentur for 2 i 14 dager 
Sydentur for 2 1 en uke 
Weekend for 2 pa hØyfj.hoteui 
Dagligvarer, 2 pakker a kr 500,-
Matvarer, 1 pakke a kr 300,-
Fotball, S stk. a kr 250,-
Tekstiivarer, 10 pakker a kr 200,-
Videokassetter, 15 stk. a kr 150,-
Mineralvann, 10 kasser a kr 100,- 

kr 12000,-
kr 8000,-
kr 2500,-
kr 1000,-
kr 300,-
kr 1250,-
kr 2000,-
kr 2250,-
kr 1000,- 

47.-51. gev. Hygienepakker, 5 stk. a kr 100,- 	kr 500,- 
52.-76. gev. 	Lydkass., 2 pack, 25 stk. a kr 60,- 	kr 1500,- 

Tilsammen 	 kr 32300.- 
Trekning i lotteriet er 22. august 1986. 

Med sportslig hilsen 
Fotbaligruppa i Enebakk IF 

Kan noon hielpe eldre dame 
med ieilighet I Flatebyomradet? 
Betaler gjerne innskudd. 

Henv. tif. 92 87 18 

Lellighet, event, hybeliellighet 
sØkes i Enebakk. 

Henv. tif. 92 80 50 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL• 

Folio Varmeservice .1 
v/Bjørn Brodholt 
TIf. 92 26 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Annonser leses 

av folk flest 



09 ekspedisJon: 
kertdsen 

cs62 1912 nebakk 
eefon red. 92 65 40 

F1efon ann. 92 65 50 
nkgfto 1605 02.01426 

Postqo . 0 32 08 
- 	 Avisen I 

Pr1VtteIefoner; 
Ans red. Arne Kongnns 92 84 00 
Ann kons Brit Geathaug 92 83 66 
Ann. kons. Anne-Grethe Lossius 92 
Kontortid: Man-ftc, 8,00-5.00 

rykkes I Indre Srnaa1ers Avis 
11* 

8*1 

pr 	rn er 

kstsLde pr mm 
nn1evyfrt Ribkk: 

Mandag W. 12.00 
Forretri. ann Mandar. 1 0.. 
AbonnenntsprL. 
Kr 9O- 'r, 	 . • 	r. 

a vet 
em anorexi 

bulemi? 
du at det er alvorlige 

spiserorstyrrelser som kan 
oppsta som fØlge av sian 
kmg9  
- Vet du at bade Anorexi 
og Bulemi kan vie liv 
truende9  
Vet du at disse sykdom- 

mer kan ramme a1le uan-
sett kjønn og alder? 
- Vet du hvordan og hvor 
for Anorexi eller Bulemi 
kan oppstâ? 
- Vet du hva som skjer 
med deg, fysisk og psy-
kisk, under en silk syk-
dom? 
- Vet du at Bulemi kan 
vre svrt vanskeiig a 
oppdage?— —Vet du hva du 
skal gjØre  hvis du eller en 
av dine nrmeste blir 
rammet? 
- Vet du at en hver form 
for vektreduksjon kan fØre 
til Anorexi eller Bulemi? 
- Vet du at bruk av den 
nye sâkalte <<super>> -sian-
kepillen utsetter deg for 
faren a bli rammet av An-
orexi eller Bulemi, iikesâ 
andre slanke-produkter/ 
kurer? 
- Vet du hvor stor pro-
sentdei av Norges befolk-
ning som lider av disse 
sykdommer? Har du tenkt 
pa at du som voksen ogsâ 
pa dette omrãdet har et 
stort ansvar nãr det gjel-
der dine barn og dine med-
mennesker, at du ved 
stadig prat om slanking og 
vekt pâvirker dine om-
givelser, og derved utset-
ter dem for fare? 

I en tid med et voldsomt 
siankehysteri - og press, 
og stadige lanseringer av 
nye slankeprodukter, er 
det svrt viktig med infor-
masjon om de alvorlige fØl-
gene dette har for svrt 
mange mennesker, og som 
dessverre aitfor fâ har 
sriig kunnskap om. 

For a bedre situasjonen 
for dem som i dag har dis-
se lidelser, og ikke minst 
bedre situasjonen for alle 
dem som nâ vokser opp og 
star i fare for a bli rammet 
senere i livet er det ditt.an-
svar a skaffe deg kunn-
skap om dette alvorlige 
probiemet. Kanskje er det 
nettopp deg eller ditt barn 
som en dag vii trenge 
hjelp. 

Husmorlaget i Enebakk 
vii nâ ta dette emnet opp 
pa en temakveid, hvor al-
le, uansett siankeinteresse 
eller ikke oppfordres til a 
komme. Vi ser til annonser 
og oppslag. 

Støttekontakt, 
foreningen for Anorexi/ 

Bulemi 
Ingrid Liavik SjØiie 

Hagenveien 31, Fiateby 
Tif. 92 86 27 

Kultupstona Kultupstimpend 

Olav Thune harfàtt tildelt 4.500 kroner av kulturstyret. Pen-
gene skal han benytte til a videreutdanne seg som billed-
kunstner. 

Kulturstyret fordelte i sitt mote sist torsdag kultur-
spipendene for 1986. Denne ordningen er ny av âret, og 
det er satt av 10.000 kroner ârlig til dette formálet. 

Det var kommet inn ni sØknader fra foreninger og en-
keitpersoner, og det var nettopp tre enkeltpersoner 
som fikk tildelt stipend: Olav ThUne, ArildDegrum og 
Kai Svarthol. 

Kulturstyret fordelte i 
sitt siste mote grunn-
stønadene for 1986 til lag 
og foreninger I Enebakk. 

Total er det tildelt 
349.500 kroner, mens det 
totalt var sØkt om 704.250 
kroner, aitsâ er det tildelt 
under halvparten av hva 
det var sØkt om. 

KuIturkonsu1ent Nils 
Petter Wiik presiserer at 
det er tildelt midler til 
lag og foreninger med 
mangelfulle 	søknader 
'som ikke vii fá diss ut-
betait fØr fullstendig søk-
nad foreligger. 

OF og IL Driv 
Idrettsforeningene i Enebakk, 

ElF og IL Driv har hver fátt til-
delt 60.000 kroner, det samme 
som i 1985. De hadde sØkt  om 
henhoidsvis 65.000 og 100.000 
kroner. 

Musikklivet far 92.000 
Enebakk har mange lag og 

foreninger med tilknytting til 
musikk, og de mottar da ogsâ en 
stor del av kulturstyrets "pott". 

Stranden Skolemusikkorps og 
Ytre Enebakk Skolemusikkorps 
for hver 24.000 kroner, mens Ene-
bakk Skolemusikkorps far 
19.000. 

Nâr det gjelder musikk har el-
lers disse fâtt stønad: Enebakk 
Sang og Musikkrâd (2.000), Ene-
bakk Trekkspiilklubb (3.000), 
Flateby Korforening (2.000), Be-
tel Hornorkester (6.000), Ytre 
Enebakk Barnekor (2.000), Dyna-
mis (2.000), Betel Ungdomskor 
(3.000), Emausmusikken (2.000), 
Enebakk Janitsjar (10.000), Man 
Ungdomskor (2.000) og Huskon-
sertene (4.000). 

Kulturkonsulent Nils Petter 
Wiik og kulturstyrets meci-
lemmer hadde ingen enkel 
jobb med a fordele grunn-
stØnader for 1986. 

Uten penger 
Flere foreninger er ikke butt 

tildelt midler. Dette gjelder 
Stranden Indremisj onsforening, 
Eldreomsorgsutvalget, Modellen 
Motorklubb, Rlingen O-klubb, 
østmarkas Venner og Kirkebyg-
den Misjonslag. Totalt hadde dis-
se foreningene sØkt am 103.000 
kroner, der Modellen Motor-
klubb stod for 83.000. 

lkke bare grunnstønad 
Mange reagerer kanskje pa en-

kelte tall, men en ma vre klar 
over at mange av sØknadene gjel-
der ting utenom grunnstØnad. 
Det kan f. eks gjelde innkjØp av 
nytt utstyr eller andre ting som 
ikke akkurat berØrer  den vanlige 
drift. 

Olav Thune fikk tildelt 4.500 
kroner for A utdanne seg videre 
som billedkunstner. 

Arild Degrum, leikarringens 
leder fikk tildelt 2.500 kroner for 
A utdanne seg som instruktør i  

rullestoldans. 
Kai Svarthol, kommunens fel-

tarbeider fikk tildelt 3.000 kroner 
for a delta pa kurs og seminarer 
med sikte pa a styrke det id-
rettslige arbeidet I Enebakk. 

Glemte hverdagshelter: 

Gronlandspendlerne 
Hvem har ikke hØrt  om Nordlands-fiskernes  barske og tâlmodi-
ge innsats nár uvcer og bràttsjØ velter inn over spinkle farkoster 
med nedising av redskap og iegemsdeler? Her pa Østlandet rister 
vi beundrende pa hodet og grØsser  over vâre landsmenns kamp 
med elementene. 

en vi overser kanskje väre egne hverdagshelter: GrØniand-
s-pendierne! Nàr OsiofØyka  star vannrett over det ode GrØniands 
Targ, kjemper kvinner og menn seg frem til bussperron gene med 
vrengte parapiyer og appblØtt fattØy.  Mellam vindkastene river 
dieseirØy/cen i nesen. 

Bhr det for ihie, kan GrØniands-pendleren varme seg ved synet 
av iuxusbrakka der sjâførene  drikker varm kaffe av piastkrus. Sa 
kan pendlerne tenke pa eventyret om Pigen med Svovelstikkene 
og tØrke  bort en tàrefra  Øyekroken. Og blir det helt ille, er det kort 
vei til Legevakta, de har erfaring med frostskader. 

Hvorfor har ingen skrevet heltedikt am Gronlandspendlerens 
strabaser? Eller eventyr am GrØniandspendieren som vant prin-
sessa og halve firehjulstrekkeren? Eller den varme romanen am 
dem som gay app, varmet seg pa ei haiv ei bakom en gjengiemt ar-
beidsbrakke og la seg innunder der til den evige sØvn? Og skiidret 
det varmende kameratskapet og og det barske hum Øret som viser 
at ogsa en bánnfrosset pendier er menneske der han hjelper app 
en gammel dame som har sklidd pa hälken? Hvorfar han enná in-
gen skrevet navehlen am matpakkekjØreren som fikk konden-
sprablemer en margen og skuhle ta bussen. Siden har ingen sett 
ham, for han fant aidri ut hvilke busser som kammer og gar hvor 
og nar. Det erja bare rimelig at det ikke er satt app noe scerhig med 
ski it og plakater pa GrØnland. Busselskapet regnerja med at bare 
folk med lang trening kan tenkes a ta buss, og de trenger ja ikke 
noen opplysninger. 

Engelskmennene har laget en spennende film  am Scott og 
Amundsen pa vei til Sydpolen. Til neste är lager de kanskje en ny, 
spennende film am Kari og Ola som kappes om a kjempe segfrem 
til Enebakkbussen pa GrØnland. 	 . 	Per 130k 


