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Kjop og saig av bfler

Kommisjon
100% finansieringsb/stand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.

FLATEDY ANTIRUST
hf. 92 80 70

Nr.31 onsdag 19.august 1987

4. ãrg.

Lokalavis for Enebakk

Løssalg kr. 4.00

Gull til Ingap

0
Skolestapt.126 forventningsfulle sjuáringer i
Enebakk opplever i
dag sin aller fØrste
skoledag.
Ti!sammen
blir det seks førstekiasser fordelt papâ bygdas tre barneskoler. Ved Ytre
Enebakk skole blir
det 3 fØrstek!asser
med tilsammen 60
elever, ved Kirkebygden skole en
fØrsteklasse med 24
elever og ved Haugha skole pa Flateby
2 førsteklasser med
tilsammen 42 elever.
Tilsammen starter 1300
grunnskoleelver I Enebakk 1
dag pa et nytt arbeidsâr. Er
skolen rustet til a mote dem
med den undevisning de har
krav pa. Hva med 1rersituasjonen? Er alle stillingene besatt. Har man máttet ty til
kriselØsninger?
—Alle lrersti1lingene er ná
besatt etter en del ekstrautlysninger, forsikrer pedagogisk konsulent Arnfinn
Sandvik ved skolekontoret.
Oppsigelser i lØpet av som-

merferien Ira fern av de tilsatte lrerne, fikk det en
stund til a se mØrkt ut, men
nâ er alle stillingene
besatt.Riktignok har vi mattet ansette sákalt ufaglrt ar-

beidskraft, sier Sandvik, men
legger til at dette ikke betyr
at disse lrerne er ukvaliflserte. Flere av dem har universitetseksamen i forskjellige fag,
eller annen hØyere utdanning.

Ilona S. Loweth fly kultupkonsuient
Ilona S. LØvseth er ansatt
som konstituert kulturkonsulent I Enebakk kommune
og tiltrer 1.september.
LØvseth tok magistergrad I
arkeologi ved universitetet i

Warshava i 1968 og har praksis fra utgravnings- og museumsarbeid.
I Norge har hun arbeidet
som vitenskapelig assistent
ved universitets oldtidssarnhing. I 1970-1975 var hun

forskningsstipendiat ved universitetets institutt for
kunsthistorie og klassisk arkeologi.
LØvseth har ellers arbeidsmarkedskurs i administrasjon og saksbehandling.

Hele fire guilmedaijer ble det pa Ingar Pedersen under
helgens junior-NM.
Hele fire gullmedaljer ble det til
Ingar Pedersen under helgens junior-NM pa vannski i Kvelde.
Dermed innfridde Ingar til fulle
de forventninger man hadde til
ham fØr helgens mesterskap.
Gull i alle grener, samt sammenlagt. Dessuten ble han overrakt innsatspokal fra Vestfold idrettskrets.
Tre enebakkinger deltok i helgens junior NM. De andre to,
Thomas HØvik og Morten Gregersen innfridde ogsâ forventningene. Thomas HØvik tok bronse i
hopp og slalom,og endelig, sØlv I
sammenlagt. Gregersen tok sØlv

i trick,og 4.plass I slalom. Disse
resultatene kvalifiserte til bronse
i sammenlagt.
Om 14 dager deltar Ingar i junior
EM I England. Det blir spennde a
se hva enebakkgutten kan utrette der. Og 19.september er det
duket for senior VM, som ogsá
blir avviklet i England. Ogsà her
skal Ingar delta.

PA DEKKJAKT?
YTRE ENEBAKK
DENSIN &
SERVICE AS

Kjor til

1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OWE - REKVSITA

F

ANNONSER I VIGNETTI.
DEN BESTE MATE A NA LOKALBEFOLKNINGEN PA

Aut. gummiforhand/er
tilbud!
Stâl-radial stadig
Dekksg og service til kI. 19.00

pa

VELKOMMEN UTOVER!

TIf. 02/92 44 08
EKOFISK

VIGNETT

FRITT FORUM Dukketeatep for voksne
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for
lange innlegg etter beste skjonn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og
adresse.

Søndag 23. august
Ki. 11.00: Mari kirke
v/Heigheim. Nattverd.
Ki. 11.00: Granly, Dalefjerdingen v/Johannessen.

I
Demskpittspaptiet liste
Frp.'s liste sto gjengitt I siste
nummer av Vignett. 1.person pa
listen ( kumuiert piass) har ved
flere anledninger gitt utrykk for
at vedkommende ikke lenger bor
i kommunen.
Er det nok for partiet at en person er oppfØrt I manntallet
men ikke bosatt i kommunen?

20/8 og 21/8
ki. 19 og 21 (kr 20,-)
POLITISKOLEN 4
SØndag 23/8
B) 16.30
HEIDIS SANG
U) 18.30
POLITISKOLEN 4
V) 20.30
DEN UTVALGTE
24/8 og 25/8
ki. 19 og 21
POLITISKOLEN 4

Sentralsykehuset i Akershus
9/8-87
Anders har fátt en lillesØster.
Anne-Grete og
Leif HØiland, 1911 Flateby
Sentralsykehuset Akershus
7/8-87
Hurra, vi fikk en fin gutt.
Grethe og Bjorn-Ole Eide
1912 Enebakk

C yiMe
Gratulerer med 14-ársdagen,
Richard.
Hilsen mamma, pappa
og Leif-Børge
Farmor gratuleres
med 75-ársdagen.
Vivian, Geir
Marianne og
BØrre

PLAKATEN
AUKSJON I ENEBAKK tirsdag 25. aug.
ki. 18.00.
Se arm.
BETEL SØndagsskolen
starter 23. aug. pa Betel.
Se ann.
FLATEBY KINO viser
denne uken bl.a. POLITISKOLEN 4.
Se ann.

Hvorfor skal det vre nØdvendig
a stilie med programheiter pa en
kommunevaIgiiste?
En redegjØreise fra Enebakk
Fremskrittsparti hadde vrt pa
sin plass!

Undrende velger.

Bygg bapnehagep
og fpitidshiem
For vel et âr siden var det et
mote I herredsstyresaien i
Enebakk der politikerne gjorde rede for sitt partis holdfling til barnehager og friAksjonsgruppen
tidshjem.
har ogsá i Ar invitert til et
apent mote med kommunepolitikerne I herredsstyresalen den 26.8. ki. 19.30,
og vi hâper at dere som Ønsker a stile krav om flere barnehager og fritidshjem mØter
opp. Filmen <<Bygg barnehager>> blir vist pa motet. Aksjonsgruppen mener at foreldrene ma presse pa politikerne,
og at vi til siutt ma bli hØrt.
Enebakk har ikke fritidshjem, og vart krav ma vre et
fritidshjem I hver av de tre
skoiekretsene.
Hvor blir det av barnehagen

i Kirkebygden som skulie sta
ferdig 1.1.88? Bade Flateby og
Ytre Enebakk trenger flere
barnehageplasser. Hva vii de
politiske partiene gjØre for at
familiebarnehagen I Ytre Enebakk kommer i gang fra hØsten av som pianlagt?
Hva med barnehageansatte? Vi vet at mange kommuner sliter med a ía personale. Hva kan Enebakk
kommune gjØre for ikke a
komme opp i samme krIse?
MØt opp den 26. august ki.
19.304 herredsstyresalen A Kir-!
kebygden og hØr hva de polltiske partiene vii gjØre.
Husk at det er vaig den 13.
og 14. september!
For aksjonsgruppen
Hildur Gjerde

Husmannsplasser
under prestegárden
Vi fortsetter her var serie om
Enebakk Prestegârd. Øvrige artikier har Witt I nr. 25, 26 og 27.
Brugerne af de Østlige pladse
havner sine kreaturer i den til
pladsen iiggende husmandshage
- Piadsen Klokkerud har srskiit havnehage. De to Glommenspiadse og Skrdderstad
har ingen havneret indenfor sine
egne grndser. De Øvrige piadse
havner i Prestegaardsskoven,
hvor havnen imidlertid er meget
daarlig. - Pladsen Soiheim har
mod srski1t godtgjØreise af 10
kroner aarlig ret til at holde en
ko i Prestegaardens fhage. Ved
siden af ovenstáende skal der
omhandles fØlgende fster af
Prestegaardens grund:
1. Tii prestegaarden hØrer ret i
et stØrre vandfaid i prestaaen,
der begrndser gaarden paa et
ingere stykke og som gjennem
den saakaite Enebakdai langs
Prestegaardens Østlige piadse
strØmmer ud i en vik af Øieren.
Den dispositionsretten over vandet i fossen og dammene ved
grndse for Prestegaarden og for
den til den anden bredstØtende
gaard BØhier haves en dom eller
et foriig af 29 November 1783.
Enebaks sogneprester har ved
vandfallet holdt mØiierbrug der

haver vret benyttet ikke blot til
maling af prestens eget korn,
men ogsaa som en indtektskilde
ved at besørge maling af korn for
fremmede. Til at udfØre mØllertjenesten har vrt antaget en
mand med bolig paa pladsen
Dammarud. Som mØller er nu
ifig. kontrakt af 13 August 1878
ansat Kristian Hansen. Ved siden af en del bestemmelser ang.
hans tjenestlige pligter samt lØn
som mØller innehoider kontrakten, at han erhoider til brug og
beboelse Piadsen Dammerud
(kartet Dammerud 1) med de
paastaaende prestens tilhØrende
huse mod en aarlig afgift af 40
kroner, men det utrykkelig reserveret at dette ikke betragtes som
get husmandsfste hvorvid
pladsen skal fraviges, naar manden opsies som moiler mod en afgift af uderligere 40 kroner har
Kristian Olsen erholdt til benyttelse - ligeledes kun saalnge han
er I prestens tjeneste som mØller
- et nrliggende jordstykke (kartet Dammerud 2) paa Dammerud
fØdes 2 kjØr.
2. Fra Fossen og nedover elven
har det saakaldte <<Prstaaen
brug>' havt saugbrug, teglverk og
mØller, hvis bygninger har vrt
opfØrte dels udover elven fra
BØhlersiden, dels paa denne

Torsdag 20. august bØr enebakkinger og andre gâ man
av huse og oppleve kveldens
program i Enebakk kirke.
Det er som kjent Orgelfestival, men denne kveldens
program skiller seg ut fra de
øvrige: Hovedavdeiingen vii
vre et hollandsk mysteriespill fra 1500-thllet,omskapt
- 1

ble tildelt Akershus Fylkes
Kulturpris for 1985.
Det er sjelden at det lages
dukketeaterforestiilinger
som uteiukkende er beregnet
pa voksne, slik som det her er
tilfeile: <<Vesie-Mari fra Nijmegen>> som forestillingen
heter, vi bli rammet inn av
tidsriktig or?elmusikk framI

dansk-norske solospiller Vibeke Helgesen. At damen ikke er noen hvem som heist,
forteiler det faktum at hun

•WI

organist i Enebakk kirke.
Forestillingen varer 40 miflutter og passer ikke for
barn.

Onsdagens tekst
Et hAndsiag og et oppdrag
Gal.2,7-1 0
Apostelmøtet som Paulus forteller galaterne om, endte
med et varmt hândslag. Vi aner at drøftingene pa motet hadde vrt vanskelige: Hvordan skulle de kristne
av andre folkeslag stilles overfor Moseloven?
Paulus hadde fâtt støtte for sitt syn. De hedningekristtie
kunne ikke tvinges inn i et jødisk livsmønster. Videre
hadde Paulus fâtt stadfestet kallet om a gâ til hedningene
med evangeliet.
Si kunne Paulus og Barnabas dra ut pa nye oppdrag til
folkeslagene. Budskapet var at Kristus alene er veien
til Gud. Slik har dette frigjØrende budskap nãdd mennesker av forskjellige raser og kulturer oppigjennom
tidene. Men enda venter oppgavene. Evangeliet skal
forkynnes for alle folkeslag.
gaards grund. Nogen afgift til af disse brug, hvis virksomhed nu
Prestegaarden for benyttelse af for ØvrIg er saagodtsom fullvandet nedover Prstaaen vides stndig ophØrt og bygningerne
der ikke I de lange tider, hvori dels nedrevne dels forfaldne, er
der har ligget brug, at vre er- grosserer Jacob Stolt i Krlstilagt. Efter den forkiaring, der har ania Dennes fuldmgtige ved
vret at erhverve har brugene bruget har havt til forpagtning
heller ikke vret noen integre- pladsen Andersrud, og samtlige
rende del af den paa den anden - de paa dette sted staaende huse
bredligende gaard BØhler, men eies af bruget. Fstet pa pladsen
til forskjellige tider snart vret har den nuvrende sogneprest
forent med eiendomsretten til og grosserer Jacob Stolt fornyet
grunden mod elven, og snart har ved kontrakt af 16 december 1878
brugene havt srskilt eier og
Forts. siste side (1)
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Reisebpev Ira SOP=Afpika

Det var bare Sam, Hans Chr. og jeg somjobbet denne dagen da IngebjØrg og Gudrun
kom med skolebrØd til the.

- Er ikke et annet
styre, men lyset fra
budevangeliet,
skap om kjariighet
og fred foiket her
nede trenger, sier
Ottar Hoistad i
denne artikkeien.
Sammen med sin
kone Gudrun har
han reist til enebakkmisjonerene
Roar og BjØrg
Hoist i SØr-Afrika
for a bygge kirke.
Dette kommer nok til a bli noe
annerledes nytt Ira SØr-Afrika
enn det man er vant med fra
norske massemedia. Litt mye
stoff blir det kanskje, men vi vii
fortelle litt om reisen, misjonen,
folket og kirkebygget.
Pa Fornebu mØtte Kjosbakken
opp og var behjelpelig med innsjekkingen, noe vi var takknemlige for. Vi hadde fØlge med HolØes
til London sâ det gikk greit. Og
da jumbojetten landet i Johannesburg 19.00 dagen etter var det
bare a fØige med de andre for innsjekking. Men da var det ogsâ
Ønsket om a kunne litt engeisk
meldte seg. Noe problem ble det
likevel ikke for da de hØrte vi var
norske hjalp en kvinneiig betjent
med papirer, kofferter og fulgte
med til ventehaflen. Der vi mØtte
Roar og Hans Chr.
FLOTTE VEJER
sa var det a sette seg I bilen og

ta fatt pa de siste 500 kilometer.
Flotte veier, mange kjØrefelt
sr1ig nr byene. Fartgrensen
her er 100 og 120 kilometer, men
dØdsulykkene er nok dessverre
mange. I nrheten av Johannesburg sa vi en del store hauger,
blant annet etter gullgraving. Vel
halvveis stoppet vi ved en bensinstasjon og kro med sort betjening. Bensin kostet 77 cent per
liter (cirka 2.60). Vi kjøpte oss
hver var dobbelte hamburger
med chips og et stort glass cola
til under 16 kroner.
Langs veiene sa vi store flokker
med kuer og sauer. Dessuten
svre Are med hvit mais de høster na. Hadde visst to avlinger i
áret, srlig grØnnsaker.Mange
sukkerplantasjer er det ogsa her.

MISJONERING
Vel fremme i Small Acres var
det gjensidig glede over at vi var
vel fremme. Roar har en del a
ordne med til byggingen og sa
har han mØter i fengslet. Sam og
Hans Chr. er med og bygger ved
sidenav mØtene. Det er et stort
behov for vitner som forkynner
til omvendelse for det er mange
som er trellebundet av troildoktorer, hedenskap og alkoholens
snare.
Det er en opplevelse a vre
med pa mØtene. Alle tar del i
gudstjenesten. sa den ene og sa
den andre leder i sang og byprisning. Mange av dem har vrt
bangt nede, og en av dem er Sam.
SØndag andre august var vi
med til Amatimatolo pa mote.
Sam, Gudrun og jeg kjØrter med

en liten lastebil med hØyreratt,
for deter venstrekjØring. Men det
gikk bra pa tross av de noe darnge veiene. Det var mote i en stor
kral med strâtak. pa hjemveien
ble vi med til Esthane. StØvete
og hullete var veien, men for en
utsikt. Over dype daler og here,
med husklynger og krder i det
uendellge. Enr
ide..
sagt at det matte bo nilnst en
halv million mennesker der jane.
Vi sâ rett ned pa et omrade der
det stadig er store feider, og mange var blitt drept. Men deter ikke
et annet styre de trenger her,
men lyset Ira evangeliet, budskap om kjrlighet og fred.
20000 FRA ENEBAKK
Folket her er suluer( ogsa inthere og hvite). Det er mange
slags pakiedninger og da sr1ig
kvinnene Ira farmene. Gjerne har
de et pledd eller ullteppe ytterst.
Men de som er pa mØtene er pent
kledd.
Til slutt vil jeg nevne litt om
kirkebygget. Noe av det planlagte har vi mattet slØyfe, dette fordi
vi mangler noen av de lovede
midler. Til gjengjeld har det
kommet nrmere 20 000 fra Enebakk. Bygget ligger I Lokeisen, I
utkanten av Grey Town. Her er
det cirka 7000 suluer, bra sykehus og skoler. Men det far vente
til neste brev.
De beste hilsner til Vignetts lesere Ira alle oss her!
Einar Hoistad

AVISEN KOMMER

war #PP Phnlegim

Torstein Guslund til minne
Det var med vemod og sorg
vi mottok meldingen sent
tirsdag kveld den 11. august
om at gardbruker og klokker
Torstein Guslund sâ uventet
og plutselig var dØd. Med ham
tar vi avskjed med en kjent og
aktet maim i bygden.
Torstein Guslund ble fØdt
pa garden Bye pa Hammeren
den 18. februar 1918. I 1946
overtok han sammen med sin
hustru, Aslaug, slektsgarden
Guslund I Kirkebygden.
Han var aktiv pa sa mange
omrader, og gjennom arene
har Torstein Guslund hatt
svrt mange tillitsverv I bygden, bade i kommune og menighet, innen Kristelig Folkeparti og i frivilhige hurnanitre og krlstelige organisasjoner. Vi kan ikke her nevne
opp alle de nemnder og organer innen konmiunen hvor
han har deltatt, men i denne
valgperioden har han vrt
medlern av kommunestyre,
kulturstyre, helserâd, og formann i prestegardstilsynet.
Bygdetunet hadde ailtid en
god talsmann i Torstein Guslund. Han var aidri redd for a
gi uttrykk for sine menrnger
og sta for dem. Han vii bli husket for sine mange og snartenkte replikker, og vi kan si
at han i hele sitt liv arbeidet
for a skape et trygt og godt
miljØ i bygden. Arbeidet blant
barna og de unge ia ham alltid pa hjertet.
Vi som har vart arbeid i kirke og menighet, takker ham
for det store arbeid han ailtid
gJorde derI tinge ãr'fant

'stein Guslund fram til en
trygg og glad kristen tro, noe
som ailtid formet hans innsats I livet pa alle omrader.
Det evangehium som fikk were kraften i hans liv, ville han
gjerne at andre skulle fâ del I.
I 1958 kom han med i menighetsradet, og i mange penoder har han vrt formann.
Den siste formannspenioden
hadde han aret 1986. Fra 1.
juli 1960 har han vrt klokker
ved Enebakk kirke, og han
var trofast med ogsa ved
gudstjenestene pa Flateby,
PA Granly I Daleferdingen og
pa sykehjemmet. Det var alltid trygt a ha Torstein Guslund ved sin side bade som
radgiver og venn. FA kjente
kirkens historle og forholdene
i menigheten bedre enn han. I
mange ar har han vrt omviser i kirken nar den var
apen om sØndagene I sommertiden og ved konsertene.
Han sparte seg aldri, og vi vii
sart savne ham. Han hadde i alle ar en god
stØtte i sin hustru Aslaug, og
vare tanker gar i denne tiden
spesielt til henne og den nrmeste famihie, som VII fØle
savnet aller tyngst. Han var
glad I mermesker, glad i sin familie, og alle vi sorn stod ham
nr, fØler at vii ham har mistet en kjr venn og medarbeider. Men midt i savnet lyser
Jesu ord: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror pa
meg, skal leve om han enn
dØr. Vi lyser fred over Torstein
jtt

ENEBAKK
Skog og vann, et stifle sted,
en ely som rant i dalen ned.
BØrterelva, Ign og aer med gardens navn
jo her ble en bygd mange til gavn.
Her hØrer vi suset fra skogen,
her hØrer vi fuglenes sang,
og jorden er vent av pbogen,
j her gar livet sin gang.
Silk som elven renner i dalen ned
shik farer tiden ogsa avsted.
Ara forsvinner, hastig de iler,
vare unge idag, kanskje de smiler
nar vi forteller shik det var,
om tunge bØrer pa ryggen bar.
Jorda var tung, leira var seig,
arbeidet opp ble teig etter teig.
Og der hvor det fØr var bratt og stygt
buldoser sletter, na blir det trygt.
Pa baser firmer vi enda ku,
men hester regnes for statsdyre flu.
Innbyggere nâ, tusener teller
tornter vi har, husrom det gjeller.
Der hvor engang skogen stod rnØrk og stor,
krysset av hare og revespor.
Skogens konge ruslet avsted,
byer kan nâ vârt øye Se.
I bygda var har vi kretser fern
der stadig no nytt dukker frem.
PA Flateby bare se deg om der,
vi vet jo det store stedet er.
Med grendesenter og hus I rekker
helt til Rhingen det strekker.
I Kinkebygden det vokser og gror,
pa Lotterud og Klokkerud det bygger og bor.
Men BØrter star traust shik sorn det var,
ja her kan vi treffe pa gamle da'r.
Og Ekeberg dalen vel navnet ga
fabrIkkdrift var det der oppe da.
JØlsen drev teglverk, cellulose og fyrstikkfabrikk.
Men dette I iengden ikke gikk.
PA Ekebeng vet vi Ragnhild JØlsens bauta star
forfatterinne Ira svundne ar.
Og Kirkebygda vel navnet sier
for her har kirken statt 1 uminnehige tider.
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Ohr sluttep

Tpekkspillfestival pac' Slopa

Konstituert styrer ved
Enebakk Syke og Aldershjem, Erik Ohr, har sagt
opp sitt vikariat og slutter
i
stillingen
1.september. Ohr har vikariert
i stillingen fra 1.januar da
styrer Olav Thune fikk
permisjon, og Ohrs vikanat gâr egentlig ut
1.januar.1988.
Ohr siutter for a begynne som
produktsjef i et akuttmedisin-firma.
-Jeg fikk tilbud om denne jobben, og synes ikke av Økonomiske og familire grunner at jeg
kunne si nei, sier Ohr til
Vignett.— Det er heller ikke pa
nâvrende tidspunkt kiart om
Olav Thune kommer tilbake i
stillingen etter endt permisjon,
slik at dette var en beslutning jeg
var nØdt for a taut fra den faktiske situasjon.
Men jeg har trivdes godt i stillingen, og det er mulig at jeg kom-

Erik Ohr
mer tilbake senere. F.eks. dersom det blir opprettet en pleie og
omsorgssjefstiliing.
Ohr kan ellers opplyse at Johanne Helgheim vii bli konstituert i
stillingen som styrer fram til
l.j anuar.

Ill
Og Ytre det gâr jo heit til by'n
byggefelt det rene syn.
Vannskisenter ved Mjr jo er
og idrettshall sâ stor og svr.
Der er ogsá kirke og misjonssalen,
pa sjel og kropp en styrke henter.
Og gamle garder ligger mektig, heit inn til Ski far grensen en sving.
Og østfold fylke er ganske nr,
en sten forteller hvor grensen er.
Ien star det kretser to,
Dale1erdingen, Hammeren fint a bo
Her skuer vi Ut over Øyerens vann
og østfold det er grenseland.
Og ved Lyserens vann, sa vakkert det er,
Brevikskroken holder til der.
NA det i bygda bli fler og fler,
trengs Jo ogsa mer og mer,
sa radmann og styrer av alle slag
har nok ofte en travel dag.
Men arbeid til alle er ikke lett,
sa alle har vi traflkken sett.
Med busser og biler dem farer avsted,
for penger a tjene et annet sted.
Men sa kan vi vel ogsa Si
for trafikken og rØyk liar vi gatt fri.
Kulturlivet i bygda ogsa teller,
bevare gammelt ogsa gjeller.
Og foreninger har vi av alle slag
sa ingen behØver vre ensom idag.
Og bygda var har fostret kvinner og menn
som har brukt bade pensel og perm.
Navn som nok aidri blir glemt,
men alitid blir i minnet gjemt.
Og mye er kommet og fortsatt vii bli
for komrnende slekter liar mye a si
Og sa vii jeg Ønske for bygda var at alle gjØr sitt og at fremad det gar..
Mina Fossum

Walther Svarthol, Frisk Luft, og Birger Stensrud, KrØdsherad besØrger glade toner i
sommersola. I midtenfru Stensrud.

Trekkspill, grilikos,
plattingdans og kameratskap tre dager
til ende var det da
trekkspillgruppa
Frisk Luft i helga arrangerte trekkspillfestival pa Slora ved
Barmerud.

i. Selve gruppa teller 18 spillende
medlemmer.
Men, alle to hundre medlemmene blir tatt godt vare pa,og
fØrste heig i september inviteres
de til fest pa Ignarbakke. Og nár
Frisk Luft inntar leikarringen Ig-

nars bastion, da borger det for
fres over festen.
Ellers i sommer liar Frisk Luft
vrt pa flere festivaler i sommer,
blant annet Ravnseter, og Rasen
i 0-dalen.

SpesieUe gjester var Bygdemusikkens venner, KrØdsherad og Omegn. Var hjemlige
Frisk luft har forØvrig ogsa vrt
den kiubbens gjester pa festival i
lØpet av sornmeren.
Sol, varme og finvr preget store
deler av festivalen.
•Svingende og smektende trekkspfflâter over Slorasletta
skapte den rette festivaistemningen.
Og stemningen var hØy rundt det
innpa 20 meter lange langbordet
da forsamlingen lØrdag pa senettermiddagen inntok fortreffelig
grillmat, tilberedt pa enorme oljefat-griller.
Og dansen gikk lystig pa piattingen bade fredags og lØrdagskvelden.
Frisk Luft har etterhvert skapt
seg en solid plass i bygdefolkets
hjerter. Hele 200 medlernmer(
selvfØlgelig
støttemedlemmer) er de na oppe

Endring 1
vaiglister

Stemningen var hØy rundt det gigantiske langbordet.

De politiske partiers vaiglister ble niandag godkjent
med fØlgende endringer:
Sigbritt Gjerdsen har trukket seg fra Sv's liste. Inn er
Else Marie Sther Nilsen
kommet.
Ut av lista til Ap gár Aithild
Holm og Ole Gundersen. Inn
kommer Knut o. Andresen og
Kjell øvergárd.

HAR DU HUSKET
A FORNYE ABONNEMENTET?

Tore Arnesen har trukket
seg fra lista til Sp, her kommer ingen inn i tillegg.
Kjell FrØland har trukket,
seg fra KrFs liste. Her kommer Leif Petter Moe inn.

f3rillkos hØrer medpà enskikkelig trekkspillfestfval.

VI G N ETT

likens spaltist
Livet bestir jo av smâ
forandringer hver dag.
Forandringer til glede og
sorg. Innimellom far man
seg noen sjokk, større eller mindre.
Hva man skal kalle en
utfordring som a skrive i
lokalavisen Vignett, er
vel noe av det som er
nevnt over: For meg var
det et sjokk a bli ukens
spaltist.

A fâ ned noe pa prent pa
denne máten har man vel
ikke gjort siden man
skrev sine stiler for en
menneskealder siden da
man gikk pa skolen. Hva
man skal skrive om kan jo
vre sã mangt. Man ma
gjØre et forsøk nar man
blir utfordret av et hedersmenneske som Mina
Fossum.
Noe av det som slár
meg, for man ma jo oppfordre vâre politikere nok
en gang, selv om andre
har tatt opp dette for, er
et par saker som spesielt
ligger meg pa hjertet:
Det er veldig trist a se
tilstandene i sin barndoms clv oppover i Ekebergdalen. Jeg har hverken fisket eller krepset i
denne pa mange ár. Det
frister heller ikke. Som
unggutt hadde man sitt
"rØfte" nede pa Neset,
hvor man hadde mer eller
mindre hevd pa a krepse.
Vi fikk flere hundre pa ei
natt. Satte krepsen i uthuset sent pa natta. Nár
jeg kom ut om morgenen
hendte det at krepsen var
pa vei nedover bakken,
mot elva, etter at den hadde kommet seg ut av kassa. Satte krepsen i ei fiskekasse med lokk i elva,
sendte den si med Sandãsen til Karl A.Jensen i Oslo.
Det var fine tider med
en ely hvor vi badet, en
ely med tømmerflØting—
og si den fine Ørretelva
da. Man hadde jo sine ste-

Omvisning pa
Bygdetunet
Ogsâ i sommer har Bygdetunet
hoidt âpent pa nrmere averterte søndager etter kirketid.
BesØket i ar har ikke vrt det aller beste, forteller Ole Weng, som
sammen med Arthur Orderud er
omviser pa bygdetunet.
Den dârlige oppslutningen skyldes muligens at tilbudet er lite
kjent blant folk.
Bygdetunet byr pa et veil av interessant enebakkhistorie, og de
kunnskapsrike omviserne kan
sitt materiale ut og inn ned til
hver hue gjenstand i Bygdetunsamlingen.

der hvor man visste fisken sto og ventet.
Kjare politikere, vr
si snill a gjør noe. Dere
far overfØre MjØsaksjonen til elva gjennom Ekebergdalen.
En annen ting jeg er
opptatt av er idrett, da
salrlig fotball og orientering.
For a ta det siste først:
Begynn
a
orientere,folkens!
Det er for alle aldre, og alle kondisjonsmengder.
Det er naturopplevelser
og frisk luft. Det hjelper
ogsâ pa kondisjonen til
den som har lite av dette.
Her i Driv er det et lite
men godt orienteringsmiljØ.
Bli med! Det er plass til
alle i orienteringsmiljøet
og i skogen.
Nár det gjelder fotballen er den et herlig tidsfordriv,
om man er pa banen eller
utenfor.Mange gledesstunder har man hatt her,
som lagleder og tilskuer.
Dog er det noe som jeg
undres over. Det er skrevet om det for. Hvorfor
blir en del foreldre borte,
nár ungene blir Iitt eldre.
Det er ikke bare meg som
har denne erfaringen. Jeg
kan bare si til foreldrene:
Still opp og kjør pa kamper! Ver med! Barna deres setter pris pa at dere
er med. Bli med og skryt
av poden. Se det positive i
det de gjør.
Dette er yel en liten sak
til ettertanke for oss alle.
Se det positive i det yenncr, naboer og andre gjør.
Ros litt i stedet for som vi
ofte gjør, bare klager og
syter. Du i all verden hvor
godt det varmer
nâr noen sier noe godt om
eller til deg.

Ukens turner
Dette blir en uke med kinoforestillinger s si hver
dag. - Den populalre seriefilmen Politiskolen, na i 4.
versjon, settes nemlig opp.
Men det vises jo ogsá andre filmer cnn Politiskolen
kommende uke.
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STJALET

LØrdag morgen ble en BMW 320
stjâlet i Ytre Enebakk. Bilen har
registreringsnummer DD 555 99
og er grabla.

INNBRUDD
SOndag morgen ble det gjort
innbrudd i Max iavpris pa Flateby og Vardeberg I Kirkebygda.
Stort setter det 01 og tobakk som
er forsvunnet. Innbruddet ble begatt av fire gutter som forsvant
mot Oslo i enh grOnn, liten bil
mot Oslo.

Uten
fOrerkort
I lØpet av heigen ble tre sjafører
TegnefilmlMusicalen

Heidis sang
er ukens barnefilm (eller familiefilm). Det er historien om den liihe, foreldrelØse piken som reiSer
for a bo sammen med bestefaren
sin I de sveitsiske alper. Fra fØrste Øyeblikk vi mØter Heidi forstâr
vi hennes enestaende evne til a
elske alle mennesker og dyr, og
som til gjengjeld blir glad i hen-

ne. Selv hennes Strenge og ufØlsomme bestefar blir tiltrukket av
Heidis Ønske om a gjOre det aller
beSte ut av ting...
Et dyktig team bestáende av
300 kunstnere og teknikere har
arbeidet i mer enn fire àr pa a lage denne filmen, og det er skrevet
16 nye sanger til Heidis Sang.
SA dette er bade en film- og
musikkopplevelSe.

pagrepet uten fØrerkort, av dem
en jente pa 17 ar. Tre ungdommer er fra bygda, den fjerde utenfra. Av disse var det en motorsykiist som det er kommet utallige kiager pa tidligere. Hans
sykkel er beslaglagt.

Innbrudd og hervark

Nok engang ble det natt til lØrdag gjort innbrudd og hervrk
pa Enebakk Ungdomsskole.
Ikke tvil om at det er folk fra bygda, sier fØrstebetjent Hansen i en
kommentar til Vignett.

INNBRUDD
I
av heigen ble det gjort

lØpet
et innbrudd I kiosken pa idrettsplassen til DrIv. det er ikke
forsvunnet noe av strre verdi.

INNBRUDD

For tredje gang pa el uke var det
natt til sØndag igjen innbrudd I
Vardebergs kolonialforretning i
Kirkebygden.

Femten uten
tilbud

Som neste ukes spaltist
utfordrer jeg Hans Jakob
Brevig.

Per Haug

Dette er en utmerket anledning
ikke minst for alle Enebakks
innfiyttere til a lre en del av
bygdas historie a kjenne. Neste
omvisning er fØrstkommende
søndag 23. etter kirketid og tre timer framover.Benytt anledningen
Museet er forelØpig bare âpent
for omvisning sommerhaiváret,
og 1 September er det bokstavelig
talt "kroken pa dØren" for yinteren.

I

Politiskolen 4
vii bli vist over fiere dager, se
annonSe annet sted i aviSen).
Temaet fra Politiskolen gir seg
ikke. Her er de tilbake med film
nummer fire, og vi kan bare la
iattermusklene M fritt lØp igjen.
De er akkurat like sprØ og oppfinnsomme som tidligere, og det
er bare a la seg rive med. Denne
gang skal de M med seg alle bor-

Den utvalgte
Dette er historien om bortfØringen av det utvalgte barnet,
en liten gutt som er den religiØse
lederen for og han er butt sendt
til jorden for a bringe med seg det
gode, og sáledes redde verden,
barnets undersàtter tar kontakt
med den epeste som, kan redde

gerne pa et nytt prosjekt mot
bekjempelse av alle kriminaliet.
Den vanlige mann i gata skal 1res opp til a kunne hândtere skytevapen, yde fØrstehjelp, spore
opp tyver osv. Meningen om
prosjektet er delte, og de utspiller seg mange artige episoder underveis.
Eddie Murphy er tilbake, denne gang i filmen
gutten.
Den amerikanske sosiaiarbeideren Chan (Eddie Murphy) er
den utvalgte. Riktignok er han
ingen engel, men han har en
Sterk rettferdighetSsans.
I begynnelsen stiller han seg
skeptisk til prosjektet, men etter
hvert blir han mer og mer besatt
av tanken pa a finne barnet...

Mandag startet de videregaende skolene pa et nytt skolear.
Femten av elevene fra arets avgansklasser ved Enebakk ungdomsskole og Mjr ungdomsskole sto da uten skoletilbud.
Blant avgangselevene ved Mjr
ungdomsskole er det fortsatt 5
elever som venter, pa skoleplass,
men det er godt hp om at noen
av disse vii bli tilbudt videregaende skoleplass I lOpet av kort
Lid, sier Kirsti Paulsen, radgiver
ved Mjr til Vignett.
Nytt i ar et at majoriteten av elevene som skal videre pa allmennfaglig har fâtt skoleplass I Ski.
Manglerud er ikke lenger aktuell
for enebakkelever.
Av avgangselevene fra Enebakk
ungdomsskole var det etter 4.
inntak 7.august 10 elever som ikke hadde fâtt tilbud om skoleplass. En av disse var fra 10.klasse,
de resterende ni fra niende, og tre
av disse star pa liste til skolens
10.klasse, og vil da ha et tilbud
dersom denne klassen blir fulltegnet.
Inntak til de videregaende skolene foregar helt fram til
15.september. Den fØrste uka
framover er det inntakskontoret
som forestâr opptak, deetter ma
man henvende seg til den enkeite
skole for inntak.

VIGNE1T

Halyard TO om tPinel I skolen:

Elevenes tpivsel star
og faller med Impepen
I dag starter 1300 enebakkelever pa et
nytt skoleãr. 126 av disse mØter skolen
for fØrste gang. I finstas ,med nyinnkjØpt
ransel og penal, forventningsfulle med
smil fra ore til ore spaserer de inn i det
store alvor. Pa ni âr skal skolen gjØre
dem til gagns mennesker.
Men hvor lenge smiler førsteklassingen?
Og hvilken skole er det de mØter?
Skolen er erkekonservativ, det ma krig
til for forandringer.
—Skolen er fortsatt erkekonservativ, sier Toft.Det ma krig til for
forandringer, og den stØrste
bremseklossen er organisasjonene med sine krav om kompensasjon som gjØr alt dyrt og
vanskelig,
—Og derfor mistrives ungene?
AVHENGER AV LRERNE

- Trivsel og kvaiitet i skolen
avhenger av lrerne, sier Toft.
—Jeg selv var 30 ár da jeg begynte
pa lrersko1en. Da hadde jeg allerede vrt ute i arbeidsiivet flere âr. Det anser jeg som en fordel.
Husk pa at de fleste lrere sâ og
Si vokser opp og lever i skolen,
uten kjennskap til normalt arbeidsliv ute i samfunnet. Det er
uheldig. Lrere burde ha to-tre
árs yrkeserfaring for lrerutdannelsen.
Og nar vi fØrst er inne pa lrernes betydning for kväliteten og
trivselen i skolen: I femtiara matte en nrmest vre presiterist
for a komme inn pa lrerskolen.
Det var et populrt yrkesvaig.
Det var kortvarig utdannelse, og
hØy status, lØnnsmessig ogsâ noe
bedre enn ná. Med synkende status og darlige betingelser faller
interessen for yrket. I dag er situasjonen snudd opp ned: De med
laveste karakterer sØker seg til
lrerskolen. Selv om utdannelsen er utvidet til tre âr, liar det
ingen innvirkning pa kvaliteten i
skolen. Intelligens, kvalitet og
personhighet kan ikke kompenseres med noe annet.Derfor er det,
etter min mening ogsa lavere stadard pa dagens lrere enn det
var i 50 og 60 âra.
Jeg vii gjerne understreke at jeg
na uttaler meg generelt og ikke
om
situasjonen
i
Enebakk.—Dette lover ikke godt
for førsteklassingen?
L&REBOKA SOVEPUTE

—Nei, deter ikke bra. For nár en
lrer ikke har
i seg det som skal til for a gjØre
undervisningen spennende, ma
han/hun ty til kereboka. Den er
rene drapsvápenet. Den dreper
elevenes leselyst og er sovepute
for lrerne. Tvangslesing fØrer i
sin tur til manglende lyst pa bØker. Ikke rart at det ikke er kØ av
leselystne barn i bibliotekene.
—Men hva m'd disiplinen?
—Skolen skal ha krav og bestemmelser, men like fuilt skulle systemet legge opp til eiever som
preges av lrelyst. Det savnes i
dagens skole. Den er ikke spennende..
—liar skolen sttt pa stedet hvil?

Organisasjonene fungerer som bremseklosser med sine evige krav om kompensasjon, som fordyrer og gjØr alt
vanskelig.Kraftsalven kommer fra tidligere skolesjef Hasivard Toft. Med 17 ârs
erfaring som skolesjef, hvorav 12 i Eriebakk, samt praksis som bade rektor og
herer, kan han norsk skoleverk ut og inn.
Som pensjonist har ban fortsatt progressive tanker om skoleverket. Han har ikke
byrâkratiet tatt rotta pa.

BORT FRA FIRKANTSKOLEN

—Noen forandringer i riktig retfling har det vrt, sier Toft.Det
gamle kiassesystemet er lØst opp
floe. Man har arbeidet seg bort
fra det jeg kaller flrkantskolen—
en lrer i en kiasse i et rom med
en lrebok.
I hvilket annet yrke kan man stá
i 40 ár uten noen gang a bli observert i arbeidssituasjon av sine
kolleger?
Det har butt mer lrersamarbeid, og det er positivt, men det
er pa langt nr nok.
—Fortsatt mye uplØyd mark. Hva
vil du forandre i dagens skole?
INN MED 6 —ARINGER

—Jeg vil inn med forandringer
ahlerede fra begynneisen av. Jeg
vii begynne tidligere. Fa seksáringene inn i skolen. En seksáring i dag er mer skolemoden enn
en sjuâring for 30 âr siden.
Men det matte legges opp annerledes. Som en kombinert
barnehage/skole.Og man matte
utvide personalet til a innbefatte
andre grupper enn lrere.
Videre er 3-4 timer daglig for fØrsteklassingene ikke nok. Hvorfor
skal det vre skadelig for en unge som er vant med a tilbringe ni
timer i barnehagen a tilbringe
mer enn 3-4 timer pa skolen. Skoledagen skulle utvides, og lek og
undervisning skulle ga om
hverandre.Skoledagen behØver
ikke besta av 3 timers intens kateterundervisning. Man skulle
oppmuntre til kreativitet i stedet
for a bedrive kateterdosering.
Lengre skoledag i smaskolen ville ogsa bety at ingen unger kom
hjem til tomt hus.
Enkelte innvender at man ma ta
seg i vare for a gjøre skolen til et
oppbevaringssted. Men den er .jo
det aJ.lerede..
MIDT PA TREET

En annen ting som opptar meg,
sier Toft, er at ideelt sett skal en
legge forholdene til rette for at
liver enkelt elev kan utvikle seg
optimalt. I dag er det slik at man
gjØr ikke nok for de flinke. Man
legger nivaet midt pa treet. Det
bevirker at noen sliter seg opp og
andre "gidder seg ned". Deter ikke slik som mange hevder at de
flinke alitid kiarer seg. Og nêx de
flinke kommer pa skraplanet, da
er det virkelig fare .... Men igjen:
Alt har med 1reren a gjØre.
Og det er slik i lreryrket som i
alle andre yrker—det finnes udugelige lrere som burde finne seg
noe annet a gjØre. Opptaket til
1rerskolene skulle skje pa forski ellige kriterier, hvor personhighetstester gikk inn som en del av
det. Og forhØyet yrkesstatus yule
ogâfriste til rekruttering.,

OMORGANISERING

—Hva med forhØyet lØnn?
—NA kjØres det hele tiden pa lØnn.
I ganile dager var man opptatt
av det pedagogiske. Man bie lrer av ideahisme.Det er det slutt
med. Men det er klart at det er
naturlig a se pa lØnna, fordi den
henger sammen med status, som
igjen henger sammen med rekruttering. Manglende ressurser
til skolen skyldes antagelig at
myndighetene ikke har forstatt
hvor viktig skolen er for samfunnsutviklingen.
Skolen skal og ma motta alle
samfi.rnnsborgere. Det gir enorme mulighter til a mote alle og
derigjennom forme samfunnet
—liar vi Ut ifra màlsettingen en
god skole?
—Ut fra forutsetningene ma vi Si
det er bra
men det kunne vrt Ønskeiig
med en annen organisering.
Oppstykkingen Ira time til time
er ikke bra. Midt i et interessant
enmne ma man bryte av for kiokka ringer-Slikt skaper ikke vedvarende interesse for floe.

Hus og hage opptar mye av den pensjonerte skolesjefens tid. Men Toft er fortsatt opptatt av skolen, og har
progressive og kontroversielle meninger av hva som er
en god skole, og hvordan man skaper trivsel der.

sorgsfunksjonen som i stadig
større grad ma evertas av-skolen?
—Skal skolen overta, eller delvis
overta hjemmets omsorgsfunkksjon, ma annet personale
og stØrre ressurser inn Lreme
rekker ikke ogsa dette i tillegg til
det pedagogiske arbeidet. Skal
man hjelpe hjemmene med oppdrageise og omsorg ma bade sosionomer og psykologer inn blant
MEDSKYLDIG
personalet. Skolen blir pa en ma—Hvor lenge smiler fØrsteklassinte oppdragelsesinstitusjoner
gen?
som i øst-europa. Det hefter
—Igjen star og faller det med lre- mange betenkeligheter ved a gjØren. Gnisten i fØrste klasse greier re skolene til noe annet enn det
skolen a drepe. Et sted ma noe
vaere gait, og jeg fØler meg medskyldig som del av systemet
gjennom mange ar. Jeg er ikke
tilfreds nar jeg ser meg tilbake.
PA et eller annet vis er det slik at
skolen ikke f.r det til. Det er for
mange snublestener. Som organisasjonene, iovverket, forordningene, bestemmelsene og
rundskrivene. Soveputer alt
sammen..Det er for liten frihet for
den enkelte skole. Engelskmennene har vrt flinke. Men her har
ogsa den enkelte rektor hatt stor
frihet.
—Na som forsØksradet er nedlagt,
skal forsØksprosjekter overlates
til kommunene. Er det hap om
mer frihet til den enkelte skole
da?
—Nedleggingen av forsØksradet
var en stor tabbe.Her hadde man
muligheter til fomyelse.
ForsØksloven satte skoleloven til
side.
Na er ansvaret for forsØksvirkHer er de, Enebakk IF's smapisomhet overlatt grunnskoleradet kelag
som gikk helt til
som er meget byrakratisk. Det semifinalen i B-sluttspillet i arets
lokale initiativ til endringer
Norway-Cup.hvor de mØtte Raui skolen krever tid, ressurser og foss'smapiker. Da matte de enpersoner. Som man ikke har i delig seg seg slatt, men flott p0kal og bronseplass ble det pa de
den enkelte kommune.
dyktige fotballjentene.

deer Faren for ensreren
IKKE TILFREDS

—Er du tilfreds med din gjerfling i skolen nar du som pensjonert skolemann ser tilbake?
—Nei—jeg synes ikke jeg har Mtt
ort floe. En lrer kan ikke som
en snekker peke pa et hus og
si:—Det liar jeg bygget. Man liar
ikke noe a vise til. Slik er lreryrket utakknemmelig, men likevel
gledesrikt, ikke minst gjennom
de mange positive menneskelige
kontakter det har medfØrt, sier
Toft

Bponse I B-sluttspillet.

REKKER IKKE OMSORGSFUNKSJON

Foran fra v. Kari Merete Myhr,
—Skolen skal gjøre elevene til Hilde Andersen, Pia,Lill Angagns mennesker.ForsØmmer dersen - Bakerst fra v. Hege Anden sin oppgave.Hva med om ita Johansen, . Hege ,Engerholm.

,Ellen Buuer og Nina Tonerud.
Det var de som var tilstede pa
trening forrige mandag da Vignett stakk innom.
Resten av laget, Kristin Torstvedt, Janice Fingal, Siri Marsdal, Jane Buer, Merete Svendsen,
og Olaug Elisabeth Breyer, hadde kanskje tatt seg en svrt sa
velfortjent ferie etter innsatsen i
Norway Cup.

VI G N EU

Hoppfest I Marikollen

Enebakk orgelfestival 1987
Torsdag 20. aug kI. 20.00 i
Enebakk kirke

Vibeke Helgesens dukketeater fremfØrer et
niiddelalderspill.
Hávard Oudenstad spiller orgel.
Bill. kr 10,- - 20,-.
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STILLING LEDIG

A/S Hove/last or en av de ledende Ieverandører av tre/ast og byggepriser
I Oslo-omrádet. Bedriften ligger pa Grorud, og har et hygge/ig og aktivt
miljø / trive/ige loka/er.

Den nye plastbakken i Marikollen ble offisielt âpnet sØndag,
med et stor internasjonalt renn.
Blant deltagerne var "Andi" Felder og fjorárets verdenscupvinner
Vegarci Opaas. Etter 1.omgang
var det Sveriges Jan BoklØv som
hadde tatt ledelsen foran Trond
JØran Pedersen og Erik Johnsen.
Da rennet nrmet seg slutten,
sto Trond JØran Pedersen pa
toppen. Han fikk full klaff i andre
hoppet og han tangerte bakkerekorden pa 94 meter.
Alle fremmøtte trodde pa seier.
En mann sto igjen, nemlig Jan
BoklØv. BoklØv suste over kulen
i sin karakteristiske stil, og publikum fikk se at Jan BoklØv satRELIGIOSE MOTER

Betel
Onsd. 19/8 ki. 19.30. BØnn
og vitnemØte.
SØnd. 23/8 ki. 10.00. SØndagsskole. Ki. 19.00: Haraid Nyen, misjonsoffer.
Torsd. 27/8 kl. 11.30: Formiddagstreff.
Alle velkommen.

BEGRAVELSESBYRAER

Ski 13c0ravclsesbrã ais
CHRSTtNSIJD EFTF.

Ascnvn. 3,1400 Ski
TIf. 87 30 60
Vakttelefon
Folio distriktets byri
gjenflolfl 60 ár

te ny bakkerekord med 94,5 meter. Alle var spente da speaker
Knut Th.Gleditsch
kunne utrope Trond JØran Pedersen til vinner av plasthopprennet
i Marikollen.
RESU LTATER
1. Trond Joran Pedersen,
Tronderhopp2. Jan Bokby, Sverige
3. Ole G.Fidjestol, Vikersund
4. Heinz Kuttin, Osterrike
5. Andreas Felder, Osterrike
6. Erik Johnsen, Romsás

KUNNGJORINGER

Enebakk
kommune
Kunngjoring av godkjente listeforsiag kommunestyrevalget 13. 09
14.9.87

Valgstyret I Enebakk
kommune har godkjent
disse listeforsiagene til
kommunestyrevalget i
Enebakk:
Venstre, HØyre, Det norske Arbeiderparti, Senterpartiet, Kristelig FolFremskrittskeparti,
partiet, Sosialistisk Venstreparti.
Enebakk, 11. august 1987
Lucie Paus Falck
valgstyrets leder

Ekebergdalen Pinsemenighet
har stevne sØndag 23/8-87. MØter ki. 11.00 og 16.00. TorWorn Karisen mlfl. deltar. Servering mellom mØtene.
Hjertelig velkommen.

Trond JØran Pedersen,
svever ned mot 94 meter
og seier i Marikollen.
7. Thomas Klauser, VestTyskia nd
8. Halvor Persson, Brum
9. Hroar Stjernen, Tronderhopp
Rolf Age Berg, Tronderh0pp
Horst Bulau, Canada

TR[LAS1 OG
BYGGEVARER
Til var Iagerekspedisjon søker vi medarbeidere for a betjene stadig øket ordrernengde.
Arbeidstid kL 7.00 - 15.30. Lørdagsfri.
God Iønn etter kvalifikasjon og avtale.
Fri pensions- og gruppeiivsforsikring.
Tiltredelse snarest.
Bedriften kan vre behjelpelig med

a skaffe bolig.

Nrmere opplysninger ved henvendelse

Etableringslänog
ungdomslän -1981

IF

I.
Enebakk
kommune har kr
270.000,- til videreutlán
for redusering av egenkapital. Det kan lanes inntil kr 170.000,- ved oppfØring av bolig med pantelán i Husbank eller
Landbruksbank og inntil
kr 200.000,- ved erverv.
Det er utarbeidet retningslinjer for lâneordningen.
II. Boliglânsordning for
ungdom, der det gjenstàr
kr 225.000,- for 1987, som
kan brukes til reduksjon
av egenkapitalbehovet
ved fØrstegangsanskaffelse av leilighet eller bolig for ungdom. SØker ma
vre under 30 àr og med
mrnst 10 árs botid 1 Enebakk. Lánet begrenses
oppad til kr 75.000,- som
sikres med pant i eiendommen. For Øvrig vises
det til vedtatte retningslinjer.
Søknadsskjemaer og
nrmere oppiysninger
Ms ved henvendelse til
Enebakk Husnemnd, tlf.
92 60 60 v/Rolf Buer. SØknaden sendes til Enebakk Husnemnd, 1912
Enebakk, innen 1. september 1987.
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H) IELILA
Tilsbuttet Orkla-Borregaard A.S
Ostre Aker vei 253, Oslo 9
Telefon 02/25 93 03

Bjerkely barnehage

Styrer 1/2 stilling
Ledig vikariat for styrer I tiden 1/11-87 - 15/2-88.
Stilhingen Ønskes besatt av person med fØrskoleutdanning, men andre kan ogsâ sØke.

Ledig stilling som

assistent 2/5 stilling
fra 1/10-87.
Opplysninger om stiilingen kan rettes til styrer, tlf.
92 42 72 tirs. og tors. eller privat, tlf. 92 48 54.
Legeattest ma vises for tilsetting.
LØnn etter gjeidende regulativ.
Bjerkely barnehage er en korttidsbarnehage som eies av
Marl menighet.
SØknad med attester sendes Marl menighet, v/soknepresten I Enebakk, 1912 Enebakk.

VIGNETT

U

Enebakk kommune, Akershus
Rádmannskontoret

Sentralbordbetjent

½ stilling er ledig.
Arbeidsomrádet omfatter betjening av kommunens sentralbord samt forefallende kontorarbeid. Kunnskaper I maskinskriving er nØdvendig.
Stillingen lØnnes i ltr. 9-16.
Nrmere opplysningerMs ved henvendelse râdmannskontoret, tif. 02/92 60 60.

Helse- 09 sosialetaten
Legesekretr (2. gangs utlysing)
skal ansettes i ledig '/i stilling ved Enebakk legesenter.
SØkere bØr ha legesekretrutdanning eller relevant praksis fra legesenter eller sykehus.
SØkere med alisidig praksis fra kontorarbeid oppfordres ogsá til a sØke. NØdvendig opplring vii bli gitt.
Arbeidet omfatter kontorarbeid, (maskinskriving), arkivering, laboratoriearbeid, samt
resepsjons- og telefontjeneste.
Stillingen lØnnes i ltr. 9-16 st.kode 6555.
Nrmere opplysninger fâs ved henvendelse Enebakk legesenter v/Arild AambØ, tif.
02/926060.

Barnehagene
ForskoIeIrere
Enebakk kommune har fâ, men gode barnehager med godt faglig miljØ. Na har vi flere
førskoleirerstiilinger ledige og vi hâper at DU vii søke.
I faste stillinger trenger vi:
Hel, fast stilling som avdelingsleder i Ytre Enebakk barnehage.
2/5 stilling som avdelingsleder i Enebakk kommunale korttidsbarnehage, Kirkebygden.
71h time pr. uke, fast stilling for fØrskolelrer i Ytre Enebakk barnehage.
Stillmgene er ledig for tiltredelse.
Disse engasjementene er ledige:
I forbindelse med opptak av barn med spesieile behov i Flateby og Ytre Enebakk barnehager, blir det ledige stihinger for fØrskolelrere I Ca. ½ stilling ved hver barnehage med
mulighet for utvidelse til hel stilling i tiden 15/8-87 til 31/12-87. Stihingene kan bli forienget fram til 15/8-88.
I Enebakk kommunale korttidsbarnehage blir 3/5 stilling som avdelingsleder ledig i 20
uker fra medio september 1987 pa grunn av svangerskapspermisjon.
Fellesopplysninger
Stiilingene Ønskes besatt av fØrskolelrere, men andre kan ogsá sØke.
Deltidsstihingene kan gjerne settes sammen to og to til større stilling.
Interesserte kan kontakte:
Flateby barnehage v/styrer Kari Røsbak, tif. 02/92 85 88, Ytre Enebakk barnehage v/styrer Anne-K. Rasmussen, tif. 02 92 40 66.
Enebakk kommunale korttidsbarnehage v/styrer Evy Lindberg Olsen, tlf. 02 92 60 60.
Familiebarnehagen
Familiebarnehagen er en kommunal barnehage, men virksomheten er lagt til det enkelte
godkjente hjem.
Ved Flateby famiiebarnehage er det ledig en fast stilling, et ârsvikariat og stilling for fast
vikar.
Lønns- og arbeidsvilkar er f.t. til behandilng. Stiliingene vii bli lØnnet som barnehageassistent, ltr. 9-16.
Styreren ved famiiebarnehagen gir praktisk og pedagogisk veiledning til den som ansettes.
Nrmere opplysninger og sØknadsskjema fâs ved henvendelse til styrer Evy Lindberg
Olsen, tlf. 02 92 60 60 eller 92 85 71 etter ki. 15.00.

Teknisk etat
Feiermester
skal ansettes I ledig stilling. Feiermesterens nrmeste overordnede er brannmesteren.
Feiermesteren skal vre ansvarlig for at vanhig kommunal feiing og brannsyn Mg. lover
og forskrifter blir utfØrt. Brannsyn utfØres i samrad med brannmester. Det er utarbeidet
instruks for stillingen.
Søkere ma disponere egen bill tjenesten.
Den som ansettes vil bli personlig lØnnet i ltr. 21, st.kode 6758 + 1 lØnnstrinn.
Den som ansettes kan oppna ekstra godtgjØrelse pa inntil ca. kr 15.000,- pr. âr dersom
vedkommende er kvaliflsert og blir ansatt i det frivillige brannvesen.
Nrmere opplysninger kan gis av brannsjefen eller brannmesteren pa tif. 02 92 60 60.

Kontorassistent (vikariat)
Ved Teknisk etat er det ledig vikariat som kontorassistent snarest og fram til 1. mars
1988.
Stillingens arbeidsoppgaver omfatter bl.a. kundeekspedering, arkivering, ajou.rføring av
kommunale avgifter, maskinskriving, forefallende kontorarbeid samt avløsing ved kommunens sentralbord.
Søkere bØr ha praksis fra kontorarbeid og kjennskap til EDB. Stillingen lØnnes i ltr. 9-16
etter 12 ar.
Nanmere opplysninger fâs ved henvendelse til Teknisk etat, tif. 02 92 60 60.
Fellesopplysninger
Ansettelse skjer pa de vilkâr og med de plikter som til enhver tid framgâr av gjeldende
lover, reglement og tariffavtale.
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemál sendes Enebakk kommune, 1912 .
Enebakk, innen 10. september 1987.

HELSE- OG SOSIALETATEN

E nebakk kommune
I forbindelse med at kommunen skal planiegge og forberede mottak av flyktninger/asylsØkere, er
det vedtatt opprettet en engasjementstiiling, foreiØpig
for 2 ár, som

flyktningkonsulent
Stillingen vii bli tillagt det daglige ansvaret og arbeidet
med planlegging og tilrettelegging I forbindelse med
mottak og oppfØlging av flyktninger/asylsØkere. Dette
innebrer en utstrakt kontakt med kommunens Øvrige
etater, Fiyktningsekretariatet Flybo samt nabokommuner.
Stillingen er administrativt underiagt helse- og sosialsjefen.
Det kreves sosialfaglig, samfunnsfaglig eller annen relevant utdanning, fortrinnsvis med erfaring fra arbeid
med minoritetsgrupper. SØkere ma ha evne til bade a arbeide selvstendlg og i team. Det er en fordel med gode
sprákkunnskaper.
Stillingen iØnnes som konsulent i ltr. 21-24 st.kode 6559
f.t. kr 147.705,- - 169.940,- pr. âr. Det tas forbehold om endeiig godkjenning av iØnnsplasseringen.
Ansettelse skier pa de vilkr som framgär av lover, reglement og tariffavtaler. Stillingen Ønskes besatt snarest
mulig.
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse til helse- og
sosiaisjef Inger Haagaas, tif. 02/92 60 60.
Søknad med bekreftede kopier av vitnemál og attester
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen
04.09.87.

wervikar I [nehakk-skolene
olenei
Wkortere og lengre tid. Interesserte bes sende
knad til Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk.
SØknaden ma inneholde bekreftede kopier av vitnemâl
og attester.

Tidligere vikarer som fortsatt ønsker vikariater, ma soke pa nytt.
Søknad ma vre skolestyret i hende innen 28. august
1987.
Skolesjefen

Stensrud

Landhandleri

Enebakkveien 461

sØker etter

medarbeider
til sin kjØtt- og delikatesseavd.

Henv. Eli, tlf. 61 25 15

Vaskehjelp
ønskes
1 dag 4-5 timer, annenhver uke.
Tif. 92 63 42 e. ki. 18.00

TIL SAWS

Auksjon I Enebakk
Ignarbakke v/Enebakk kirke

Tirsdag 25. august ki. 18.00. Visning fra ki. 17.00.
Av utropene nevnes:
Rokk, gml. skap mlspeil, gmi. kommode, elektrisk strykemaskin, jordfreser, sykier, kister, kobber, messing,
glass, porselen, gyngestol, gml. ek spisestue, gml. ekeskap, gml. kjØkkenstoler. Ca. 300 utrop.

Enebakk Auksjonstorretning
TH. 92 60 18

VIG N EU
I

UIjfli?tt

Graymonumenter

MARKED

—

Fra den ene ill den andre
-

HAR DU NOE DU VII
SELGE ELLER KJØPE

Vigne(t.marked

-

30.-

pr. annonse

NB. KUN PRI VAT

Kun kr

AN NO N SER ING

033nett -marked liver onsdag

Materialer
til garasje

VIGNETI
Klokkerud9sen I
Boks 62
1912 Enebakk

v4

SALG.

Oppretting, oppussing
av gamle monumenter.
Nye monumenter.

Merk konvolulten:

For a fâ pf ass tit høstens nyheter
gir vi

1911 Flateby, tlf. 9282 01

50% RABATT

Solbar

o
pa endel innfatninger ved kjøp
avnybrille

til saigs. Selvplukk.
TIf. 92 80 51

til saigs. Ekebergdalen.
Tif. 92 6186

RING Aft! glass
871230!

DROMMEBILEN
FINNER DU
BLANDT BILANNONSENE

Piano
Gammelt, godt Schmidt piano bortleies pa âremál.
Tif. 92 86 03

SKI

KJEPPESTADVEIEN
.

J

Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.

ENGERS GULVSLIP. TIf. 94 01 38

e.

kI. 17.

OPTISKE
as
Aserrveen 1, 1400 SKI 7(,Iefon 570524

,—BLYGLASS. SPBL FQffffi(ff

i

GULVSLIP

0ptker ØYSTEIN KPOGH

FYRINGSOLJE • PARAFIN

Svein
Guibrandsen

• AUTODIESEL •
Folio Varmeservice

Alt
blikkenslagerarbeid
utføres.

TIf. 9226 10

1911

v/Bjorn Brodholt, Tomter

Bruk VARMEKONTOhos TEXACO

Flateby

TIf. 92 82 67 etter kI. 17.00

Annonser leses av folk flest
-- =
== —
-——
—

= —
—
—
—
—
— — -- — — —
—

—a

SEt VBYGGERE
PASS PA!

-

-

—
—

—

— —

—

—
Gunstige priser pa:

L
CN~~)Forklaw og frakker
Nye modeller

slamavskillere
samletanker
INFILTRASJONSRORI
DRENSROR/PVC-R0R
Kjeppestadvn. 35,
1400 Ski e 87 57 00

Div. rester

SKI RØNHANDEL A/S

NFDIVEKT?

Joggedresser

GRETE
SLNKE-METCDE

__.00

ROEDE

Alt
sommertoy

Slankemetoden som virker!
Morsomt sunn mat for hele
familien anbef alt av leger, og
ikke minst av tidligere kursdeltagere.
-

Man.-ons.
Torsdag

9.00-17.00

Fredag
Lørdag

9.00-16.00
9.00-13.00

9.00-16.00

-

Wrangler

LAVPRIS

s
;K.$ Ypkeskip
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON 02/8881 54

Nye kurs
starter nâ
Familie/pensjonistrabatt.
For mer opplysning
og pámeiding, ring:
Gerd Flateby
tlf. 92 85 46
I •E.• •tt.G tat

•--

1*•S-•*S

Grendesenteret

1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

• S 5.5

I

-

VIGNETT
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spor,
wie

Bislettbrod

Entrecôte

kr

kr

kr

6.-

98

U.

pr. stk.

pr. kg

Stensrud

I

Landhandleri

Enebakkveien 461 - Teiefon 61 25 15
- - -- w - - - - - - - - - - -

I

CARAVAN
SENTERET

Enebakk Kornsilo og MØIIe
• Alt I kraftfOr
• Kunstgjødsel
• Kornmottak
• Leiemaling
• Leietørking

TIf.92

Velkommen innom
til en pels-prat

INDRE OSTFOLD

Var lange erfaring er
din garanti for lave
priser og god kvalitet.
10-30%
RABATT PA MESSA

Nye og
brukte vogner.

40 13

Du finner oss pa
samme stand som
i fjor.

MYSEN

1914 Ytre Enebakk
A,

CARAVAN
A.S

RMSTAOI(RY5SET VIE-it
1850 MYSEN— TELUOPI *9 20

45

AVBETALING
PABETALING
KREDITTKORT

PELSMESTER
8TS,ISV. 44- 31TW - UF. 8137

Minigraver
Ny minigraver pa belter.
Leies Ut for kr 850,- pluss moms pr. dØgn.
Vi er behjelpelig med transport.

HUSK BILAUKSJON

Mur og Graveservice A/S
1911 Flateby
Tif. 92 6118 - 92 87 44 Mobil: 094/25 366 - 094/08 438

-

ASKIM
BILERI

-----g
U
I

ALLE

PRISKLASSER

NB! Hver fredag kI. 18.30

Kontakt oss dersom De
vii ha opplysninger
er trenger

Prøvekjøring og besiktigelse hver dag

STEDET FOR DEl GODE BILkJOP!
hF. 88 08 96

1,

• Punktlig levering,
gode materialer og
konkurrerende
priser er Or
mâlsetning

Te4efone: Kontor Mysen 02-890311
Fabtikk Mysen 02-890311 _Fabrk Hobol 0-921139.Fabrikk Vestby 02-950741

ME-RU SENTER ME-RU SENTER - ME-RU SENTER
..
S.
IRPUKT

... -

NA MED LPRDAG$APENT

HAR ALKOHOLPROBLEMET

SISTE INNSPURT!
Priseks.
PERLEKREPP
FOR KR. 20,10 No
PRITFY,
FOR KR. 14,-

kr. 6,90'

butt for stort for deg? Kanskje
vi som har butt "terre' kan
hjelpe.
Kvinner 09 menn.
Kontakt kontor tlf. 81 2901,
hver mandag 18- 21.
GmI. Strømsv. 99, Strømmen.
Mote fredager kI. 19.00, GmI.
Strømsv. 99.
Kontakttlf. 8110 56 - 81 7946
alle dager.

Messepriser pa Singer-maskiner
Priseks.

De Norske Lenker
Romerikslenkene

Symaskin Samba 6 NA KR 2795.
for kr 3.895,-

N A kr, 3,80

OBS. PAR77 OG FA RGE VALG ER BEGRENSET

Boks 71, 1470 L.ørenskog

Nyheter for høsten/vinteren er kommet.
BUSTER
ALT I HENGERE
Du finner oss pa
Momarkedet, Mysen
- med kjempet/Ibud / markedsuka
S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk
1880 TRØGSTAD
V. 02/826488- 8265 31

10% pa ordinrt garn
t.o.m. lordag 22/8. VELKOMMEN!
-ALL TID GODETILBUD

ME-RU SENTERET - Stromsvn. 80- TIf. 06/81 9655

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VIGNETT

G Iassmester

Stein Ijarre-Hansen

Ski Glassmestertorretning A/S

Grendesenteret, Flateby
92 87 39
92 80 31

Tit. kI. 9.00-15.00
Tit. utenom kontortid

Alt i glassarbeider.
Nordbyvn. 21, 1400 Ski

Kvelder, lordag etter avtale.

Enehakk Tannteknikk

Alt /glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk

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

1400 Ski

-

tit. 92 63 00

TIf. (02)92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

L.

KER
Godkjent regnskapskontor

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforse).
bedrifts-râdgivning.

KJELL BRENUJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 9286 94. Mobiltlf. 094/26 165

-

-

Om nodvendig mater vi
til kjoretimer i Enebakk.

tlf. 92 84 68

Steinar Nordahi

GALITE'S TRAFIKKSKOLE A/S

BYGGSER VICE
Alt I mur- og pussarbeid.

OppIring pa b/I
Teorikurs

Tit. 92 63 46

-

Fase II

Tit. 06/81 42 92

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mob.tlf. 094/11 747
TIf. 9248 92

hitin M.

h1IIFcEul

Enebakk rørleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLETOGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Vaglivn. 25, 1914 Enebakk tlf. 92 43 54
-

Erik Kjelgaard

Scan consult

INSTALLASJONSFIRMA

tlf. 8737 10

Kiasse A Kiasse B
Teorikurs KjØretimer

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.
1911 Flateby

-

Rorlegger

PRIF Norske Regnskapsbyrâes Forening

utfører alt i el-installasjoner
Kleden av autons~,te
elektroinstallatorer

OSVALD N0DLI

tlf. 9246 13

ebakk
($egn skapskontor
Medlem av

Strømshorg &
Enersen A/S
EILjocs

-

Sandakers Trafikkskole

Regnskap

El-installasjon

-

tlf. 87 34 55

Enebakk glass

TAN NTE KN IKE AM ESTER
LASZLO FARAGO

1912 Enebakk

-

Sjâforskoler

Blikkenslager

Tanniege

Varme. sanitr. nybygg og rehabfitering.
Utlele av lensepumper. vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522
-

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 4774

Bilfirma

Flateby Antirust
KjØp 09 salg av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.

Spesia Iforretn i nger

Frisor

Siw's salong III 92 80 49
-

KVIKK lIENS

.

Grendesenteret 1911 Flateby
DAME- OG HERREFRISOR
9.30-19.00
Tirsd.
9.30-17.00
Onsd.
Apent. Fred.
9.30-17.00
9.30-14.00
Lord
stengt
Mand. og torsd
-

Bjerke Hãrdesign
Tit. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

If)

ztt

-

aa7-amcZ

(I

:c

J

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02192 83 74

Mettes Härdesign
DAME- OG HERREFRIS0R
SOL PARFYMERI
Apent:
Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 9254 13
-

-

Dame- og herrefrisor

SaIg av hârpreparater og parfymeartikier.
kI. 10.00-20.00
Tirsdag
kI. 10.00-17.00
One., tors., Ire.
kI. 09.00-14.00
Annenhver lordag
Mandag stengt.
Bekkelaget, II etg., Y. Enebakk tlf. 92 55 50

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

TIf. 02/928070,1911 Flateby

Trio Autoskade
Vi tar imot Iakkering
og smáskader.

1911

FLATEBY
TLF. 92 89 93

1911 FLATEBY
Tit. 02/92 88 95

B N Bit

Rolf NssvokI

Understellsbeh.,
karosseri og
mek. verkst.

Vestli, 1911 Flateby

-

Spesialforretninger

K.S Yrkesklaw
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
Tit. 02/88 81 54
Langdag onsdag og torsdag Iii kI. 19.00.

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

Inneh. Leif Veda[
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
Tit. 92 45 58

Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.

Utsigts rammeverksted
Alt i innramming
Meda/jeskap og innrammede akvare//ttykk
1911 Flateby tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid
-

CS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere Ira 2-8 m.
Tit. 8370 19
Mobil 094/23 576

B. Freitag & Co
Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bit Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk tlf. 02/92 62 94
-

-

-

-

RIingen
Tit. 83 70 19/72 16 85

SELGE EIENDOM?
Kontakt

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

SVEIN H. HELLER

A/S

JERNB.VN. 2, 1400 SKI —TLF. 87 37 37

Jan M. Johansen

TOM NILSEN

Mur, puss,
peiser og fliser

mottar fugler og dyr til utstopping.
Ogsá salg av fugler og dyr.

Tit. 92 82 90

Smâttaveien 3 B,
1911 Flateby tit. 92 85 90

Asveien 7, 1911 Flateby

Enebakk
Transformator
verksted

-

-

VETERIN/ER

Skedsmo Dyreklinikk Riis gàrd, KJELLER
(Skillet Ira Fetvn. v/flyplassen)
Apent Ira morgen til kveld
hele uken unntatt lord/sand.
Timeavtale tlt. 06/87 81 92

Boks 27, 1911 Flateby

-

lIt. 92 85 40

-

Bistorante ITAVA a.s Pizzeria
Alt i mat til hverdag og test.
Catering Restaurant
Grendesenteret, 1911 Flateby
-

TIf. 02/92 88 60

-

Myes p

Pilegpimsfepd
fil Maplaholm

Lørdag ettermiddag var en meget spesiell prosesjon pa vandring gjennom Enebakk.
Det var poiske katolikker bosatt i Norge pa puegrimsferd fra Oslo til Mariaholm, en ca 35 km
lang strekning.
Deltakere kunne fortelle til Vignett at dette var
tredje gang en slik pilegrimsferd blir avviklet av
polske katolikker i Norge. For oss er det et uvanhg skue, mens det etter hva deltakerne kunne fortelle er meget vanlig med slike pilegrimsferder i
Polen
Pilegrimer betyr personer som valfarter til et he!hg sted, og disse var da ogsá pa vei til Mariahoim,
som er et katoisk skolesenter i
Spydeberg,Forrerst i prosesjonen bar deltakerne
kors og ikoner.

1
for et tidrum at 20 aar fra 1 Januar 1879 at regne med en aarlig
afgift af 104 kroner. I dette fste
er indbefattet et jordstykke nedenfor bkken mellem Engerhoim og havnehagen - hvilket
oprindelig ikke har tilhØrt pladsen. - Dette stykke er tillagt fstet alene for sogneprest Haslunds embedstid, men kontraken
angiver ikke, hvor meget der skal
atgaa i de 104 kroners afgift, om
hans embedstid ophØrt fØr udløpet af de 20 âr, og en vordende
sogneprest skulde yule disponere
over stykket - kontrakten oplyser kun, at der tidligere er betalt
24 kroner i aarlig leie for det. Paa
Andersrud fØdes 3 kjØr.
Envidere har Prestaaens brug
fstet en jordstrimmel af pladsene Vaaryg og Lien langs Prstaaen indtil dens udlØp i viken,

at denne jordstrimmel, hvor der
har vet anlagt en hestbane for
brugene, erlgges til sogneprestembede en aarlig afgift af 74
kroner.
Pladsens nuvrende indehaver, der har faaet sit fste Senere end banen ble anlagt, oppebrer ikke nogen del at afgitten.
SkjØnt brugene som ulønnede allerede lnge har vret nedlagt
og hestebanen flu er ubrugbar, er
de omhandlede fster fremdeles
bestaaende og afgiftene erlgges
vedblivende. For den til kiokkergaard udlagte grund oppebrer sognepresten at kommunen en afgift stor 60 kroner
aarlig. Endelig oppebrer sognepresten en afgift af omtrent. 26
kroner aarlig i anledning at et
veianlg over Prestegaardens
grund. - Gaarden er ikke bortforpaktet, men drives for sogneprestens egen regning af en agronom.
Fortsettelse neste nr.

- En av de beste
sopptraktene i landet, sier Per Fjeld og
tusler innover i skaugen ved Râken med
soppkurven. En kurv
som ganske raskt fyiles opp med ulike arter av den veismakende indigriens som
ikke koster det
grann. - Ser ut
til a
o
bli et bra soppâr, men
kommer nok litt seinere enn vanlig, har
mangla litt varme.
KANTARELL
Han er skogsentusiast med
hjerte og sjel Per Fjell, oslogutten som har bosatt seg
ved Durud. - Mange er av
den oppfatning sopp bare er
noe râdyr og kuer spiser, det
er ikke menneskefØde. Men
personlig kan jeg ikke tenke
meg en viltmiddag uten fersk
sopp. Noe ganske annet enn
disse visklra du far kjØpt pa
boks.
- Traktkantarell er det mye
av I Enebakk, men kommer
ikke fØr litt seinere, gjerne fra
September. Men da kan du
ogsâ finne dem helt til t1an
gãr. Om du har Øya med deg
da, for de er nok litt vonde a
se. Men da er det ogsá gjerne
enorme mengder. Vokser ofte
I gammel skog med másabânn. Men vanhig kantarell er
det mindre av. Skal man ha

stØrre mengder av den er det
bedre a reise lengre mot sjØen, eksempelvis til Nesodden.
VIKTIG MED BOK

- Er ikke flaut a bruke
sier Per og fisker opp det slitte og velbrukte oppslagsverket med jevne mehlomrom fra
lomma. - Fotografier er best,
har til dags dato ikke sett en
bra med tegninger. Se forresten ikke bare pa bildene,
les ogsa. Baki er det ofte
nevnt forvekslingsarter. Og
plukk aldri noe du ikke er
sikker pa. Da bØr man hvertfall ha med seg to kurver, en
sikker, en usikker. Den usikre kan man ta med til en
soppkontroll som holdes flere
steder utpa hØsten. Selv
plukker jeg i kurv, plastpose
gjØr soppen ofte kiaddete og
klinete.
Per pleier ahltid a renske pa
stedet for at det ikke skal
dette bØss nedimellom skivene. Det beste redskap til
dette er en ganske alminnerlig kjØkkenkniv. Noe
kraftigere skulle vre unØdvendig.
LESE SKOGEN
Kurven begynner a fylles
opp og vi tar en titt nedi. Her
er pepperriske som ifØlge Per
er sa sterk at den er som a fd
et b.l i halsen, nØttekremle
og sildekremle, sleip kusopp
og blek piggsopp. - Man lrer fort a lese skogen. Finner
gjerne sopp der det er gammel og tett skog. Mange er
nok redde for a plukke feil,
men det er ikke vanskelig a
lre, ihvertfahl noen sorter.

- Er ikke fZaut a bruke
bok, sier Per Fyell.
Eksempelvis er blek piggsopp og kantarell vanskelige a
ta feil av. Fordype seg kan
man gjØre senere.
Vi beveger 055 Ut av skogen, drar til familien Fjells
hus der soppen blir skaret
opp i mindre biter og stekt.
Han blander det med stekt
kjØttdeig, krydrer og har 1 litt
rØmme. Og vips, den herligste rett pa loffskiva.

OYEREN BENSIN
& SERVICE
1911 Flateby

TILBUD
pa We av
videofi Imer
Ut august
Kr

25.

Service fra 11.00-18.00
Eventuelt timebestilling.
Apningstider:
06.30-21.00
Mand.-fred.
09.00-20.00
Lord
09.00-21.00
send.

TIf. 02192 81 32

Annonsepriser:

01'r,oneff

1

Redaksjon og ekspedisjon:
Klokkerudásen 1
Postboks 62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92 65 40
Telefon ann. 92 65 50
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 1932 98

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

1. side pr. mm kr 5,55
Aim. plass pr. mm kr 2,50
Tekstside pr. mm kr 3,45
lnnlev. frist: Rubrikkann.:
Mandag ki. 12.00
Forretn.ann.: Mandag ki. 9.00

Abonnementspris:
Avisen trykkes I Indre Smaa!enenes Avis

Kr 100,- pr. haivàr, kr 200 pr. ár.

