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GULLGUTTEN 
Her Ronde, kaptein pa 

Rcelingens guttelag som til 
gull I Norway Cup. Ronde, 
som er bosatt pa Flateby 
sØrget for-at Enbakk var 
pa banen til siste slutt i 
verdens stØrste fotbailfest 
for barn. Ogsà i 1983 var 
Ronde med a tok Norway-
gull for Rcelingen. 

LØrdag feiret han med 
laget i klubbhuset. Søndag 
var detfest hjemme hosfa-
milien Schade, hvor gut-
ten ble feiret med biff og 
blØtkake. 

Se side 7 

STIPEND- 

Olav Thune 	 Marit Osnes AambØ 

Hurra, Enebakk Syke og Al-
dershjem har fátt sin mijØlbil. 
Klokka halv elleve forrige ons-
dag ankom den sykehjemmet, 
med styrer Erik Ohr bak rattet. 

Og det gikk slett ikke upaaktet 
hen. En gledesdag av de store 
medflagget til topps allerede fra 
tidlig morgen, og bløtkakefest 
som forslo. 

PA DEKKJAKT? Kjor til 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & 
SERVICE A.S 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
StâI-radial stadig pa tilbud! 
Dekksakj og service til kI. 19.00 

VELKOMMEN UTOVER! 

TIf. 02/92 44 08 

Kjop og saig av biler Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
hf. 92 80 70 
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Fest for M11jobil 

Bare glade fjes pa sykehjemmet denne dagen bade blant pensjoncrer og per-
sonale. Fra v. Oddrun Garâsen, ergoterapeut, Helga Pettersen Dagny Arnesen 
pa styrer Magne Ohrs fang. I bakgrunnen, Ragnhild Johannessen. 

Olav Thune er av 
Akershus fylke til-
delt kr 5000 i stipend. 
Thune er for tiden 
elev pa Oslo tegne og 
maleskole. Thune er 
blant annet medlem 
av Akershus Bilden-
de Kunstneres Fore-
fling, og har vart re-
presentert med arbei-
der bade pa Østland-
sutstillingen og Ro-
ineriksutstillingen. 

Sangerinnen Marit 
Osnes AambØ er til-
delt kr 5000 i stipend 
fra Akershus fylke. 
Marit Osnes Aambø 
feiret tidligere i ár 
sitt 10-ârs jubileum 
som sangerinne, med 
en konsert i aulaen. 
Beløpet ble bevilget 
til denne konserten, 
som ogsá ble stØtte 
av Enebakk kom-
mune. 

De tre enorme "bilka-
kene" som ble servert 
under feiringen var 
Astrid Eine pa kjØk-
kenet mester for. Og 
hun kunne fortelle at 
hver av de tre etasjeka-
kene veide 7 kg, og til 
produksjonen var det 
gatt med 46 egg, 3 kg 
jordbr og 5 1/2 liter 
kremflØte, pluss en 
mengde godpynt som 
sykkertØy, seigmenn og 
sj okolade. 

170.000 har bussen 
kostet som den star i 
dag, men da er den ikke 
helt ferdig. En ombyg-
ging ma til, blant annet 
ma setene fâ hung-
kopling for a fâ inn rul-
lestoler, det skal mon-
teres ekstra stigtrinn pa 
siden og oppkjØrings-
rampe bak. Ombyggin-
gen vil komme pa 30. - 
40.000 kroner og man 
háper a fâ inn ogsâ den-
ne summen i lØpet av  

kort tid. Ombyggingen 
skal foretas i slutten av 
august. 

Bussen er beregnet 
for fjorten personer 
pluss sjáfør. ForelØpig 
er det bare styreren 
som kan kjØre den, da 
det kreves bussserti-
fikat. Men den nye 
vaktmesteren som er 
ansatt har ogsâ bus-
sertifikat, og dessuten 
skal de to ergoterape-
utene som tok initiativ 
til aksjonen, ta bus-
sertifikat. 

- Betydelige bidrag 
fra privatpersoner har 
gjort dette innkjØpet 
mulig, sier Ohr, og ut-
trykker samtidig en 
snev av skuffelse over 
bank og forretnings-
drivende som forelØpig 
ikke i nevneverdig grad 
har bidratt med noe til 
aksj onen. 

Men sjansen er der 
ennâ. Ca 40.000 kroner  

til er nØdvendig til om-
byggingen. 

Smil og glede overalt 
denne onsdagen pa 
Enebakk Syke og Al-
dershjem. - Dette er en 
av de stØrste dagene vi 
har opplevd her pa hu-
set, det var bade per-
sonale og pensionrer 
enige om. 
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Fpa Tsiepnobyl 
til Dounreay 
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SØndag 9. august 
Ki. 11.00: Mari kirke v/Jo-
hannessen. Nattverd. 

Ovenfra og ned 
øverste politiske myndigheter i kommunen forsØker a 
gjøre Mjcr Samfunnshus til et prosjekt som ikke eksiste-
rer. Vi finner det derfor betimelig a minne om at det 
foreligger et byggekiart prosjekt som er overlatt kom-
munen med tanke pa gjennomfØring. 

Prosjektet var tatt inn i langtidsbudsjettet i 1990. 
Dette er ogsà butt argumentert med overfor byggekomi-
teen som ivret for a sette i gang for. 

Ordføreren har tilskrevet ungdomsklubbens represen-
tanter 
som underskrev protokoilen pci generalforsamlingen 
der byggekomiteen la ned sine very. I brevet blir det vist 
til at fire representanter deltok pet generaiforsamuingen. 
Etter hva man pet annet hold har brakt i erfaring,  og 
som muligens er opplysninger ukjent for ordfØreeren 
var var 7 organisasjoner derved representert. Na er i og 
for seg ikke dette noe poeng. Generaiforsamuingen  var 
innkalt pet lovuig vis. Scividt man har brakt i erfaring og-
sci med spesiell invitasjon til kommunale myndigheter, 
som hadde viktigere fore. 

Poenget er at hele prosjektet er resultat av et kom-
munait initiativ med oppfØlging av et lokait kjempeiniti-
ativ. 
Det hele fait ifisk fordi kommunens bevilgende myndig-
heter ikke kunne se seg rcid til ci avse 130.000 kroner pet 
87-budsjettet. Ja, for midiene var jo satt av 11990. 
silk at dette antagelig matte bli en lØsningfram  mot ut-
betaiing av det resterende beiØp? 

Det blir anfØrt som minus at planleggingen er opphØrt, 
og at man derfor met regne med at prosjektetfailer ut av 
LTB ved ruileringen til hØsten. Etter hva man har opp-
fattet er prosjektet ferdig planiagt. Det er 
grenser for hvor lenge en ting kan planlegges, selv om 
mye tyder pet det motsatte i enkeite sammenhenger. 
Pianene for Mjcer Samfunnshus erferdige. Prosjektet er 
kiart. Spaden kan stikkes i jorda! Det var ikke mer for 
byggekomiteen ci gjØrefØr  pengene ble bevilgetfra kom-
munen. 

For 1,2 millioner kan kommunenfâtt lost minst fire opp- 

Ungdomsklubbiokaier er planiagt I bygget, barnehage-
lokaler, i 2.byggetrinn bibliotekiokaler. Og selvfØlgeuig 
samfunnshuslokalene som skulie knytte grenda sam-
men i et godt og tjenhigfeuiesskap. 

Sci, midt oppi det hele sier ordfØreren  i sitt brev at det er 
viktig ci fortsette arbeidet med ci iØse ungdomsklubbens 
piassbehov. Her tilbys man en biulig iØsning,  som man 
takker nei til, fordi planleggingen er opphØrt ncir den 
egentlig er siuttfØrt. Er det slik at initiativet pet dØd og 
liv skal get ovenfra  og ned. Vi oppfattet  det slik at det er i 
demokratiets interesse ci la initiativet get nedenifra  og 
opp. 

Net skal formannskapet behandle reguueringspian for 
Mjceromrcidet. Det opprinneuige forsiaget er foreslcitt 
endret blant annet ved at samfunnshustomta tas tilbake 
for bruk til offentlige formal!! 

Vi oppfattetflere  av samfunnshusets tiltenktefunksjo-
ner som offentlige. Er det her snakk om et aidri set lite 
behov for markering. Tanken ligger snublende ncr. 

VIGNETT 

Rikke 
gratuleres herved med da-
gen. 

Venner pa Flateby 

PLAKATEN 

Enebakk Helselag 
arrangerer tur 18. aug. 
Se ann. 
Enebakk Jeger- og 
Fiskerforening 
arrangerer trening I 
aug. og sept. Se ann. 
Kommunestyre-
fylkestingsvalget 
1987 
Manntallsutkast er 
lagt ut. Se ann. 
Enebakk orgel-
festival 
SØn. 9. aug. ki. 20.00. 
Se ann. 
Enebakk orgel-
festival 
Ons. 5. aug. ki. 20.00. 
Se ann. 
Betel 
Husk ukens mØter. Se 
ann. 

Ring 414635 
og bli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra la. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

IrREDDBARNA
TIL: (02) 414635 

Festivalen 
tortsetter 

Enebakk 	orgelfestival 
fortsetter, og i kveid er det 
duket for nok en konsert I 
srk1asse I Enebakk kirke. 
Da skal professor Alena Ve-
sela, fra TsekkosIovakia 
spille musikk av Buxtehude, 
Bach, Dandrieu og C.Franck. 

Neste konsert under ârets fe-
stival komnmer fØrstkom-
mende søndag. Da vii domor-
ganist Neithard Bethke, 
Ratzeburg,Vesttyskiafld 
spille musikk av J.S.Bach, 
Max Drischner, Ludvig Niel-
sen og N.Bethke. 

Fra Tsjernobyl til Dounre-
ay. Det har gâtt ett ár og tre 
rnâneder siden ulykken som 
forskrekket oss alie. Vi har ik-
ke giernt den!? 

Det har nâ vrt offisiell hØ-
ring i Storbritannia om det 
pianiagte atomavfallsanieg-
get i Dounreay i Nord-Skot-
land. HØringen er nylig av-
siuttet, og utbygging er an-
befalt. Riktignok skal sikker-
heten skjerpes I forhoid til de 
opprinnelige pianene. Uan-
sett sikkerhetssystemer vii 
atomavfalisanlegget i Doun-
reay forurense havet med ra-
dioaktivitet. Havet utenfor 
Skotland er det samme havet 
som ornkranser Norges kyst i 
sØr, og avstanden er ikke sâ 
stor. Det er beregnet at Doun-
reayanlegget vii slippe ut om-
trent 30 000 liter lavradio-
aktiv vske pr. dag. Denne 

I Dagsrevyen fredag 31.juli ble 
det hevdet at det var reist kritikk 
mot Norway CUP. Kritikken gikk 
ut pa at ikke alle barnlungdom-
mer fikk spille. Noen ble sittende 
pa reservebenken kampen igjen-
nom. Denne kritikken gir jeg mm 
fulle stØtte. 

Tanken gar en del Ar tilbake 
da familiens 7-áring stoit og 
"stor" etter eget Ønske mØtte 
opp pa fotbailtrening. Dette ble 
hans interesse nr 1. At han stadig 
ble sittende pa innbytterbenken 
giorde ingen ting de fØrste árene. 
Han skjØnte faktisk at de som 
hadde spilt lengre enn han kom i 
fØrste rekke. Fikk han spille ti 
minutter var han fornØyd. Ikke 
en eneste trening gikk han glipp 
av. Han satte faktisk alt inn pa a 
bli god nok til ogsa a bli godtatt 
og en av "gutta pa laget". 
Det ble aidri bedre. Dette be-
gynte sakte men sikkert a ta fra 
han selvtiiliten angáende lagi-
drett og fotball. Riktignok prØv-
de han a skjule dette. Sorn foreld-
re prØvde vi jo a bakke han opp. 
PrØvde a forkiare at man vokser 
pa ikke bare a ha medgang. Det-
te virket det som om han forsto, 
og han fortsatte like trofast pa 
fotbailtrening. 
Ar etter a.r ble innbytte og reser-
vebenken hans plass.(Ma inn- 

Flatebydagene 
Planieggingen av arets Flate-
bydager gâr for fuilt. Uka vil bli 
avviklet fra 2.-6.septernber i 
tradisjonell stil. Programmet er 
forelØpig ikke helt Mart, men det 
er pa det rene at det i iØpet  av 
uka vil bli juniorkveld pa ung-
domsklubben, kinoen vii stà for 
programmet en kveld, og fredag 
blir det ungdomskonsert pa Hu-
set i regi av Klubb 1. LØrdag blir 
det tradisjoneit opplegg med mu- 

vsken innehoider plutori-
urn, et radioaktivt stoff med 
haiveringstid pa 24000 bx. 

HØringen I Storbritannia gir 
britiske myndigheter grØnt 
lys for a bygge ut et aniegg 
som kan Ødelegge nrings-
grunnlaget i store havomra-
der. Dounreayanegget VII 
heller aidri kunne garantere 
mot ukontrollert utslipp. An-
legget er en alvorlig trussel 
mot oss og v.re etterkom-
mere. Norske myndigheter 
ma yte den britiske regjerin-
gen reell rnotstand mot Doun-
reayplanene. Norge bØr,  om 
nØdvendig, ta initiativ til en 
internasjonal rettssak mot 
den britiske reering. La 
Brundtland-rapporten bli 
mer erm ord. Nâr framtiden 
var trues, ma vi si ifra! Etter-
pa er det for sent. 

Gina Sigst ad 

rømme at rnorsji 
var vanskelig a svelge mang en 
gang ved a se ansiktet pa reser-
vebenken til stadighet som svel-
get stoitheten og lot som om alt 
var o.k.). Dette ikke fordi at mor 
vil sole seg i avkornmets ferdig-
heter. Men det en vanskelig a 
glemme at det er nettopp barn-
dommens minner og opplevelser 
som kan gjore godt senere i livet. 

.Vel, han fortsatte sin trening 
etter oppbakking hjemme. Den 
fØrste alvorlige knekken kom da 
gutten hadde reist pa ferie uten a 
ha mottatt beskjed om at laget 
han skulle delta i Norway Cup. 

Aret etter fikk han beskjed. 
Hele familien mØtte pa Ekeberg, 
som sà mange andre familier fra 
hjemstedet. 
Gutten ble sittende pa reserve-
benken kampen igjennorn. 
Puberteten hadde satt inn. Som 
kjent har mange det vanskelig 
med seg selv I denne tiden. Og et-
ter to karnper til - en han fikk 
vre pa banen i tre minutter, og 
en hvor han nok en gang kun ble 
sittende pa benken, sluttet han. 
Fotbafl har aldri interessert han 
siden. Kan det vre vonde mi-
ner? Husk kjre trenere, ledere: 
Det er ungenes barndom det gjel-
der, ikke trenernes prestisje. 

En mor 

sikk i bygda. Stranden skolernu-
sikk og Enebakk Janitsjar sØrger 
for den. Det blir kostymetog som 
gar til Huset hvor det som vanhig 
blir underholdning og diverse ak-
tiviteter. Og endelig, fest om 
kvelden med det populre orke-
steret Tonnys (tidligere Nedre 
Buskerud Danseensemble). 

SØndag den 9.avholder Stran-
den skolemusikkorps sitt jubile-
umsstevne. 
Som tidligere ar er det Flateby 
Vel og Flateby ungdomsklubb 
som arrangerer Flatebydagene. 

Onsdagens tekst 
Sann omsorg 
Salme 23 
Gud sammenlignes i teksten med en hyrde som har omsorg 
for sin hjord. 

Jesus omtaler seg selv som den gode hyrde, og at den gode 
hyrde setter sitt liv til for oss. 

Ingen andre hyrder, hverken for eller senere har vist en 
silk omsorg. Jesus har nemlig omsorg for sjeien. 

Andre mennesker og hyrder kan vre bade gode og om-
tenktsomme, men sann omsorg for min sjel, hvem har det? 

David Mager over at det ikke er noen som spØr etter hans 
sjel.Ingen utenom Herren, Jesus Kristus. Han har sann om-
sorg. Hvorfor? Fordi han har makt pa jorden til a foriate syn- 
der. 	 T.P. 

PRIMmot Norway Cup 
I, 
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Hviiket samfunn vii vi ha? 

Tysk mestepopgam 
nist 

0 

HAR DU HUSKET 
A FORNYE ABONNEMENTET? 

Natt til søndag var det grovt 
en 

nèa 	vene ar a me 
seg en del k1r. Ved lensmanns-
kontoret far vi opplyst at man 
forelØpig ikke har noen spesiell 
mistanke om hvem som er syn-
derne. Tyvene tok seg inn ved a 
knuse ei rute. 

VIGNETT 

11 

Ukens spaltist 
Ta vape pa dyra! 

dalens 

~__ estivalen foptsettep 

Tsiekkisk organist 
Hva gait har jeg gjort 
- for a bli valgt ut til 
ukens spaltist? 

Livet i elva, for-
urensing og annen 
styggedom, lar jeg fa-
re. Jeg vii heiler dye-
le iitt ved min beste 
venn og turkamerat 
,"Tiko". 

Han er dessverre 
ikke mer. Han ble 
syk, og like for jul 
matte han fâ siippe 
alle lidelser. Han var 
trofast, pãpasseiig, 
og usedvanlig kiok. 

Tok jeg mine jog-
gesko var han pa 
pletten med en gang, 
og fant koblet sitt. Da 
skulle vi ut og gâ. Vi 
gikk lange turer hver 
dag. Men gikk jeg pa 
andre sko, sá la han 
seg i furtekroken. 

Vi lever i et velferdssamfunn. 
Ingen er vel uenig i at vi stort sett 
har det godt her i landet, selv om 
det fortsatt er oppgaver som ven-
ter pa sin lØsning. De fleste vil vel 
ogsâ vre enige i at det er felles 
slit og innsats fra tidligere gene-
rasjoner som har lagt grunnlaget 
for det samfunn vi har i dag. Ut-
viklingen har ogsà fØrt med seg 
at en rekke oppgaver og funksjo-
ner som for var overlatt den en-
kelte, i dag er butt fellesoppgaver 
og ivaretas av det offentlige,', 
enten det skier pa kommunalt, 
fylkeskommunalt eller statlig ni-
vá. 

Eksmpler pa dette finnes det 
mange av, ikke minst innenfor 
helse- og sosialsektoren, trygde-
systemet m.v. De fieste av 055 sy-
nes vel systemet fungerer godt. 
Vi har overlatt en god del av 
problemene til fellesskapet, glen-
nom de ulike samfunnsinstitu-
sjonene. 

Jeg vil ikke bli beskyldt for a 
angripe velferdssamfunnet nár 
jeg stiller spØrsmàlet: Hvor gár 
grensen mellom det som er den 
enkeltes ansvar og det som er fel-
lesskapets ansvar? Gár det en 
grense? Er samfunnsutviklingen 

var han 
skrekk. 

Det gjØr meg vondt 
a se alie hunder som 
Air i korte band sâ 
og si hele áret. Jeg ma 
spØrre:—Hva skal de 
med hund, katt eller 
sakalte kosedyr? 

Et slikt dyr skal 
fØrst og fremst vere 
familiemedlem. 
Det skal ha omsorg, 
snakkes med og frem-
for alt ha mosjon, 
mye mosjon. Hvis eie-
ren ikke gidder, er 
det mye bedre a ingen 
dyr ha. 

Ta vare pa dyra. De 
gir oss uendelig mye. 

Jeg savner deg Tiko! 

SynnØve Oppegaard. 

i ferd med a overskride grensen? 
Jeg har en fØlelse av at utvik-

lingen pa dette omrâdet er i ferd 
med a bli slik at ethvert problem 
i samfunnet, enhver ulØst opp-
gave ma lØses gjennom offentlige 
forordninger, offentlige bevilg-
finger og offentlige eksperter. 
Nar det pápekes at mange av va-
re bomiljØer er passive og hendel-
sesfattige, skyldes det da mangel 
pa offentlige tiltak og offentlige 
tilskudd, eller skyldes det at vi - 
som enkeltmennesker og grup-
per av mennesker - lar oss utfor-
dre til a gjøre noe med dette selv? 
Nar enhver konfiikt og ethvert 
porblem i nrmiljØet ma "be-
handles", enten ved sosialkura-
tor eller politi, tyder dette pa at 
det er behov for a gjenreise og a 
ansvarliggjØre nrmiljØene. Hva 
skyldes vanskelighetene? Her er 
det ikke lett a gi et rett svar med 
fà ord. 

Kanskje skyldes det mangel pa 
kommunikasjon og tilstrekkelig 
kontakt naboer i mellom. Kan-
skje skyldes det at vi ikke holder 
liv i de uformelle, sosiale nett-
verk som skaper fellesskap og 
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Onsdag 5. august er det tid for 
en ny kveldskonsert i Enebakk 
kirke. Det blir besØk av den kvin-
nelige tsjekkiske organisten Ale-
na Vesela. Hun har sin utdanning 
fra Praha og fra Tyskland. 

Alena Vesela har spilt inn en 
rekke grammofonplater, bl.a. 
med Prag-symfonikerne. Hun er i 
Norge i forbindelse med en opp-
treden under Olsokdagene i 
Trondheim. 

Konsertprogrammet spenner 
fra festlig fransk barokkmusikk 
til romantisk musikk av Csar 
Franck. 350-ârsjubilanten Diet-
rich Buxtehude er representert, 
likesa J. S. Bach. 

PA nytt blir det celebert kon-
sertbesØk i Enebakk kirke. SØn-
dag 9. aug. kommer den kjente 
Vest-tyske domorganist Neit-
hard Bethke til Enebakk. Bethke 
kommer fra en refu1i opptreden 
under Olsokdagene i Nidaros. 

Neithar Bethke er en stor ka-
pasitet, bade som orgeispiller og 
dirigent. Ved domkirken i Ratze-
burg driver han en meget omfat-
tende virksomhet med kor og or-
kester han selv leder, og med so-
lister og orkestre fra hele Europa. 

Alena Vesela 

Neit hard Bethke 

Kristiansand domkirkes mo-
tettkor var et av korene som i 
juni i Ar framfØrte Haydns Skap-
elsen i Ratzeburg med Bethke 
som dirigent. 

Bethke vii i Enebakk spille 
musikk av Bach, Ludvig Nielsen 
og den fine tyske komponisten 
Max Drischner. Bethke spiller 
fiere av hans variasjoner over 
norske folketoner. 

Fredag ettermiddag ble en gui 
Dodge stjâlet fra en bilforretning 
pa Flateby. Bilen har kjennetegn 
BL 74350, og folk som har opp-
lysninger om bilen, kan hen-
vende seg til lensmannskontoret. 

Fredag formiddag ble ogsa en 
kar som hadde kjØrt ut i krysset 
oppe ved TØmmerbrâten pa-
grepet av politiet. 
Bilen som havnet i grØfta vaen 
Ford Capri, og fØreren, 
en tidligere enebakkgutt i 20-âra 
hadde ikke fØrerkort. 
Gutten skulle besØrge bilen Ijer-
net. Det skjedde ikke, og natt til 
lØrdag ble bilen patent og ut-
brent. Det er forelØpig ingen spor 
i saken. 

Fredag kveld ble det Øvet grovt 
tyveri fra en bolig i Da1ejerdin-
gen. Tyvene tok med seg bade 
sØlv og sprit, og heller ikke her 
har man mistanker nar det gjel-
der hvem som er synderne. 

Natt til lØrdag fikk lensmanns-
kontoret melding om at en fyr l 
og soy midt i RV 120 ved en sving 
i Kirkebygda. Mannen 16. slik til 
at det lett kunne ha fØrt til en 
ulykke. Lensmannsetatens folk, 
som kom til stedet fant mannen 
sovende. Han hadde vrt pa fest 
og ventet pa bussen. Mannen 
som er hjemmehØrende i Ene-
bakk ble kjØrt hjem av politiet. 

Det har ogsa i lØpet av hela 
vrt innbrudd i fiere biler som 
sto parkert pa E-verkets tomt i 
Kirkebygda. 
Tyvene har vrt inne i en pri-
vatbil og stjâlet et stereoanlegg, 
videre har de brutt opp en trak-
torgraver, og vrt inne 1 den, 
uten at noe er tatt. 

En Ijorten fots plastbat, rod ut-
vendig og gra innvendig er i lØpet 
av helga stjalet fra Brmerud. 

Det hendte at natu-
ren tok overhand. Da 
var han skamfull og 

11ke 
var pápasselig og spaltist utfordrer jeg 
snill mot meg—ellers Mina Fossum. 
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Kom unedelplan for Ytre  Enebakk  

Slcissen viser soneplan for 
Ytre Enebakk. Omrâclene 
01, 02 og 03, erforeslàtt til 
offentlig formal og utgjØr 

Vi forsetter her var pre-
sentasjon av arealfor-
valtningsutvalgets 
forsiag til kommunedeip-
laner for bygdas forskjel-
lige kretser. Denne gan-
gen gjelder det Ytre Ene 
bakk 
Det understrekes at for-
slaget som presenteres 
her er arealforvaitnings-
utvalgets forsiag, og at 
det endelige forsiaget til 
kommuneplan blir lagt 
fram til hØring i august. 

Den foreslátte kommunedeip-
lanen for Ytre Enebakk omfatter 
to utbyggingsomràder, Ytre Ene-
bakk og Svenskerud 

Planforutsetningene legger 
opp til 25 boliger i áret i denne 
kretsen, og forslaget til soneplan 
inneholder i alt fern framtidige 
boligornráder. 
I Brâten/Fossnes-omrdet er det 
avsatt 215 da.,i Svenskerud-orn-
râdet 100 da., i Nylende 100 da, i 
Tâje 60 da, og i Râken 160 da. 
Táje og Rken ansees som for-
tetningsomràder hvor en ikke 
kan forvente vesentlig bolig-
produksjon i form av kommunale 
utbyggingsomräder. 

Omrâdet BrátenlFossnes blir 
pekt pa som velegnet til bolig-
bygging, bade ut fra topografi, 
kornmunaltekniske investerin-
ger og framtidige utvidelses-
muligheter. Ornrâdet ligger ogsâ 
meget gunstig til i forhold til sen-
trumsfunksjonene. Hovedvann- 

30 da.Omràdet OF er for-
eslàtt til en blanding av 
forretnings og offentlig 

ledningen fra BØrter gàr i umid-
delbar nrhet av ornrâdet, Nar 
det gjelder kloakk kan hovbed-
ledningsnettet fra onuádet til-
koples eksisterende ledning mel-
lom Mjr og kloakkrensestasjo-
nen. 
Omrádet grenser til Gjeversrud-
veien som man tenker a benytte 
som hovedsamleveg. Vegen ma 
da opprustes. 

I ornrâdet Svenskerud som lig-
ger en km Øst for Mjr er det i 
dag en del boliger, og 20 hytter. 
Utvidelsesmulighetene i dette 
omádet er smá men planen ski-
sserer noe utvidelsesmuligheter 
sØrover. Kloakkering av omrádet 
gjennom viderefØring av hoved-
kloakkledning fra Mjr fram til 
omrádet er beregnet til 0,6 mill, 
og interne ledninger i feltet til 0,8 
milloner. En annen mulighet er a 
bygge helt nytt kloakkrensean-
legg i tilknytning til omrádet. 

Nâr det gjelder Nylende/ 
Kvernstuen er det her avsatt be-
tydehige arealer til utbyggings-
formal. Dette omrádet ligger like 
nordvest for eksisterende in-
dustriarealer i Váglia. I fØrste 
omgang er det utpekt ca 100 da. 
av omrádets sØrØstlige del til 
boligformâl.Arealet ses i plan-
sammenheng som en naturlig 
forlengelse av bohigomrádet i 
Váglia.Omrádet 
ligger 2,5 km fra eksisterende ser-
vicetilbud som grendesenter 
og skoler. 

Det er fØrt hovedvannledning 
langs rv 155 fram til Kvernstuen, 
og hovedvanniedning er fØrt  inn i 
omrádet.Det ligger ogsâ hoved-
kloakkledning inn i omrádet, 

omràde. Omràdene Si og 
S2 er .  forretningsomrãder. 
B2 =Brâthen/ Fossnesom- 

men interne hovedledninger ma 
bygges Ut. 

Nár det gjelder veglØsninger i 
dette omrádet, er opprusting av 
eksisterende vei fra rv155 og inn i 
feltet nØdvendig, og en omleg-
ging av krysset i tilknytnings-
punktet til riksveien ma ogsâ til. 
Gangveien mellom Vághiveien og 
Orreveien ma forlenges, slik at 
det bli sammenhengende gang 
og sykkelveinett langs hele bolig-
feltet. 

I omrâdet vest for Kvernstu-
bekken (N 1, N 2, og N 3 er det av- 
satt 	170 	da 	til 
nringsarealer.(TallrekkefØlgen 
angir etappevis utbyggings-
trinn). 

Nár det gjelder videre utbyg-
ging av nringsarealene pa Gran 
vil dette bli tatt opp senere. Her 
ligger store omrâder, 280 da pri-
vateid og 210 da kommunaleid 
hvor det kan bli aktuelt med 
nringsetableringer. 

Barne og ungdomsskoler i Ytre 
ansees a ha tilstrekkelige arealer 
I planperioden. Det anbefales av-
satt tomt til videregâende skole i 
01 arealet, men sØndre del av 
Kvernstuomradet pekes pA som 
et alternativ. 

Utvidelse av barnehager eller 
barnepark er lagt til omráde 04 i 
tilknytning til eksisterende insti-
tusjoner i Fjellveien.Alternativt 
kan barnehager legges i 01 omrâ-
det. 

Videre forslás samfunnshus og 
bibliotekfihial lokalisert 

Nâr det gjelder friomrâder er 
det blant annet avsatt areal til 
fly badeplass ,F 1. 

râdet, B3= Svenskerud, 
B4=Nylende, B5=Táje og 
B6=Ràken. Ni, N2-og N3 e 

Det er avsatt 3 parkerings-
onirâder, en i Kjepperudomra-
det, en i tilknytning til Mjrha1-
len og ungdomsskolen, og en til 
tilknytning til grendesenteret. 

Nâr det gjelder eksisterende 
riksveitraseer i Ytre legges det 

avsatte nceringsomràder. 
Tallet angir utbyggings-
rekkefØlge. 

ikke opp til endinger i planperi-
oden, men opprusting av eksiste-
rende veinett til trafikksikker 
stadard er nødvendig. Det som er 
antydet er en ombygging av RV 
155 ved Vik og fra Tangen bro til 
Vâgliveien. 



Astrid Greve,fylkesak-sjonslederjorA1cereshus og 
fylkesaksjonsleder for Oslo, Jan Henrik Karlsen vilfjer-
ne hjertekØene  og gi landets 350.000 hjertepasienter et 
bedre liv. 

VIGtciETT 

"Hj erte for fivet" Lederkrise I klubbene 
Kiubbleder Astrid 
Strom pa Flateby har 
sagt opp sin stilling, 
og fratrer i slutten av 
september. 

Klubbleder 	Kai 
Svarthol I Kirkebyg-
den ungdomsklubb 
sa opp sin stilling i 
begynnelsen av juni. 
Dermed er ogsâ Kir-
kebygden ungdoms-
klubb uten leder fra 
høsten av. 

Den halve kiubble-
derstillingen I Ytre 
Enebakk ungdoms-
klubb ble opprettet I 
forbindelse med bud-
sjettbehandlingen for 
87. Denne stillingen 
er etter to utlysnin-
ger fortsatt ikke be-
satt. 
Klubben har siden 
den gikk over til 
halvkommunal 
klubb ved ârsskiftet 
vrt drevet med en 
deltidsieder. 
Ingen vii vre kiubb- 
leder 	 i 
Enebakk,hverken i 
hel eller halv stilling. 

Astrid StrØm har sagt opp 

Kiubbenes framtidige struktur 
har vrt drØftet i kulturstyret i 
forbindelse med behandlingen av 
sektorens forsiag til kommunep-
lan, og kulturstyret har i den 
forbindelse gâtt inn for en omor-
gamsering av kiubbene som in-
nebrer 
A opprette en stilling som ung-
domssekretr ved kulturkon-
toret. 

Det er da meningen at ungdoms-
sekretren skal ha oppfØlging og 
organisering av kiubbene som 
sitt felt, og at kiubbene 
drives med deltidsledere. Ung-
domssekretren vil ha ansvar for 
kursing og oppfØlging av disse 
deltidsiedeme. 

—Hva vil kommunen gjØre  med 
den situasjonen sam na er app-
stàtt I kiubbene, radmann BjØrn 
Halvorsen? 

Kai Svart hot har sagt opp 

—ForelØpig har vi ikke tatt stil-
ling til spørsmálet, men den mo-
dellen som kulturkontoret har 
skissert, i forbindelse med kom-
munepianarbeidet er inter-
essant, og det er ikke utenkelig 
at vi vurderer a ga inn pa den. 
Imidlertid er dette forslaget ikke 
behandlet, hverken i formann-
skap eller komrnunestyre, slik at 
deter ikke mulig a si noe konkret 

Nár det gjelder organisering av 
kiubbene har vi na prØvd flere 
forskjellige modeiler,uten hell, 
sier Halvorsen, —og det er ikke 
utenkelig at vi kan ga inn for den 
modellen som kulturkontoret 
har foreslatt. Økonomien avgjØr 
hvorvidt det i sA fall blir snakk 
om en hel eller halv ungdomsse-
kretrstffling pa det nâvrende 
tidspunkt. 

Intepnasjonal ungdomsleip 
Er navnet pa árets store 

TV-innsamlingsaksjon 
som gârav stabelen son-
dag 18.oktober. 
Det er Nasjonalfore-
ningen for folkehelsen 
som er butt tildelt ãrets 
aksjon. 

-Kampen mot hjerte og 
karsykdommene er ho- 
vedformâiet 	søndag 
18.oktober, men ogsâ eld-
re, barn og unge, samt 
AIDS-forskningen skal 
tilgodeses med midler fra 
aksjonen, sier Astrid Gre-
ve, fylkesaksjonsieder for 
Akershus foran ârets 
TV-aksjon "Hjerte for ii-
vet". 

For at blodet skal sirkulere og 
nâ ut til alle cellene i kroppen 
med oksygen og nringsstoffer, 
trengs et visst trykk. Nâr hjertet 
trekker seg saxnmen og pumper 
blodet ut i livpulsâren, vil tryk-
ket vre hØyest.  Dette trykket 
kalles systolisk blodtrykk. Nar 
hjertet slapper av og fylles med 
blod pa nytt synker blodtrykket 
til en minsteverdi som kalles dia-
stolisk blodtrykk. F.eks. kan et 
blodtrykk til en person angis 
som 140/90. Nár en person har for-
hØyet blodtrykk er som regel ba-
de det Øverste og nederste tryk-
ket over det som er normalt for 
denne alder. Blodtrykket stiger 
normalt med aideren. 

Grunnen til at forholdsvis 
mange meimesker utvikler høyt 

Vel 350.000 kvinner og 
menn lider i dag av for-
skjellige former for hjerte 
og karsykdommer. Norge 
er blant de 10 hardest 
rammede land i verden. 

Biant annet pa denne 
bakgrunn vii Nasjonai-
foreningen la minst seksti 
prosent av aksjonsovers-
kuddet gâ til kampen mot 
hjerte og karsykdommer. 

15 prosent vii gà til tiltak 
for eidre, femten prosent 
til arbeid blant barn og 
unge, og ca 10 prosent til 
AID S-forskning og orga-
nisasjonens kamp mot tu-
berkulose. 

blodtrykk er pa langt nr kiar-
lagt. Hos 95% spiller arv og ikke 
minst livsstil en avgjØrende rolle. 
Langvarig stress, rØyking og 
snusbruk, fettrik og darlig kost, 
samt fedme, vet en har ugunstig 
virkning pa blodtrykket. 

I dag vet en at blodtrykket kan 
reduseres ned mot normale ver-
dier ved a forandre livsstil. De 
siste forskningsresultater pa det-
te omrádet viser at dersom tre-
ning gjennomføres regelmessig 
kan dette fØre til reduksjoner i 
blodtrykket pa lik linje med de 
en Mr ved a bruke blodtrykks-
medisiner. To-tre gangers tre-
fling i uka i lØpet av et halvt ars 
tid, har gitt svrt gode resulta- 

Forts. side 7 (2) 

Fra 25. juli til 8. august arran-
gerer Lions-kiubbene i distriktet 
en internasjonal ungdomsieir. 
Tilsvarende leir er arrangert tid-
ligere, men det er fØrste  gangen 
en Follo-kiubb, nemlig As, har 
pâtatt seg ansvaret. 

Enebakk-besøk 
Mandag var ungdommene pa besØk i Enebakk: 

OrdfØrer Lucie Paus Faick viste rundt i kom-
munen, sammen med representanter fra Lions i 
Enebakk. Vare unge utenlandske gjester besa kir-
ken, Bygdetunet, de badet i Mjr, sto pa seilbrett 
og koste seg. Lunsj pa Vestby hos HobØl var ogsa 
med i programmet. Om kvelden var det stormØn-
string pa Ignarbakke, hvor Enebakk Lions sam-
men med leikarringen Ignar inviterte til spekemat 
med pafØlgende folkedansfest. Leikarringen Ignar 
har i disse dager besØk av Steiermark Volktanz-
gruppe fra St. Jacob im Walde i østerrike. Grup-
pen ga en uforgiemmelig forestilling i Østemksk 
folkedans. Leikarringen fulgte opp i beste stil. Fyl-
dig reportasje fra festen pa Ignarbakke fØlger i ne-
ste nr. av Vignett. 

<<Historie og natur> 
Follo-distriktet har mye a vise deltagerne, og det 

er laget detaijerte dagsprogram som danner 
grunniaget for hovedinnholdet - Historie og na-
tur i Follo-distriktet>'. Deltagerne vil en uke for lei-
ren bo privat hos Lions-medlemmer i distriktet 
hvor det vil vre app til det enkelte mediem a leg-
ge app et program. Malsettingen med dette er a bli 
kjent med dagliglivet i vârt distrikt, sier forman-
nen i arrangementskomiteen, Egil Moe Helgesen 
fra As Lions Club. 

Deltagere fra 13 land 
Ungdam i alderen 17-21 ár vil i perioden bo pa  

Studentenes hybelhus ved Norges LandbrukshØg-
skole pa As - -Pentagon.. I alt er det pameldt 24 
deltagere. I tillegg til ungdom fra de nordiske land 
kommer ungdom fra Portugal, Tyrkia, Hellas, Ja-
pan, Østerrike, England m.fl. Leirspraket vii vre 
engelsk og med sa bred deitagelse fra mange land 
haper vi a bygge opp under màisettingen ved a 
skape internasjonal forstaelse ved samarbeid og 
felles engasjement disse dagene pa As, sier Helge-
sen. 

Samarbeid mellom Lions-kiub-
bene i Folio-distriktet 

I alt 7 Follo-kiubber har aktivt deltatt i planleg-
gingsarbeidet og vii vre engasjert i leirperioden. 
Reise og lommepenger finansieres av deltagerne 
selv. I noen tilfelle av Lions-kiubbene i de respek-
tive land. 

Det hele gjennomfØres av Lions og med Lions 
som ansvarlig. Dette burde gi foreldrene trygghet, 
sier Egil Moe Helgesen. 

Aktiviteter hver dag 
Hver av de 7 klubbene i distriktet har en egen 

komite I sving, sier Egil Moe Helgesen som har lagt 
app et program med variert innhold. Alt fra helt lo-
kale severdigheter som NØstvedtfunnene til kjente 
steder i Oslo. I tillegg vil det arrangeres tur til 
H-Øya, fisketur, selling med <Andungene i Son, 
besØk pa gard i Enebakk, gamle skoler osv. 

Vertsfamilier 
FØr ungdomsleiren offisielt âpnet 30.7. har delta-

gerne bodd hos en norsk familie 1 5 dager. Selv am 
det er midt i ferietiden har det gatt greit med a 
skaffe vertsfamilier blant Lions-medlemmer i 
distriktet. Tre av ungdommene har bodd has fa-
miller I Enebakk. 

sa er det bare a hâpe at sommervret kommer 
for fullt slik at Follo-distriktet kan fA vist seg fra 
sin absolutt beste side under leiren I As. 

Mosion og hoyt blodtrykk 
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Norway-Cup: 

 

Norway Cup 

  

Gull til Rondo fra Enebakk To enebakkiag 
Amsluttspillet 

I 
Selv om ingen ene-

bakklag hevdet seg helt i 
toppen under ârets Nor-
way Cup, sá var enebakk 
bokstavelig talt pa banen 
til siste slutt. Det sØrget 
R2elingen 	guttelags 
midtstopper,og kaptein 
pa laget, Ronde Schade 
for 

Joda, Ronde er enebakking. 
Bosatt pa Flateby,sammen med 
familie og et utall rasekatter Og 
hvorfor skal sá Ronde spille pa et 
Rlingenlag? Hvorfor kan ikke 
gutten som et anstendig men-
neske spille pa Enebakks gut-
telag og dra med dem til sier og 
gull i Norway Cup? 

OPPRINNELIG RE- 
LING Svaret er enkelt. Ron-
de er opprinnelig RIing. For 
seks og et halvt âr siden kom han 
til Flateby, og lot seg overtale til 
A begynne pa Enebakk IF's lil-
leputtlag. 
Det ble et ârs gjesteopptreden. 
Hyppige visitter fra en energisk 
Rlingenoppmann som med-
brakte videopptak fra gammella-
gets bedrifter gjorde til slutt sin 
virkning. 
Ronde gikk tilbake til Rlingen 
og lagkameratene der. 

BIFF OG BLØT-
KAKE 

Det var en meget fornøyd og 
smilende 16-aring som tok imot 
Vignett hjernme pa Flateby sØn-
dag ettermiddag 
hvor det var gjort store for-
beredelser for a feire gullet til 
gromgutten. Her skulle det bli 
bade blØtkake og biff til middag. 
Det hadde minstegutten bestilt 
allerede fØr  finalen. Klar de vant 
mente han med en beundrende 
lillebrors skrásikkerhet. Og han 
fikk rett. 

GOY 
—Men hvorfor vinner nettopp 

Rlingen sa mange cuper-Ron-
de. Er det jerndisiplin som er 
hemmeligheten. 
—Nei, jeg trur ikke det. Vi trener 
3-4 ganger i uka 
og det er full oppslutning om 
treninga.Men ellers er det vel ik-
ke noe spesielt. Vi har mange go-
de spillere i aldersbestemte klas-
ser, men mange slutter nár de 
blir junior. De beste gâr over til 
LiilestrØm eller StrØmmen. 

—Hvor lenge har du spilt fot-
ball? 

—I alle fall siden jeg var seks Ar.  

pa banen— at vi skal ha det gØy. 
Men— skolen er vel viktigst nâ. 
Jeg er akkurat ferdig med ung-
domsskolen, og skal begynne pa 
LillestrØm videregaende, pa al-
menfaglig nâ til hØsten. 

—Er ikke Enebakk ute etter a fá 
deg pa laget igjen. 

—De har spurt mange ganger, 
men jeg fortsetter i Rlingen. 
Det passer ogsá bedre na som jeg 
skal begynne pa skole 1 Lille-
strØm. 

MATTE KJEMPE 
—Tilbake til Norway-Cup. Var 

veien til seier lett og grei. 

Kultup- 
konsulent 
Det har meldt seg to nye sØ-
kere til stillingen som kul-
turkonsulent. Begge er ena-
bakkinger. 

—Puljeseieren gikk jo greit, her 
mØtte vi lite motstand, men I 
sluttspillet matte vi sà absolutt 
kjempe. Vi mØtte lag som Fill-
banco fra Eqador, som var favo-
ritter i var klasse.Her vant vi tre 
en etter at kampen ble avgjort 
med straffekonkurranse.Vi mØt-
te StrØmmen og Lyn, som sb 
Kolstad, fjorârets vinner i gut-
tekiassen. 

Resultatet i finalekampen mel-
lom Rlingen og HØdd ble 0-0 
etter full tid, og Rlingen vant 
3-1 pa cornere. 

Ogsá tidligere har Ronde fâtt 
Norway—gull. Det var i 1983, og da 
var han ogsá kaptein pa laget. 

Opiv—seilep 
Det ble drivseier da A—laget 
mandag ettermiddag spilte mot 

Bergby 
Kampen gikk pa Drivbanen, og 
resultatet ble 3-2 til Driv. 

Málscorere var Per Harald An-
dersen Lars LØkstad og Jan Erik 
Christiansen.. 

Ingen av de tolv 
enebakklagene som 
deltok i Norway-Cup 
kunne hevde seg helt 
i teten. 

Tre Drivlag kom til 32 delsflnalen 
i A-sluttspillet. Drivs junior-gut-
ter ble der slatt ut av Grorud, 
3—l.Lilleputtlaget ble slatt av LII-
lestrØm, 2-0, og smapikelaget 
ble slatt av Lysekil 2-0. 

Av Enebakk IF's deltakerhag 
gikk smàguttehaget til A-shut- 

Aller best gjorde kanskje Ene-
bakk IF's smapiker det.De kom 
helt 	til 	semifinalen 	I 
B-sluttspfflet.Gratulerer. 

I B-sluttspillet gikk Enebakks 
guttelag ut etter at de tapte 
16-delsfinalen mot Assiden. Her 
ble resultatet 0-2 til Assiden. 
Drivs guttelag ble slatt ut av 
Skepplanda i 8-delsfinahen, hvor 
resultatet ble 2-1 til Skepplanda. 

tspillet, hvor de tapte 6-0 for 
Moss i 32 deisfinalen. 

Drivs smâpiker kom til A-sluttspillet men ble Witt ifØrs-
te kamp. 

Enebakk IF's smàgutter som tok sØlv i Dana-cup, var 
det EIF'laget som gjorde det best 
i Norway Cup. Som en god nummer to kom smàpikela-
get som fikk  bronse i B—sluttspillet hvor de mØtte Rau-
foss. 
Ronde feirer seieren med blØtkake hjemme i stua pa 
Flatebi. 

—Tar du sikte pa en stor fot-
ballkarriere? 

—Nei, kan ikke si det. Kiart det 
hadde vrt o.k., men jeg spiller 
mest fordi det er goy. Det blir vi 
ogsa fortalt av treneren nar vi gär 

Grethe Laechert skulle vel 
vre velkjent for de fleste, 
den andre søkeren er Inger 
Brevig, som er bosatt I Ytre 
Enebakk. 



DROMME-
BILEN 
FINNER DU 
BLANDT BIL-
ANNONSENE 

"N' 

STILLING LEDIG 

Praktikant 
sØkes til familie med 4 barn. 

RengjUringshjelp 
sØkes for 1 eller 2 dager i uken. 

TIf. 92 63 37 

BOLIG SØKES 

Voksen mann 
Onsker hybel/ 
hyhelleilighet 
helst i Enebakk. 
Sikker betaler. 

Bill. mrk. 

KUI1NGJ0RINGER 

Enebakk Orgelfestival 1987 
Søndag 9. aug. ki. 20.00 i 

Enebakk kirke. 
NEITHARD BETHKE, vest-Tyskiand, 

spiller orgel. 

Enebakk Orgelfestival 1987 
Onsdag 5. aug. kl. 20.00 1 

Enebakk kirke. 
ALENA VESELA, Tsjekkoslovakia, 

spiller orgel. 

Enebakk Jeger- og 
Fuskerforening 
arrangerer trening for alie jegere og nybegynnere 
under mottoet: <<Ikke bruk viltet til prØve>>. 
Kom til Bjerkland og prØv ditt gevr pa fØlgende 
dager: 
12.8. - 19.8 - 26.8. - 2.9. - 9.9. - 13.9. - 20.9. - 27.9. 

Alle dager fra kl. 18.00-21.00. 
Enebakk Jeger- og Fiskerforening 

VIGNETT 

Nytt tidsskpift 
for samlepe 

Fra hØsten av startes utgivei-
sen av et nytt frimerketidsskrift 
for yngre og mindre viderekom-
mende frimerkesamlere. Initia-
tivtakeren til dette nye tidsskrif-
tet er 17-árige Roy 0. Mykiebust 
fra Farsund. Til tross for at det 
allerede i dag utgis en hel brâte 
av uiike frimerketidsskrifter i 
Norge, mener initiativtakeren at 
denne nye tiiveksten bØr  vre liv 
i laga. 

JUNFIL, som vii bii biadets tit-
tel, skiller seg nemiig meget Ut 
fra de alierede eksisterende pub-
likasjonene. JUNFILs hoved-
m.1gruppe vii nemlig vre yngre 
frimerkesamiere. Tidsskriftet vii 
faktisk bii det eneste landsom-
fattende frimerkebiad for yngre 
fiiateiister. 

Er det virkeiig behov for et eget 
tidsskrift for denne gruppen? 
IfØige initiativtakeren er svaret 
et ubetinget ja. Roy 0. Mykie-
bust kan forteiie at frimerke-
samiing som hobby har mØtt 
hard konkurranse den senere tid 
i fra andre hobbyer og fritids-
sysier, og i mange tiifeiier er dess-
verre frimerkene butt den tapen-
de part. Initiativtakeren er av 
den oppfatningen at man med 
denne nye tiiveksten i tids-
skriftsfloraen kan oppná at flere 
blir tiitrukket av frimerkesam-
iing, som unekteiig er en fascine-
rende og aktiviserende hobby. 
Videre mener han at man ogsâ vii 
kunne stimuiere eksisterende fri-
merkeamlere ti14 utvikieçleres 
egne samiinger. 

Hvorfor mener sâ initiativtake-
ren at nettopp frimerkesamiing 
er en hobby a satse pa? Roy, som 
har samlet pa frimerker i over 10 
Ax, er ikke i tvii om hva han vii 
svare. Frimerkesamling er noe 
alie i alle aidre kan drive med, og 
samlingen kan trekkes frem i ie-
dige stunder - det er heit opp til 
deg selv hvor mye tid og penger 
du vii ofre pa hobbyen. 

Tidsskriftet vii naturiig nok in-
nehoide en del om motivsamiing, 
men det vii ogsa bii iagt vekt pa a 
bringe stoff om aktueiie saker og 
ting som skier pa frimerkefron-
ten. Mykiebust kan ogsa love at 
tidsskriftet vii komme til a inne-
hoide artikier som gir rad og vink 
om hvordan du bØr  behandie og 
samie frimerker. Dette vii biant 
annet gjØre JUNFIL aktueit for 
skoier som har frimerker som 
valgfag. 

Det som gjØr  at en 17-6ring er 
viuig til a ofre sa vidt mye tid og 
penger pa a styrke fiiateiien, hg-
ger ene og aiene i at han fØier at 
firmerkesamlingen har betydd 
utroiig mye for hans personhige 
utvikling. Mykiebust sier at man-
ge ganske sikkert vii hevde at det 
er utenkelig at en hobby som fri-
merker kan vre sa viktig. IfØige 
Roy bØr  disse <tviierne'> se iitt 
nrmere pa hobbyen. For Roys 
vedkommende har frimerkein-
teressen biant annet gitt en hei 
del gratiskunnskap i forbindeise 
med ulike skoiefag. Mykiebust 
iegger heiier ikke skjui pa at de 
penger han gjennom ârene har 
lagt ned i samlingen har vrt en 
tilfredsstiiiende 	<pengeplasse- 
ring>>. Om man bare kjØper fri-
merkeobjekter som er sam-
leverdige, vii det i de fieste tii-
fellene vre snakk om en hyg-
geiig verdistigning. Men for en 
samler, er det ikke verdistignin-
gen som er viktigst, men gieden 
over det a samle og eventueit 
stiiie ut samlingen pa utstiliinger 

som betyr mest, understreker 
Mykiebust. 

Tidsskriftets hovedmal er ute-
iukkende a fremme frimerke-
samling som meningsfyit hobby 
og a kunne gi unge frimerkesam-
iere den nØdvendige kunn-
skapen. 

1 
sainhØrighet. Kanskje skyides 
det ogsá at vi er butt sa vant til 
at <<det offentlige>> tar vare pa oss 
fra vugge til gray at vi er butt 
passivisert og handuingsrammet. 

Jeg er seivsagt ikke av den me-
fling at sainfunnet, f.eks. kom-
munnen, skal skyve fra seg sitt 
ansvar, enten det gjeider skoies-
kyss, trafikksikring, aktivitetstii-
bud for barn og ungdom, omsorg 
for pensjonister og funksjons-
hemmede. Men det er likevei pa 
sin plass a stilie spØrsmâlet: FØ-
rer de mange offentlige <<ord-
finger>> ti at vi bryr oss mindre 
om hverandre, at vi tar mindre 
ansvar for oss selv, for v.re nabo-
er, for stedet der vi bor? Jeg er 
redd for at denne muligheten er 
til stede. Er det butt for iettvint a 
rope pa det offentuige? 

Det som til syvende og sist blir 
spØrsmâiet er dette: Hviiket 
samfunn vii vi ha? Ønsker vi et 
Storebror-ser-deg.-samfunn, 

der vi blir omgitt av et stadig mer 
finmaSkt1iett a'v1over,:-fbrord-
finger, forbudsskiit og offentuige 
<>vaktmenn? Ønsker vi et sam-
funn der den koiiektive trygghet 
er massiv? 

Eller er vi villige til a tamer an-
svar selv, for oss selv og for hver-
andre? Det er et spØrsmâi  om a 
snu en utvikiing, og a finne igjen 
balansen. Her har den enkeite, 
famiiien, naboiaget, veifore-
finger, borettsiaget, frivihhige lag, 
foreninger og sammensiutninger 
en utfordring a ta fatt pa. 

Kjell Pettersen (H) 
(Fylkestingskandidat for Akers-

hus). 

2 
ter. For a ta et eksempei sa falt 
blodtrykket hos en person fra 
150/86 til 134/75 etter 7 mnd. tre-
ning. Dersom denne effekten skal 
vedvare ma treningen fortsette 
pa regeimessig basis. 

HØyt biodtrykk er en av de 
viktigste risikofaktorer ved Ut-
vikling av hjerteinfarkt og hjer-
neslag. En av de stØrste  under-
sØkelser pa dette omradet (Os-
io-undersØkeisen) viste da ogsá 
at det var fire ganger sâ vaniig 
med hjerteinfarkt hos dem som 
var i lite aktivitet, sammenliknet 
med dem som var i regeimessig 
aktivitet. 

Dagens mosjonsrâd 
De som har forhØyet blodtrykk 

ma radfØre seg med sin iege fØr 
de starter pa et mosjonsprogram. 

Dersom biodtrykket er normait 
er det ingen ting i veien for at de 
kan fØlge ganske avanserte mo-
sjonsprogrammer, til tross for at 
de bruker tabietter. Et godt râd 
er auikevel a starte forsiktig de 
fØrste ukene til en kjenner krop-
pen. Varm ailtid opp i Ca. 10 mm. 

Veig aktiviteter hvor store mus-
keigrupper blir brukt, f.eks. gan-
ge/jobbing, skiturer, sykling, 
svømming m.m. Dette gir god be-
iastning pa hjertet og biodomiØp 
og en god biodsirkuiasjon i hele 
kroppen. I begynnelsen kan det 
vre greit a telie puis, sa en for-
sikrer seg om at en ikke over-
driver. F.eks. for en 404ring bØr 
pulsen ideelt vre Ca. 180 minus 
alder (180-40=140). Dersom pul-
sen ligger mye over dette, tar du 
det for hardt. Dersom pulsen lig-
ger ned mot 100 kan en med for-
del Øke belastningen pa kroppen 
noe. 

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
SØn. 9. aug. ki. 19.00, Wil-
ly Nilsen. 
Ons. 12. aug. ki. 19.30, 
menighetsmØte. 
Alle velkommen. 

Kommunestyre-/fylkestings- 
valget 1987 IU 	Enebakk kommune 

Manntallsutkast vii i tiden 3.8.87 - 24.8.87 ligge ute til 
ettersyn pa fØlgende steder: 

- Enebakk herredshus 
- Enebakk ligningskontor/folkeregister 
- Ytre Enebakk postkontor 
- Dalefjerdingen postkontor 
- Flateby postkontor 
- ABC-banks filial Flateby 
- ABC-banks filial Ytre Enebakk 

Personer som mener de selv eller noen andre urett er 
innfØrt i eller utelatt fra manntahiet, oppfordres til a kla-
ge. 
Skriftlig klage, som ma vre begrunnet, ma vre kom-
met inn til Enebakk valgstyre, 1912 Enebakk, senest ki. 
15.00 24.8.87. 
Personer som 1. juli 1987 eller senere har flyttet, star i 
manntallet i den kommunen vedkommende har flyttet 
fra. 

Vaigstyret vii i mote i Enebakk herredshus mandag 
24.8.87, kl. 19.00, behandie klager og rette eventuelle feil i 
manntallet. Motet er offentlig, og personer som har kia-
get, kan mote fram selv eller ved fullmektig og uttale 
seg/legge fram bevis. 

Enebakk valgstyre 

Sommertur 
Enebakk Heiselag arrangerer tur for eldre/pensjonis- 
ter til Hadeland glassverk, 
TIRSDAG 18. aug. 

Pámelding senest 14. aug. i telefon: 
Flateby 92 84 96 
K.irkebygden 92 62 82. 
Ytre Enebakk 92 40 59 - 92 42 46. 

FamHie pa snart .3 
Ønsker a leie hus eller leilighet i Enebakk, snarest. 

Tif. 92 6168 

Haster 
Ungt ektepar med 1 barn 
onsker et sted a bo pa Flateby. 
Alt av interesse. 

Tif. 06/83 9105 
etter ki. 17.00 

Familie pa We 
Ønsker a ieie hus, del av hus/leilighet, midlertidig pga. 
husbygging. Varighet 6-10 mnd. Helst Flateby el. omegn. 

Tif. 92 88 06 



VIGN ETT 

Stoffe r, 

band 

og blonder 

• AUTODIESEL• 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brodholt. Tomter 

TIf. 922610 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

1 Alt  
do re r 
og vnduer 
til rimelige 
priser. Speil. 

Alt I glassarbeid 
utf ores. 

-_ 155 KJEPPESTDE 
8REDAfr  

BEGRAVELSESBYRAER 

RING Alt I glass 

811230! 

Gray- 
monumenter 

Oppretting, oppussing 
av gamle monumenter. 
Nye monumenter. 

1911 Flateby, tlf. 92 82 01 

MANDAG 3. aug. 
0 

ipner 

KARl's SALONG 
PA TOWER 

Denne uken har 
jeg Iavere priser 

p struktur- 
behandling 

jeg ønsker aHe 
hjertelig velkommen 

hf. 92 20 12 

Timebestilling 

Ma.-ti.-to.. 9.30-16.00 
Fredag 	9.30-18.00 
Lørdag 	9.30-14.00 

Onsdager stengt 

Med hi/sen 

KARI'S 	SALON  

III. 92 20 12 
Tolvshusv. 4, Tomter 

: KJEPPESTADVEIEN 

	 LYGLASS - SPElL. FRONTRUTER 

HUSK BILAUKSJON 

ASKIM __. 
- t.w$ 	BILERI 

— ---J 	AL LE 
I 	U 	PRISKLASSER. 

NB! Hver fredag kL 18.30 
Prøvekjøring og besiktigelse hver dag 
STEDET FOR DET GODE 8!LKJOP! 

TLF.88 0896 

Wr 
det gjlder 
glass. 

RING 06/814733 
06/816838 

Lillestrøm 
Vindu & Glass ,41S 

(TIDI. VILLA GLASS A/S) 
Heig- og nattservice tlf. 06/81 75 57 

Jembanet. 24 (ved sykehuset) 2000 CiResRem 
TORER. V1NDUFR SPER ACT I 51  ASS  

Starter: 
Torsdag 6.8. 
Apningstid: 
W. 9.00-17.00 

Doktor 
Randersgt. 5 
Askim 
TIf. 88 14 25 

CARAVAN 
SENTERET 

INDRE OSTFOLD 

Nye og 
brukte vogner. 

MYSEN 

CARAVAN 
A.S 

RAMSTADRYSSET V/E-i 8 
1850 MYSEN — TELEFON 89 20 45 

Ski Begravclscsb'râ ais 
CUR STEUSRUD EFTF. 

Ascnvn. 3, 1400 Ski 
Tif. 87 30 60 
Vakrteiefon 

Folio distriktcts byra 
gjeiinoin 60 'tr 

Interessant! Morsomt! 
NØdvendig! 

00  

NJut?tt 

DROSJER 

Ole Gunnersen 
Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

MobiltIf. 094/34 527 
DOGNVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf. 92 41 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
og tlf. 094/14 867 

DOGNVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

MobiltIf. 094/95 547 
DOGNVAKT 

COMFORTBUTIKKEN 

medinstallasjon- 
service 

SKI STASJON 

Tor Veitebei it/S Aut. rorleggerfirma 

I

BREDA INDUSTRIBYGG KJEPPESTAOVEIEN SKI 1 	TELEFON873506 
TELEFON 070828 / 	 

0 

HAR ALKOHOL-
PROBLEMET 

butt for stort for deg? Kanskje 
vi som har butt "terre" kan 
hjelpe. 
Kvinner og menn. 
Kontakt kontor tlf. 81 2901, 
hver mandag 18— 21. 
GmI. Strømsv. 99, Strømmen. 
Mote fredager k!. 19.00, GmI. 
Strømsv. 99. 
Kontakttlf. 81 10 56 - 81 7946 
alle dager. 

De Norske Lenker 
Romerikslenkene 

Boks 71, 1470 Lorenskog 

Kontaktlinser 

tilpasses 
Timebestilling:TIf. 06/814391 

ULLESTROM 
KDNTAKTLINSEINSTITUTT AIS 
Storgt. 21 (Fjellberghjornet) 

OPTIKER 

OLAV KJOLBERG 

GEIR KJOLBERG 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

w 
4' 

i mengder 
-. til priser 
som ikke 
s k rem me r. 

J Husqvarna 
Solheimsgt. 18, Lillestrom 

TH. 06/81 30 68 

Minigraver 
Ny minigraver pa belter. 

Leies ut for kr 850,- pluss moms pr. dØgn. 
Vi er behjelpelig med transport. 

Mur 09 Graveservice A/S 
1911 Flateby 

Tif. 92 6118 - 92 87 44 Mobil: 094/25 366 - 094/08 438 

GULVSLIP 
Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TIf. 94 01 38 e. kI. 17. 

Enebakk Kornsilo og MøIIe 
• Alt I kraftfOr 
• Kunstgjødsel 
• Kornmottak 	 
• Lelemaling 
• Leietørking 

TIf.92 40 13 

1914 Ytre Enebakk 

	/ 

Svein 

Cuibrandsen 

Alt  
b!ikkenstagerarbeid 

utfores. 
1911 Flateby 

hf. 92 82 67 etter kI. 17:00 



VIGNEU 

Vik Gàrd, Ytre Enebakk 
TIf. 92 41 81 - 92 40 68 

SPESI-ALm 
TILBUD 

Selvplukk - jopdbmp 

PA NOEN FA OILER I 
BMW-3 SERIEN 

Ta kontakt med Jan eller Tom 

Motorsen.teret as 
Nordby, 1400 Ski. 
TIf. (02) 94 67 40. 

CODE TILBUD 
PA MALING OG BEIS 

SAGA hvit, utvendig oljemaling, 	275. - 101, (for 430,-) 	 KR 2750 
IXETT Iangtidsbeis, restlager 

KR 1 70 - 51, (for 28O,-) 	  

IFAGARD utvendig maling, 	215. - restlager 

51, (for 380,-) 	 KR 

ALL MALING OG BEIS I 
10 I embi. 

til spes. pris 
Tilbudet gjelder 1 uke 

Grendesenteret, V. Enebakk 
TH. 92 52 95 

p  
------.-__-s' 



= V — 

Ekornes 

"en 02-890311 
Mysen 02-890311 .. 
Hobci OZ-921139 
Vestt,y 02-950741.  

Te4etoner: Konlor 
Fabnkk 
Fabrck 
Fabikk 

VIG N EU 

VEDLIKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG 

Se var utstilling 

av sanitr-

utstyr - 

kjøkken-

innredning og 

baderoms-

mgbler. 

FINANSIER (NO 

AUT VVS RORLEGGER 

Strernsv. 100, Stremmen 

TO. 06/81 45 97 - 81 45 98 

KJOP VVS 80S FAGMANNEN EJOP VHS 80$ FAGMANNEN 

Sommersaig 

Drakter 1/2  pris 
Alle kjoler 

½ pris 
Pere gode tilbud 

foung 
Idrettsvejen 11, 

Ski - tlf. 87 34 03 

Alt 
sommertøy 

Nye 
modeller 

== 

NEO
-N  FOPkIWP 

og 
frakker 

— — - = = — — — — — == = —= 

= __— - = 
— — — -- — — — — —_- -

Ago 

— -- — — 

Jogge- 
dresser 

Div. 
rester 

Man.-ons. 	 9.00-16.00 
Torsdag 	 9.00-17.00 
Fredag 	 9.00-16.00 
Lordag 	 9.00-13.00 

HOST SALGET TORSDAG 6. aug. 
STARTER 

Tebo senter - Spydeberg 3TYR: 	Viking senter - Askim 

Wrangler 

LAVPRIS 

;K.S  Ypkeskimp 
Y 	

ASK1MVN. 1, 1820 SPYDEBERG 
TELEFON 02/88 81 54 

H0IE 
SENGESETT 171 
glatte,bom.,2deler 

Stretchlaken 84 - 58 

Kontakt oss dersom De 
vii ha opplysninger 

er 

Punktlig levering, 
gode materialer og 
konkurrerende 
priser er Or 
malsetning 

1ettbefob, 
1850 MYSEN 

1 

DYNER Kjop for ny prisstigning 

DUNDYNE 140x200, 1500 g, old. 888,- 

Juvel GASEDUN DYNE LUX 

Hele utvalget i 

KJOLE - BLUSE - BUKSE - SKJØRT 
STOFFER 	 .301/o 
HANDKLIER 

Ensf. badehândkle 
15O- kr45,5sIk. 

Hândhãndkle 
kr25,l0stk. 	150. 

Kluter6, 10stk. 

Kun ett parti  -  god kvalitet 

NA MED LPRDAGSAPENT I 

1)flO/ 
MADRASSER - LU /0 

priser Ira 890. 
SKUMPLAST MADRASSER 

Salget 
starter 

6.8.-87 
Mange gode 

ti/bud 

I c U 
ML 	'4ML 

BARN EKLIR 
$PESIALFQRRETNING 0.16 Al 

TORA-LISE BUSCH 
TLF. (02) 887319 - 1820 SPVDEBER L. 	 



Tannlege Sjâførskoler Glassmester Blikkenslager 

Regnskap El-installasjon 

l3jerke Hãrdesign 
TH. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Siw's salong - tlf. 92 80 49 
Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME. OG HERREFRISØR 

Tirsd. 	 9.30-19.00 

Apent: 
Orisd. 	 9.30-17.00 
Fred. 	 9.30-17.00 
Lord 	 9.30-14.00 
Mand. og torsd. 	 stengt 

VIGNETT 

OSVALD N0WLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

uttores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt i mur- og pussarbeid. 
TIf. 92 63 46 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

Kiasse A - Masse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Cm nodvendig moter vi 
Iii kjoretimer i Enebakk. 

CAUTE'S TRAFIKKSKOIE A/S 
Opplring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
Tlf. 06/81 42 92 

Rorlegger 

Spesialforretninger 

KVIKK RENS 
1/? 	. 
tLaa 7-ama 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
Tit. 02192 83 74 

Bilfirma 

Understellsbeh., 
karosseri og 
mek. verkst. 

Spesialforretninger 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asvelen 7, 1911 Flateby 

Ristorante ITALIA a.s'Pizzeria 
Alt I mat til hverdag og test. 

Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

Rolf Nassvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

Tit. 92 81 24 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkep)anering 

09 annen massetransport. 

Rlingen 

TH. 83 70 19/72 16 85 

K'S Yrkesklmr 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

hIt. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til RI. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Medaijeskap og innrammede akvare/Itrykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsa kveldstid 

GS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn'. 

TIf. 8370 19 

Mobil 094/23 576 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrøm - Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 02/92 62 94 

Enebakk 
Transformator 

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

VETERIN!ER 
Skedsmo Dyreklinikk Riis gârd, KJELLER 

(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen) 
Apent fra morgen til kveld 

hele uken unntatt lord./sond, 
Timeavtale tit. 06/87 81 92 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsä saig av fugler og dyr. 

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

B N 	Bit 1911 FLATEBY TIf. 02/92 88 95 
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 - tit. 92 54 13 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisor 

SaIg av hãrpreparater og parfymeartikler. 

Tirsdag 	  kI. 10.00-20.00 
Ons., tors., fre. 	  kI. 10.00-17.00 
Annenhver lordag 	  kI. 09.00-14.00 
Mandag stengt. 

Bekkelaget, II etg., Y. Enebakk - tit. 92 55 50 

Strømsljorg & 
Enersen A/S 

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

E L.A.G  Keden a, 1 	
i: 

NST LLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

TH. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165 

r - 

Frisor 

I 

01 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

Tit. kI. 9.00-15.00 	 92 87 39 

Tit. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enehakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

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

Ski Glassmester-
forretning A/S 
Alt I glassarbeider. 

Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tit. 87 34 55 

Enehakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tit. 92 46 13 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

131 ti  
LI1IIFSFI1 

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

Erik Kjelgaard 
Varme. sanitr. nybygg og rehabilitering. 

Utleie av )ensepurnper. vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

'$01A V+, 	n&,I,k - +14 O) An QO 

mobil 097/57 419 094/27 522 

Enebakk rrleggerhedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

Flateby Antirust 
Kjøp og saig av biler 

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

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og smâskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

5  Cnebakk 
e n skapkonto r 

Medlem av 
bRFNorske Regnskapsbyrâers Forening 

Tit. (02)92 63 03 
Postboks 24 	 rcR 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap. forretningsforsel. 
bed rifts- ràdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tit. 92 47 74 



Man.-ons 	 
Torsdag 
Fredag. 
Lørdag. 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

TILBUD 
(D 

pa We av 
videofilmer 
Ut august 

Kr 25. 
Service fra 11.00-18.00 
Eventuelt timebestilling. 

Apningstider: 
Mand.-fred. 	 06.30-21.00 
Lord 	  09.00-20.00 
send. 	  09.00-21.00 

TIf. 02/92 81 32 

nskap 
grupper, julebord.o.s.v. Vi be-
søker ogsâ grupper i Sverige, 
og sender representanter til 
rikstreffet der. Ellers har vi 
apne mØter hvor ogsâ fami-
lien kan vre med. 
—Nár en nykommer har vrt 
pa fire pafØlgende mote, mot-
tar han fireukersnaua og blir 
tilbudt medlemskap. 
Nâr man har vrt edru et ar, 
mottar man ettarsnala, for 3 
ar mottar man Isfjellet (en 
statuett med lenkemerke), 
for fern ar er det femarsnal. 

Forklaw 
og 

frakker 

VEDLIKEHOLD 
MODERNISER 
NYANLEGG 

Se var utstilling 
av sanitr 

utstyr 

kjokk 

In 	 - 

vensk ide 
I Norge startet bevegelsen 
virksomheten i 1978. Organi-
sasjonens arbeid er bygget 
opp etter svensk modell og 
pa det svenske ideprogram 
som inneholder sju hoved-
punkter. 
Det fØrste trinnet i dette pro-
grammet er erkjennelsen av 
at man ikke behersker alko-
ho!. SA ma man tro pa en 
kraft som er sterkere enn sin 
egen, ikke stille krav til sine 
medmennesker, etterstrebe 

rlighet og renhet, kjriig-
het til medmennesker og 
uselviskhet. Man ma videre 
erkjenne sine feil og pro-
blemer for et annet men-
neske, gjØre  opp med per-
soner man star i misforhold 
til og endelig hjelpe andre 
som man selv er butt hjulpet 
med sitt alkohoiproblem. 

EGNE LOKALER 
Alierede âret etter at len-

kebevegelsen kom til Norge 
ble Romerikslenkene stiftet 

iieer for a rekke med-
sØstre og brØdre en hjelpende 
hand. tre kontakttelefoner i 
to kommuner er ogsâ nyttige 
kanaler i hjelpearbeidet. Dis-
se telefonene er betjent 24 ti-
mer i dØgnet. 
—Kontakttelefonen er fin ,sier 
Willy. Mange finner det vans-
kelig a ta personlig kontakt 
ved a henvende seg til kon-
toret. Gjennom en telefon-
henvendelse kan en fA en av 
medlemmene hjem til seg nar 
en trenger det. Det er pa den 
maten de fleste henvendelser 
skier. 
—Hva er sa spesielt med Len-
kene? —Hva er forskjeilen pa 
denne organisasjonen og AA 
f.eks. 
- AA garanterer anonymitet, 
sier Eiolf. —Vi lar folk vre 
anonyme nár de vii, men vi 
har ikke anonymiteten som 
prinsipp.— Vi kan ikke hjelpe 
andre nar vi skal vre an• 
onyme. 

SAMARBEIDER 
—Vi ma spiile med apne 

kort, sier Willy. —Vi samarbei- 

uIe, og mottar i beskjeden 
grad offentlig stØtte. Derfor 
kan vi vanskelig vre an-
onyme, silk som AA, som ik-
ke mottar noen form for stØt-
te. 
- Det vi driver med, er blant 
annet ettervern. Det er et felt 
hvor det offentlige aidri har 
lykkes. 
Derfor betyr det mye for en 
kommune a ha en siik be-
vegelse i sin midte. sa far vi 
da ogsâ stadig bedre respons 
fra kommunene, selv om det 
er et godt stykke igjen nar 
det gjelder a fA full forstaelse 
i det offentlige for det arbei-
det vi driver. 
—Hva har dere a tilby en alko-
holist som henvender seg til 
dere for hjelp? MA vedkom-
mende stille "edru og nybar-
bert" pa trappa og vise god 
vilje. 

STILLER OPP FOR 
HVE RAND RE 

—Det a henvende seg til oss, 
er et stort skritt a ta, sier Ei-
olf. —Det er en form for er-
kjennelse av problemet. Det 
koster. Og mange ma kan- 

.,uivefror 
a Romme pa et av rnØtene. 
Det godtar vi som en en-
gangsforeteelse hvis vedkom-
mende eliers er rolig. Men det 
bØr jo ikke gjenta seg til sta-
dighet. 

Nar det gjelder a fâ folk 
edru, benytter vi oss ikke av 
noen andre midler enn var er-
faring og vart vennskap. Vi 
driver ikke veldedighet., og 
kan ikke hjelpe medlemmene 
Økonomisk. Vi rekker ganske 
enkelt ut en hjeipende hand 
for det problemet de har, 
nemlig alkoholen. Og vi er 
klar til a stille opp for liver-
andre der nar det er behov. 
—Vi kommer gjerne hjem til 
vedkornrnende og tar oss tid 
til a prate bort den drammen 
de frykter a ta 

Husk pa at mange av med-
lemmene vare er ensomme 
og har vrt ensomme lenge 
nar de kontakter oss. De vi 
tiibyr dem er ikke bare med-
lernskap, men vennskap og 
kontakt. Vi besØker liver-
andre, har mØter, drar pa tu-
rer og besØker andre lenke-
seiskap. Vi har fester, felles-
arrangementer med andre 

FA UNGE 
- Ungdornsfylla griper om 

seg. Merker dere det i form av 
flere henvendelser fra unge. 
- Ikke spesielt, skjØnt vi har 
medlemmer i alle aldre fra 24 
- 70, sier Eiolf.— Arsaken til at 
ikke ungdommen strømmer 
til hos oss er vel at de ikke 
har ftt nok. 
Men de kommer nar det svir. 
Og vi bruker mye tid pa a 
presentere oss i ungdornsmil-
jØer. Har flere ganger vrt pa 
Bjerkely i Ytre Enebakk og 
snakket om vare erfaringer 
med alkoholen. Vi kan vise til 
mer enn statistikk. Vi kan 
fortelle hva alkoholmisbruk 
egentlig er. Det  sitter pa en 
rannentnaè ëuTiI tã og a 1- 
stikker. 
—Vi forteller fra livets harde 
bok, supplerer Willy. Det for-
star ungdom. 
—Er det stor frafall blant med-
lemmene? 
—Dessverre, ja, medgir Eiolf, 
men legger optimistisk til: - 
Har de vrt innom gruppa en 
gang, kommer de fØr eller Se-
nere tilbake. Bare fb. forsvin-
ner for godt. 

Uijnett 
Redaksjon og eksped!sjo  hi. : 
Klokkerudâsen 1 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 6540 
Telefon ann. 926550 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 3298 

Pr! vattelefoner: 
Ans. red Marianne Olsen 92 64 15 
Journalist Aslaug Tidemann 92 45 35 
Ann.kons. Bjorg Olerud Pettersen 92 85 23 
Ann. kons. Soiveig rrksen 83 72 56 

AviSen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr mm kr 555 
Aim. plass pr. mm kr 2,50 
Tekstside pr. mm kr 3,45 
lnnlev frist: Rubrikkann.: 
Mandag kl. 12.00 
Forretn ann. Maridag Id 9 00 

Abonnementspris: 
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