t

Kjop 09 salg av biler

Kommisjon
100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.

FLATEBY ANTIRUST
TH. 92 80 70

Nr. 36

Onsdag 23. september 1987 4. ârg.

Lokalavis for Enebakk
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Informasjoner Vignett sitter inne med tyder pa at en omlegging av ABC-banks filial
pa Flateby er under oppseiling. Neringsdrivende pa Flateby har henvendt seg bade
til Enebakk Naringsrád og Enebakk Handel,
Hândverk-og Industriforening I sakens anledning, og har ogsá tatt skriflig kontakt med
styret i ABC-bank for a bli tatt med pa rád for
en eventuell omIegging finner sted. Vignett
bar ikke lykkes i a fâ bekreftet at en omlegging av ABC-banks filial pa Flateby vurderes, hverken hos banks jef Frank Johannessen,
eller styreformann Jan Veiseth.
- Jeg ma bare bekiage at det et
satt ut rykter om ABC-bank p
Flateby. Rykter som jeg ser pa
som en uvennhig handling, sier
styreformann Jan Veiseth. - De-

ter til er da ogsá senere blitt bekiaget.

se verserer i skriftlig form blant
forretningsdrivende pa senteret.
Slikt gjØr man ikke med sine
samarbeidspartnere. Det finnes
spilieregler innenfor forretningslivet, og jeg kan ikke skjØnne annet enn at dette er gjort i uvennhg hensikt. Det interne informasjonen i senteret, som jeg sik-

- En bank som enhver annen
forretningsdrivende ma kontinuerlig vurdere: 1. Hvilket tilbud man gir publikum, og 2. til
hvilke kostnader. Jeg vil ogsa
minne om at finansministeren for
kort tid siden ba om at bankene
vurderer sin driftsform. Ogsá vi
vurderer om vi driver pa fornuft-

Vurderer driftsform

- Men dere vurderer en omlegging av driften ved Flateby-fihi-

Borgerlig samarbeid:

Fpemskpitt I
fophandlingene
Det er pa náv'erende
tidspunkt ikke mulig a fá
bekreftet at Enebakks
nye ordfører fra 1.1. 1988
heter Kâre KjØlle. Formannskapets sammensetning, og hvilke partier
som far formannen i de
forskjellige kommunale
rid og utvalg, vii man
heller ikke ut med. De
borgerlige partier har
imidlertid sendt ut fØlpressemelding,
gende
underskrevet av to representanter fra hvert parti:
HØyre, Kristelig Foikeparti,
Senterpartiet og Fremskrittspartiet i Enebakk har hatt uformelle
drØftinger om etablering av et
fellesborgerlig samarbeid. Det
kan konstateres at samtalene

har vrt fØrt i en positiv og konstruktiv and. Det er gjort fremskritt i forhandlingene, men en
del avklaringer gjenstár.
- Det var enighet mellom de
borgerlige partiene om at ovenstáende informasjon er alt vi vii
gá ut med ná, sier Káre KjØlle og
fastholder sin lojahitet overfor
hva man er butt enige om i sá
henseende. - Vi har ikke hatt noe
HØyre-gruppemØte enná, og de
lØsninger vi har drØftet med tanke pa fellesborgerlig samarbeid,
ma legges fram for gruppa fØrst.
Det skier 29. september. 30. september vii det bli nytt fellesborgerlig mote vedrØrende et
borgerhig samarbeid, og 1. oktober vii derfor vre tidhigste datoen vi kan gâ ut med informasjon
om hvilken lØsning vi er kommet
fram til for et borgerlig samarbeid, sier KjØhle.

Er omlegginger av driften i dette lokalet forestáende?
ig vis. Var oppgave som bank nár
vi skal vurdere: Hvor mye renter
skal smasparerne fá, og hvor mye
renter skal de som láner betale.
Forskjeilen her er det vi driver etter. Var ambisjon er selvsagt
hØye innskuddsrenter og rimelige lan.
miniBank

- Jo, men noen omiegginger
diskuteres vel pa Flateby?
- Vi vurderer tilgjengeligheten
til banken, sier Veiseth.
- I Ytre Enebakk har vi installert miniBank med 24 timers
service til kundene. Dette har
vrt meget vellykket, bade for
publikum og for oss. Vi har passert lØnnsomhetsgrensen slik at
den var verd investeringen.
En spØrreundersØkelse vi har
gjennomfØrt pa Flateby viser at
det folk mest Ønsker seg av banktjenester er tilgjengehighet nár
det gjeider kontantuttak og betaling av regninger. Vi ma ta hensyn til folks Ønsker, og bedre
folks muligheter til a fâ ut penger. Det er ingen vits i at vi som
bank lever vârt eget liv, sier Veiseth.
- a bakgrunn av spØrreundersØkeisen vurderer vi en etablering av miniBank ogsá pa Flateby, og háper a îa gehØr for det i
konsernet.
Lite Iennsom

- Jo, men vil dere etterkomme
henvendelsen fra nringsdrivende pa senteret om a bli tatt med

pa rad nâr det gjelder framtidig
eventuell omlegging av fihialen.
- Vi har hatt et mote allerede.
For sâ vidt er det ikke noe nytt i
saken. Jeg har sá vidt butt informert om at det er kommet et
skriv. Men vi har ikke hatt noe
styremØte forelØpig og ikke har
vi drØftet dette med banksjefen.
Vi kan ikke drØfte ting som ikke
er styrebehandlet.
- Er det dárlig lØnnsomhet som
gjør at dere vurderer driften pa
Flateby?
- Vi er nØdt til a vurdere hva
som framtidig skal skje med Flateby, sier Veiseth. - Driften viser
svak lØnnsomhet, om man kan si
lØnnsomhet da. Tall fra tidligere
ár viser ikke lØnnsomhet i det hele tatt. Men konklusjonen her er
ikke gitt. Ellers synes jeg det er
viktig a fâ fram at vi er ikke innstilt pa ala huSbyggere og sparere subsidiere ulØnnsom drift, sier
Veiseth og fortsetter: - Det som
er interessant for bade nringsdrivende og Flateby-folk for Øvrig er det aktivum en miniBank
vil representere. Andre enn kunder kan ogsá benytte seg av denne. Alt i alt vii det trekke folk til
senteret. Derfor hâper jeg vi far
gehØr for dette i konsernet.
- Jo men bank betyr ikke bare
uttak av penger. Hva med bankens andre funksjoner vis-á-vis
publikum?
Intet vedtatt

- DØgnrytmen pa Flateby er

slik at folk sjelden er hjemme nâr
banken er apen, fastholder Veiseth. Na.r det gjeider bankens andre tjenester vet vi ikke hvordan
de skal tas vare pa, men det bhir
kostbart over skranke. Men nâr
det gjelder den delen av virksomheten er det overhodet ikke fattet noe vedtak, fastholder Veiseth.
- sa det betyr at dere vurderer
driften pa Flateby, med tanke pa
konkrete omlegginger?
- Driften pa Flateby har vrt
vurdert i fire ár. Det har vrt Underskudd og manglende inntjening.
- Ligger beslutningen om flualens framtid sentralt i konsernet siden det er sá vanskelig a uttale seg konkret?
- Bade ABC-bank, og andre
banker vurderer nà sine driftsformer. I den forbindelse vurderes
ogsa bankens antahi fihialer ute i
distriktene. Vi er derfor opptatt
av a finne fram til en forsvarhig
drift innenfor lØnnsomhetsgrensene. Vi Ønsker a ha en oppfatning om hvordan Enebakk skal
betjenes, og vre aktive selv, slik
at vi ikke risikerer a ía ting tredd
nedover hodet pa oss, sier Veiseth til slutt.
PA forespØrsel fra Vignett, sier
banksjef Frank Johannessen i
ABC-bank Enebakk at han ikke
har noe a tilfØye til de uttalelser
styreformann Jan Veiseth har
kommet med nar det gjelder Flateby-fihiahens framtid.

VIGNETT

FRITT FORUM
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.

Hope og skattelette

Gudstjenesteliste for
Enebakk 27.
september 1987:
Enebakk kirke ki. 11.00:
v/Helgheim,
50-ârskonfirmantene
blir
med.
Mari kirke ki. 11.00: v/Johannessen.
50-árskonfirmantene blir
med.

/__~ qw~

'
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Vi gifter oss i Enebakk kirke
iØrdag 26.9.87 ki. 16.15.
Adr. for dagen: Skaugv. 21,
1911 Flateby.
TJnn og Arthur W. Moe.

Jeg vii straks slá fast at Enebakk Unge HØyre ved sin formann tar fell nár han i Vignett
den 09.09. serverer leserne fØlgende passus: <<Ved a lette pa pengeog kredittmarkedet (skattelette)
oppnãr man lavere iØnnskrav, rimeligere varer, vi selger mer, tiener mer, de offentiige inntektene
Øker og vi iØser flere oppgaver.
Dette er ikke bare teori, det ble
bevist i praksis under Willoch-reg.jeringen>.
Alie som er litt politisk orientert vet at konsekvensen av Wilioch-regjeringens finanspolitikk,
var at det private forbruket sb
over i viii galopp, en galopp man
enna har sin fulle hyre med a toyle fordi den griper inn i s. mange
ledd i samfunnsmaskineriet. Under valgkampen bi.a. i partibederdebatten, var det bred enighet

Flateby:

Nytt tilbud Pao
Gpendesentepet.

om at det private forbruket'iØp
lØpsk under Wibboch, og selv om
Presthus ikke vile ga med pa at
det iØp helt lØpsk, sa innrØmmet
han apeniyst at det ble hØyere
enn Ønskelig. Slik kan det sies
dipbomatisk av en som stod oppi
sØia til knes. Hvordan kan Enebakk Unge Høyre pasta at de offentlige inntektene Økte og at
man derfor iØste flere oppgaver
nâr Presthus i den nevnte partilederdebatten hevdet at det i
Wibboch-perioden var nØdvendig
A begrense veksten pa nr sagt
alle omrader?>> Dette star i greil
kontrast til det forenkiede og
overoptimistiske syn pa den finanspolitikk Enebakk Unge
HØyre forfekter.
Lasse Furevik
Informasjonskomiteen
Enebakk Arbeiderparti

4.,

RIMMERE BOENHETER

Y,
Sentralsykehuset i Akershus
10.9.87:
Vi fikk ei fin jente.
Trude H. Gabrielsen og
Dagfinn Skullerud
1914 Ytre Enebakk

Torsdag 24/9 U) 19.00:
SOUL MAN

V) 21.00:
FULLT KJØRI
GRANDVIEW CITY

LØrdag 26/9 B) 13.00:
DEN SISTE
ENHJORNINGEN

Søndag 27/9 B) 16.30:
DEN SISTE
ENHJØRNINGEN
U) 18.30:

Jeg ma si meg enig med Glenn
Robert Skaugs innlegg i Vignett
onsdag 16.september, angáende
boligenher i Enebakk. Vi ma ta
vare pa var kjekke ungdom her i
Enebakk. Ikke la dem flytte fra
oss pa grunn av boligmangel. Det
ma legges mindre og rimeligere
boenheter sa folk ikke behØver
bo seg ihjel.
Min mann og jeg er selv enslige,
bare leier en leilighet som na faller dyrt. M6L ogsa tenke pa denne

genrasjon. Skulle sa gjerna hatt
noe for oss sjØl. Det selges ganske
ofte her i Ytre, men man ma vre
millionr for a kjØpe disse bollgene.
Og et koselig klubbhus for ungdommen er jeg veldig for.
Haper det blir husbygging, rimelig bade for U
o.gen&jtgeptter det nye valget.

1

vrende form utgàr. Enebakk
Pensjonistforening har tatt opp
spØrsmâlet om et eget eldrerâd.
Nemndstrukturutvaiget har anbefalt at dette spørsmalet skal
tas opp som egen sak, uavhengig
av hvordan nemndstrukturen for
Øvrig organiseres.

,

Dersom det blir bovendringer
som forutsatt i Ot.prp. (Odelstingsprop.) 63, har nemndstrukturutvaiget foreslatt a opprette
et underutvalg pa skolesektoren,
nemlig personalutvalg, som kan
delegeres ansettelsesmyndighet
eller vre radgivende utvalg
overfor skolestyret.
Dersom det ikke blir bovendring foreslas det at skolestyret
anmodes om a opprette personalutvalg.

HELSE OG SOSIALSEKTOREN
De viktigste endringene som er
foreslatt her er at helseutvalget
nedlegges, og at utvalgets arbeidsoppgaver tillegges helse- og
SOUL MAN
sosialstyretlkommunelege I. I
V) 20.30:
stedet foreslas opprettet et
FULLT KJOR I
klientutvalg som skal behandle
GRANDVIEW CITY
klientsaker. I dag er det sosialutvalget som behandler disse sakene, og endringen innebrer
egentlig en navneendring.
Det foresias videre et opptaksutva1g. Hovedutvalget for
helse- og sosialomsorg blir etter
SØndag kveld blir det nok utvalgets forsiag tillagt funksjoengang huskonsert hos ekte- nen som bamehagenemnd, og
parfet AambØ pa Kopâs. nemndstrukturutvalget har i den
forbindelse foreslâtt at opptak av
Denne gangen er det Schu- barn i kommunens barnehager,
bert-aften og pa besØk kom- bØr foretas av et eget opptaksutmer pianist Johannes Dyst- vaig pa 3 medlemmer.
Videre foreslas det a legge ned
he. Han vii spille Schuberts
siste kiaversonate firhendig styret for Enebakk syke- og aldershjem og legge arbeidsoppsammen med Arild AambØ.
gavene inn under administraMarit Osnes AambØ vii sjonsutvalget og helse- og sodessuten synge noen sangér sialutvalget.
Eidreomsorgsutvaiget i sin naav Schubert.

HUSKONSER1

Med hilsen
et enslig ektepar her i Ytre

KULTUR
Nemndstrukturutvalget foreslar at kulturstyret blir hovedutvalg for kultur, mens radmannen Ønsker et hovedutvalg
for kirke og kultur. Det vurderes
A gi kultursektoren status som
egen etat, med en kuitursjef som
Øverste administrative beder.
Dersom man gár inn pa en modell med hovedutvaig for kirke
og kultur, er det meningen at hovedutvalget skal tillegges alle
oppgaver pa kirkesektoren bortsett Ira de saker somi henhold til
kirkebovgivningen tilligger menighetsradene, biant annet vii
budsjettsaker for kirkesektoren
tillegges hovedutvalget.
Nar det gjeider miljØvern og
friluftsnemnda, foresbar nemndstrukturutvalget at denne opprettholdes som et underutvalg til
kulturstyret, mens radmannen
Ønsker a nedlegge nemnda og la
kulturstyretlTeknisk etat ivareta
disse oppgavene.
TEKNISK SEKTOR
Her foreslâs at drifts- og anleggsutvalget legges ned, og at
teknisk styre tillegges funksjonen som bygningsrad, brannstyre og husnemnd. Videre foreslás det a opprette en fast byggekomité som underutvalg til
teknisk styre.

Kjersti Hageberg og Astri Eine med lekre modeller fra det
rikholdige vareutvalget.
Torsdag morgen ble dørene ãpnet til et nytt tilbud pa Flateby Grendesenter. Mo-vi ,LillestrØmlStrømmenstartet da lagersaig i Annjas
lokaler.Lagersalget skal foregâ fram til jul, og hele butikklokalet er spekket med godbiter UI minipriser;
Vareutvalget er variert. Fra selskpskjoler til tykke vinterkáper, gâbortkjoler, skjørt og langbukser i alle varianter.Dessuten et godt utvalg av
skinnkler til minipriser. Noe for enhver smak og
ethvert behoiv skulle vitro. Salget gikk da ogsá
livliv da Vignett stakk innom. Oppslutningen pa
âpningsdagen hadde vrt upáklagelig.
Hva som skal skje i Annjas lokaler pa Grendesenteret
etter jul, er foreløpig pa det uvisse. Men det nystartede
lagersalget kommer ikke til a fortsette til neste
ár.
--.-.

.--

Onsdagens tekst
Min sjel, by Herren!
Salme 103, 1-6
Salmeboken gir oss innsyn i var kristne salmeskatt.
Noen av disse salmene er butt til i de fØrste kristne ãrhundre. Og i salmeskatten var finner vi mange bysanger til Gud. En kunne kanskje tro at disse salmene
som taler om tro og tillit til Gud, var butt til under
trygge og gode kâr for den kristne menighet og den enkelte salmeforfatter. Noen er nok det, men vi ser ogsã
at lovsangstonen ble stemt i tider med motgang, forfølgelse og trengsler av forskjellig slag. I trygge tider
var det sâ lett a bygge pa andre verdier, men nãr alt annet sviktet, kom Gud sã ner. Da steg bovsangen.
Vi har grunn til a lovsynge Gud hver dag. Han møter
oss med sâ mange velsignelser, og Han er var tilflukt i
den onde tid.
Salmisten i den gamle pakt synger her sin lovsang til
Gud for frelse og barmhjertighet. Vi eier et ankerfeste
for vàrt liv hos Gud, et ankerfeste for tid og evighet.
Gud har handlet for oss i sin egen SØnn, Jesus Kristus.
Jesus har ápnet veien for oss til Gud. Derfor bØr vi fØlge oppfordringen fra salmisten i den bibeiske salmen:
Min sjel, by Herren, glem ikke able hans velgjernunger!
S.H.

VIGN EU

ENEBAKKS LENGSTE?

Ukens filmep
Husker du Orry Ira
TV-serien <<Nord og SØr?>>
Som mange sikkert bar
observert drives det for
tiden en stor-kampanje
for hans neste film, <<Dirty
Dancing>>, som snart har
premiere i Oslo og straks
etter vii bli vist pa Flateby Kino. Her møter vi Orry (Patrick Swayze) i en
helt annen roile, nemlig
som danser!
Som en liten forsmak
pa filmen, (les: Orry), viser Fiateby Kino filmen
<<Fuilt kjør i Grandview
City>>.
Tre smàbydrØmmere kommer

pa kollisjonskurs med sex, kjrlighet og ansvarsfØlelser. En action-fylt komedie med yule bil-

crash, vittige repiikker og het elskov.
Mike er en toff og vakker
kvinne sofa driver en speed-drome i den hue byen Grandview,
som hun overtok etter at hennes
far dØde. Forretningen gàr dârlig,
samtidig som hun kjemper mot
myndighetene som vii stenge
speed-dromen og isteden bygge
golfbane. :fldsjelen bak dette er
Roger, som, har vrt ute etter
denne tomten i lang tid.
Inn i bildet kommer Ernie, alias Orry (Patrick Swayze), som
kun lever for a smadre biler pa
Mikes speed-drome. Han og <<Mike< liar vrt venner siden barndommen og Slam legger ikke
skjul pa at han fremdeles er glad
i henne. Slams fØlelser kommer
omsider til overilaten og det blir
en dramatisk bilduell pa banen.

Sá store ble ikke Inger-I-iitcte, Martin , Jan-Hdkon og
JØrgen under den enorme blomsten.
3.40 er solsikken til Marit
HobØl i Kirkebygda butt. Og
nâ spØr vi vâre lesere, har
hun Enebakks lengste solsikke?
- Noe spesielt har jégikke
gjort i ár, forteller hun til

Vignett. - Har hatt solsikker
i mange ár, men aidri er de
butt sâ hØye. Noen fin sommer har det jo heller ikke
vrt. Men lunt i fjosveggen
har den stâtt.

Ragnhild ButenschUn 75 är

Ungdomsfilmen denne
uken er en komedie med
hjerte og sjel..

Soul Maw

handler om
en ung mann som skifter identitet for a oppnà sitt mâl. Mark og
Gordon har begge kommet inn
pa Harvard hvor de skal studere
jus. Men gleden varer ikke lenge
for Mark... Hans far trekker piutselig tilbake all finansiell stØtte.
Mark som ailtid liar hatt det lett,
forsØker forgj eves a skaffe seg

penger. Han sØker lan, men far
det ikke. Og i ren desperasjon
spiser ban solpifier og blir mørkhudet. Han far stipendiat som
normalt vile gatt til en mØrkhudet student og her starter problemet for Mark. Han forstâr
nemlig etter hvert at hans inteluigente tricks liar forársaket at en
student som virkelig fortjener
stipendiat ikke fikk det .... nemlig
Sarah...
En sjarmerende morsom komedie.

ARETS KREFTAKSJON IGANC
- Hãper a fâ inn 27

000 kroner i Enebakk.
Mandag startet areta kreftaksjon i Enebakk, en aksjon som vil
vare frem til sØndag. Som ellers i
landet er det dØr-til-dØr-aksjon
med saig av gaveblanketter til 25
kroner stykke. Aksjonen omfatter ogsâ informasjon om krefttsykdommene og kampen mot
dem. Robert BrØnnmo som er
leder i kommunekomiteen i Enebakk understreker til Vignett
landsforeningen er basert pa frivillige gayer, og at aksjonen danner ryggraden i organisasjonens
Økonomi. Han nevner videre de i
Enebakk far hjelp fra elever pa
sjette klassetrinn.
FORSKNING
HOVEDOPPGAVE
- Bare i ar regner man med 16
000 nye krefttilfeller her i iandet,
sier Robert BrØnnmo. - Hvert
Ijerde nyfØdte barn vil fA en kreftsykdom i lØpet av sitt liv, og nesten hvert femte dØdsfall skyldes
kreft. Den viktigste maten a snu
utviklingen pa er ved enda mer
forskning. I fjor bevilget Landsforeningen mot kreft 56 millioner
til kreftforskning. Forskning krever tid og penger, vi haper derfor
hvert enkelt âr kan vre med pa
et "krafttak mot kreft". Dette er
ogsá temaet for arets innsamlingsaksjon. I tillegg til forskning, gâr inntektene ogsá til opplysningsarbeid og pasientrettet
virksomhet.

Jobb som stØttekontakt/
avlaster. OrienteringsmØte pa kantina, Herredshuset 22.9. Id. 19.30.
Betel, husk ukens mØter.

DEN SISTE

Y. Enebakk Sanitetsforening har na torsdagstreff
pa kveidstid. Se ann.

ENHJØRNINGEN

Flateby Kino viser denne
uken bl.a. <,Soul Man".

En fantastisk tegnef i/rn

I.L. Driv har arsmøte tirs.
6.10. kI. 19.00. Se ann.
Misjonshuset. Bibeltime
fred. 25.9. ki. 19.00. Se ann.
Enebakk HV avholder Øvelse. Se ann.
Enebakk kommunestyre
har mote ang. regulering.
Se ann.

Ragnhild ButenschØnfylte 75 dr 21.september.
Hun debuterte i 1935, Ragnhild ButenschØn, billedhuggersken som mandag rundet 75 àr. Men dengang,
pa en utstilling i Budapest var det malerier hun viste.
Likevel var det her nede, pa maler- og kunstakademiet i
Budapest hun fattet interesse for skulpturer. Tilbake i
Norge startet hun pa Kunstakademiet, klassen for billedhuggere.
Mangfoldig er hennes arbeid siden den tid, og vi nevner blant annet statuen av Hellig Olav utenfor St. Olavs
kirken i Oslo, statuen av hennes ncre venn og ràd giver,
maleren Henrik SØrensen utenfor LillestrØm Kino og
Rosepiken som har fâtt sin kopi plassert i var kommunes herredshus.
En rekke priser og utmerkelsenr har billedhuggersken fàtt, blant annet H.M Kongens fortjenestemedalje i
gull.
Ogsâ idag gâr Ragnhild ButenschØn entusiastisk inn
for sitt arbeid, og senest i var ble hennes to skuipturer
Dominikus og Maria innviet i Lunden klostrerkirke i
Oslo.

Hei alle barn! - LØrdag og
søndag kommer en kjempefin tegnefilm for bade
barn og voksne.
Filmen heter

Den siste enhjOrEnhjorningeN.
ningen er et fabeldyr, den liknet
en hvit hest, med et stort horn i
pannen. EnhjØrningen i denne filmen far greie pa at hun er den siste av sin rase her pa jorden, og
hun drar Ut for a lete etter dem

som kanskje ailikevel matte vre igjen. En sommerfugi forteller
henne at alle de andre var blitt
skremt til hays av den rode oksen. Trohlmannen Schmendrick
blir med henne pa leting etter de
andre, og liver gang hun blir
truet av den rode oksen, blir enhjØrningen forvandlet til en ung,
vakker kvinne. Oksen er nemlig
ikke interessert i mennesker.
Den er virkeuig spennende denne filmen, sa bli med barna pa kino denne uken!
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FAMIDER.1
Postgiro 5 00 0187
Bankgiro 8200.01.607 56
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BARNA
Jernbanetorget 2, Oslo 1.
hf. (02) 4146 35
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Mye fint Pao
loppemapked

"Hjerte for Livet"r Enebakk

GunnbjØrg Svarthol(t.v.) og Vera BergflØdtsio et slag for inns amlingsaksjonen under
Flatebydagene

Britt Helle og Bente Nyborg viserfram et par lekre modeller
blant lop pene.
LØrdag og sØndag arrangerte Enebakk IF loppemarked pa Flateby Samfunnshus.
Her var noe a hente for enhver
av rimelige godbiter. En egen
avdeiing av sportsutstyr, ski,
slalámski og stØvler, skØyter,
pulk, etc. Et bord fulit av sko
og stØvler. Spesielt ma nevnes
de mange flotte splitter nye
barneskoene som bokstavelig
talt fikk ben a gá pa. BØker,
mØbler, TV-apparater, nips av
alle slag, vesker og lamper var
ogsâ a finne blant de assorterte utvalget av lopper.
Og endelig, bord pa bord
med k1r 1 alle farger, fasonger og stØrreiser. Fra crimpelinekjolen fra 1968 til lang-

bukser og bluser av siste
mote.
Og salget gikk strâlende.
For den som ga seg tid. var
det mang en godbit a hente.
Innimellom kunne man styrke seg med kaffe, vafler og kaker.
LØrdag ettermiddag var det
auksjon, med hele Enebakks
populre auksjonarius, ørnuif Eidsvold. Men hans rutinerte hândtering av auksjonen til tross, ble det aldri den
helt store responsen, noe som
ma tilskrives fa frammØtte pa
det aktuelie tidspunkt.
Hele arrangementet innbrakte kr 31 700 brutto til fotbaligruppa i Enebakk IF.

Nytt Ira krIYI-11-1-111HNJ'
Dyrere nringstomter

Formannskapet vedtok i mote
mandag kveld a ga inn for en pris
pa 120kr pr kvm pa nringsarealene ved pa Rud , hvor det fortsatt gjenstar 40 daa ledige
nringstomter.I 1983 ble tomteprisen for disse arealene senket
til kr 70 pr kvm p.g.a.lav omsetfling. Selv om formannskapets
forsiag pa 120 kr kvm innebrer
en prisØkning pa 41 prosent, hgger prisen fortsatt noe i underkant av hva man ma betale i tilsvarende kommuner.
Fern mill. til Nylende

Formannskapet vedtok mandag
kveld at tomtesekskapet gjennom Enebakk kommuné kan sØke om opptak av et byggelan pa
5.mill kroner til utbygging av Nylende.
Lanet skal tas opp i kommunalbanken med inntil fern ars lØpetid.
Det er Block Watne A/S som skal
bygge Ut Nylende. Block Watne

skal ogsa detaljprosjektere kommunaitekniske aniegg. Det er
foreiØpig skissert anleggsstart i
Nylende 1.11.87.
Utbyggingskostnadene i omrdet er anslàtt til ca 6.600.000
Med en antatt prisstigning pa
9-10 prosent regner man med at
de totale utbyggingskostnadene
vii ligge pa 7-7.500.000.
Konsesjon

a

Formannskapet vedtok mandag kveld
gi konsesjon IiiBorre Nielsen og Cathrine
Háltem for kjop av eiendommen Nyeng mellom Tommerbráten og Burstaci.
Eiendommen Nyeng II, er pa
13 daa, og er en bebygget boIigtomt. Ca 5-6 mâl av eiendommen er dyrkbar, 09 kjoperne skal forst og fremst bruke eiendommen som fast
bolig,men skal ogsá dyrke
noe og drive enkelt husdyrhold med et eller flere husdyr.

Det er en snau mined
igjen til àrets store
for
TV-aksjon,Hjerte
Livet.Som kjent for de fleste er det Nasjonalforeningen for folkehelsen
som er tildelt innsamlingsaksjonen i ár. 60 prosent av aksjonsoverskuddet skal gá til behandling
og bekjempelse av hjerte/karsykdommer. mens
restenav betøpet-'skM-fordeles til eldreomsorg, tiltak for familie, barn og
unge, og innsats i forbindelse
med organisasjonens tuberkulose og AIDS-arbeid.
Kommunekomiteen i Enebakk
er godt i gang med forberedelsene

til den lokale innsamlingen som
skal legges opp etter monster fra
tidligere ars innsamlinger.
Ogsa i ar er det ABC bank som
skal stà for opptelling av innsamiede midler. Aksjonen har en
hovedansvarlig i hver av bygdas
fire kretser. I Ytre Enebakk er
det GunnbjØrg Svarthol fra Helselaget som koordinerer innsamlingen. Her skal Lions sta for
kjØringen, mens ungdom fra
Mjr ungdornsskole stiller sorn
bØssebrere.

--

Den lokale basen innsamlingsdagen blir som vanhig Ytre Enebakk skole.
I Dalefjerdingen er det Annie
Martinsen fra Sanitetsforeningen
som koordinerer. Transport og
innsamling besØrges av velvihhige
privatpersoner.
I Kirkebygden, hvor Judith
Westhie fra Sanitetsforeningen er

koordinator, vii herredshuset
vre base for aksjonen pa innsamlingsdagen. Ogsa her er det
Lions som besØrger kjØring,
mens ungdom fra Enebakk ungdomsskole stiller som bØssebrere.
PA Flateby koordinerer Ingrid
Nordlie fra Norsk Folkehjelp.
Lions sØrger for kjØring, mens
ungdom fra forskjellige lag og organisasjoner pa Flateby er bOsseteby blir som tidhigere âr Stranden skole.
Kommunekomiteen som forbereder innsamhingsaksjonen i
Enebakk bestar av: Oddvar
Wennevold(leder),
Lise
Østnes,(sekr),GunnbjØrg Svarthol, Else Engerholm, Ase Weng,
Judith Westlie, Ella HobØl og Annie Martinsen

FJy nemndstruktur
Enebakk formannskap
gikk mandag kveld inn
for at ny nemndstruktur i
Enebakk skal bygge pa
Norske Kommuners Sentralforbunds modell med
hovedutvalg. Dette er i
trâd med nemndstrukturutvalgets forsiag og rãdmannens forsiag til innstilling.
Nar det gjelder den foreslatte
organisering av de forskjellige
sektorer, som innebrer en del
endringer fra dagens organisering, gikk formannskapet inn for
A utsette behandlingen til 1. Oktober, silk at nemndstrukturutvalgets forsiag kan sendes berØrte styrer og rád til uttalelse
fØrst. Det ble ogsa vedtatt at
nemndstrukturutvalget skal arbeide videre med a revidere reglementet for formannskap og
kommunestyre, samt reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkar.
Hensikten med a innfØre fly
nemndstruktur er a oppna en organisering av kommunaiforvaltningen som gjØr det muhig a
drive kommunen rasjonelt og ef-

fektivt. Intensjonen er at kommunen skal framsta som publikumsrettet, rasjonehl og effektiv.
HOVEDUTVALG
Modellen med hovedutvalg
bygger pa at det er et organ som
har alle aktiviteter innen en sektor som arbeidsomrade. Formannskapet vedtok mandag at
medlemstahlet- i hovedutvalgene
skal settes til ni og det er foreshatt fern hovedutvalg under formannskap og kommunestyre.
Disse er:
Administrasj onsutvalget, hovedutvalget for undervisning, hovedutvahget for helsevern og sosial omsorg, hovedutvalget for
kultur og hovedutvalg for tekfisk sektor. I underutvahgene til
hovedutvalgene foreslas 3 medhemmer.
SENTRALADMINISTRASJONEN

Det er fra nemndstrukturutvalgets side ikke frernmet forshag
om endringer i forholci til de
nemndene som i dag er tilknyttet
sentraladministrasjonen. Det er
imicflertid foreslatt at likestil-

lingsutvalget
oppretthoides,
men gis administrativ tilknytning til sentraladministrasjonen.
PA dette punktet fraviker radmannen utvalgets forsiag i det
han foreslár at likestillingsutvalget nedhegges og at administrasjonsutvalget ivaretar disse arbeidsoppgavene.
SKOLEN

Endringer i grunnskoleloven er
pa trappene. Disse endringene
vii ha betydning for organisasjonsformen pa skolesektoren.
De viktigste endringene som
foreslas (ref. Ot.prp. 63 1986/87) er
at kommunestyret kan legge andre g.jØremal til skolestyret uten
skolestyrets samtykke, dog ikke
uten at dette medfØrer forphiktelser i form av personaimessig oppfØhging pa sektoren, videre at
skolestyret fortsatt skal ha ansettelsesmyndighet nâr det gjelder
undervisningspersonell,
mens ansettelsesmyndigheten
for Øvrig personehl i skolen skal
hegges til administrasjonsutvalget.
Forts. side 2 (P
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KUNST PA SKOLEN
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NA skal den nod

Elevene viste interesse for de bilder og skuipturer som
ble vist.
Ingen pryd for miljØet - og en fare for sikkerheten. Men ná skal lãven ned.
En kunstutstilling ble i
forrige uke vist pa Stranden skole. Da Vigentt
stakk innom fulgte en av
skolens sjetteklasser interessert med i Magnar
Øverbøs leksjon om alt
fra mermest abstrakte
bilder til dyreskuipturer.
- Er Riksgalleriet som har laget en utstilling spesielt for skoler, opplyser kunstner og 1rer
Magnar øverbØ til Vignett. - Na
har de fleste pa barne- og ungdomstrinnet i Akershus fylke fatt
se utstillingen som har temaet
dyr. Den viser et snitt av hva
norske kunstnere har gjort og
hva de gjØr. MØnsterplanen sier
jo barn skal vises kunst, men pa
mange skoler har de ikke har sett
en utstilling pa fern-seks àr.
GODT MOTTATT

- Fra bade 1rere og elever er
den butt godt mottatt. Lrerne
selv gár ofte med en jevn dárlig
samvittighet fordi de ikke far gitt
elevene den kunstopplring de
har krav pa. Til dette opplegget
er det utarbeidet egne arbeidsoppgaver som elevene kan jobbe
videre med. Det er pedagogisk
lagt opp og gir elevene et innblikk bade i hvordan kunst lages,
virkemidler og sâ videre. Dette
gir dem en sjanse til a gá inn i bildet.
- Hva med elevene selv?
- Syns responsen er god. Ofte
spØr de 1reme etterpa om de ikke kan ga tilbake a tegne. Det viser at de blir fasinert av det.
- Viktig med utstillingen er det
A vise kunst er mangfoldig. Vi har
bilder helt fra 1935 frem til idag,
og dette fungerer lint. Stort sett
er det lett a Ia ungene i tale og
deter viktig, for âpenhet harmed
kunst a gjØre.

- Hvordan blir utstillingen mottatt?

Det er slutt pa naboens
tãlmodighet nãr det gjelder
den gamle liven bak Bjerke Dagligvare pa Flateby.
De forlanger liven fjernet.
Og etter ca halvannet ãrs
tid med kommunale vedtak, nabohenvendelser og
skriftlige henvendelser
til livens eier, John Hagen, ser det ut til at naboene endelig har nàdd
fram.
Mandag kveld vedtok formannskapet at liven skal
ned,og teknisk etat skal
sørge for at sã skier.
Det var i 1984 at naboene kontaktet kommunen med tanke pa
opprydding av eiendommen, spesielt gjaldt dette tjerning av lá-

yen, som er i en silk forfatning at
den truer sikkerheten til beboerne i omradet..
Eieren John ble kontaktet
skriftlig av kommunen, uten at
det avstedkom noen reaksjon.
Den 24 april i 1or behandlet
bygningsradet saken, og vedtok
A pâlegge eieren a Ijerne laven innen 1.november.
Da piegget ikke ble etterkommet, besluttet bygningsrâdet i slutten av november i tior,
om nØdvendig a gâ til forelegg for
A fA fjernet den falleferdige bygningen, av hensyn til beboernes
sikkerhet. Hagen ble gitt uttalerett fram til 1.januar i âr, og ble
ogsa invitert til bygningsradets
mote i midten av januar for a redegjØre for saken. Hagen dukket
imidlertid ikke opp i bygningsradet.

Pa bakgrunn av vedtaket i dette
motet, ble det utferdiget
forelegg,og eieren ble gitt en fist
til 1.april for riving av laven. sa
langt er likevel intet skjedd med
den faileferdige uaven, og Hagen
har heiler ikke svart pa en henvendelse fra kommunen i begynnelsen av juni.
Men nã skal uaven ned. IfØlge
vedtaket i formannskapet mandag kveld, er det teknisk etat
som skal sØrge for at rivingen blir
gjennomfØrt. Dette kommer til a
koste ca 30.000 kroner, som Hagen til syvende og sist ma betale.
PA spØrsmâi fra Vignett, om
hvorfor laven ikke er fjernet
enna, sier eieren, John
Hagen:Det er en lang historie.
Ogsa jeg vil ha uaven vekk. Hvorfor det ikke har skjedd, Ønsker
jeg ikke a kommentere nrmere.

OP1LL1& .1
STUD&R
Magnar ØverbØ hadde ingen preoblemer med
vene i tale.

a fâ ele-
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Apbeldsstua trenger hielpepe

SPORT SPO

Ytre Enebakk Husmorlags arbeidsstue trenger
ledere.
Arbeidsstua fyller i ãr 10
âr. Forrige mandag var
første ápningsdag for arbeidsstua i hØst, og innpá
femti unger mØtte opp for
A here seg hândarbeid av
forskjellig slag. Ikke
minst gamle husflidsteknikker.
Noe av arbeidsstuas intension er nettopp a gi
opphering i disse.

Loll Wennevold - Ene
ukiente Nopgesmest

Gro Hoff Stenerud,ieder og Inger Anne Steffensen, kasserer,
har fuigt arbeidsstua fra den spede begynneise.
For Øyeblikket har de atte
medhjelpere.—Det er for lite
konstaterer Gro. Vi trenger fiere
til a hjeipe oss i arbeidsstua. Vi
mangler folk til a ta seg av oppiring pa stor vev, og i lrarbeiderMen har man lyst til a hjeipe til i arbeidsstua, kan man bli
satt pa hvilken som heist av de
andre aktivitetene her i begynnelsen. Det kan vre Peddig, som,
grindvev, broderier ,toving og
periearbeider.
—Hvem kan bli iedere?
—Hvem som heist av folk som har
interesse for og lyst til hándarbeid. Man bØr imidlertid vre interessert for a ha giede og Utbytte av det pa samme mate som
jeg og aiie de andre lederne her
har det.Man behØver nØdvendigvis ikke a kunne sa mye. Vi
sender interessertesom kommer
hit pa kurs, om det er interesse
for det. Pa den máten far en ogsá
sjansen til a videreutvikie
seg med ting man er interessert i
uten at det koster noe.

Peddigfletting er moro, det synes bade Ranveig og Elm. Grete Renolen irtstruerer.
Vi synes ogsá at vi har et hyggeiig miijØ biaflt lederne her,
med jevniige mØter, hvor vi inspirerer
hverandre, og stimulerer til nytenking
- Tilbyr dere veidedighetsjobber
til husmØdre med smá barn?

—Nei, det gjør vi ikke. Noe godtgjØreise far lederne, men det er
ikke til a nekte for at virksomheten her i arbeidesstua ma betraktes som en form for sosialt
arbeide. LØnnen vi betaier til lederne star siett ikke i rimelig forhold til innsatsen. Men de fleste
som gjØr en jobb her har ogsà arbeid i tiliegg til dette.
Derfor er det viktig at den som
ønsker a hjeipe til I arbeidsstua
er virkelig interessert i hãndarbeid.
—Vi setter ogsà krav nâr det gjelder ungenes produkter,
sier Gro.—Vi kan vre bade pirkete og nØye. Men det er interesserte unger som kommer hit.
De gieder seg over a lage ordentlige ting.
Og vi tilstreber heit bevisst at
det de gjØr skai vre noe verd og
ha en viss kvaiitet, sier Gro Hoff
Stenerud, som i tilleg til lederfunksjonen i arbeidsstua i Ytre
Enebakk
ogsâ har arbeidet pa fyikespian i
NHF med skoiering av arbeidsstueiedere. SA den som melder
seg til aktiv innsats i Ytre Enebakk Husmorlags arbeidsstue,
skuiie vre i de beste hender.
I

I

En imponerende premiesamling har Leif Wennevold sanMange er det yel ikke
som aner vi i august fikk
en Norgesmester i kommunen. Leif Wennevolci er
navnet og han fikk tittelen etter NM for veteraner i leirdueskyting i Trysil.
Men ogsâ andre av de
aktive leirdueskyterne i
Enebakk Jeger- og fiskeforening har gjort det bra
denne sesongen, og til
sammen er 12 lagpokaler
tatt pa apne stevner.
Mange nye pokaler er tatt av
ieirdueskyterne denne sesongen,
men den gjeveste har nok Leif
Wennevoid tatt. Han gikk bort
og vant selveste veteran NM, en
prestasjon det burde sta respekt
av. Wennevold kan forteile han
ogsa har deitatt tre âr tidiigere,
men ikke heit har hatt heilet med
seg. Moro var det da han etter
omskyting kunne ga heit til
topps denne gangen. - Har ikke
trena noe spesielt mye i ar-, biir
vei 4-5000 skudd. Nei, det viktigste er du har dagen, at du er i psykisk balanse, er konsentrert og
reagere hurtig.
Av de under seksti tok nitten
av iagets medlemmer del i NM,
vel ikke med de beste resuitater
jar. Likevel, premiehylla i kiubbhuset vitner om at deres navn ikke har forsvunnet nederst pa
reSitatlistene I sesongen, og
blant annet er 12 iagpokaier tatt.
TRE BANER

Gro Hoff Stenerud viserfram noe av hva man kan lcere i arbeidsstua:
En lekker hatt m tovet ull, og en-del lcerarbeider, deriblant belte med
lukket flette.

Glad som fuglen blir man
nár man handler pa
Mandags-torget.

Leirdueskyterne som er ei gruppe under Enebakk Jeger og Fiskeforeningen har to leirduebaner, i tillegg en iØpende eigbane. De holder til pa Bjerkiand
inne ved Durud og har med-

lemmer sâvel Ira var kommune
som Spydeberg, Oslo og Knappstad. Sesongen starter i januar
og avsiuttes i disse dager. Iâr er
mer enn 110 000 skudd avfyrt.
Men ogsa utover hØsten og yintern er de aktive ute med bØrsa.
PA tross av bare, bia fingre og et
kvikksØlv som kryper nedover i
takt med de Økende snØmengder.
Trening ma til, ofte med konkurransemomenter.
I ar har de selv arrangert tre
stevner, og vi bringer her resuitatet fra det siste, 22 og 23 august.

Resultater
Vi bringer her navnene p
de premierte i hver klasse.

K1. A:
I
1. Arnold Lippestad, EnebakiI
25 duer, 2. Knut Skjolden, Askirr
og Omegn 3FF 25, 3. Geir østby
Holter 25, 4. Hans Hansen, Er
bakk 25, 5. Kare Pedersen, LØ
renskog Sportskl. 24, 6. Tronc
øybakken, Nittedal og Hakada
SJFF 24, 7. Knut E. Skj olden, As
kim og Omegn 3FF 24, 8. Lei
Bjerkeiand, Svinndai 24, 9. Knu
Basthoim, Oslo 23, 10. Ole Siet
ner, V. Toten 23, 11. Vidar Lud
vigsen, Oslo 23, 12. Tarald Over
gaard, Oslo 23, 13. Erik Huse
Enebakk 23, 14. Oddvar Frank
Enebakk 23.
KI. B:

1. Robert Aas, Vestby 25 duex
2. Reidar Karisen, RSK 23, 3
Svein Lien, Gjerdrum 23, 4. Iva
Husebraten, Blaker 23, 5. Ragna
GrØnbekk, RSK 22, 6. Birge
Enerhaugen, Mo 21, 7. Reida
Lund, Rade 21, 8. Trond Gaardei
Vestby 21.
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Driv-seier

S ORT
Bra jentep!
Det var onsdag 16. september at Frogner var pa
besøk pa Enebakk stadion. Det sã litt dárlig ut til
a begynne med, men jentene dro til slutt det hele i
land.

p

Her er Drivs mâlscorere.

Drivs A-lag ãpnet bra
og gikk raskt opp i ledelsen. Driv Økte ledelsen
underveis, pa sluttresultatet ble det hele 6-0 til
Driv.
t seg siden starten i 1970..
K!. C:
1. BjØrn Ivar Larsen, Moss og
Omegn JFF 25 duer, 2. Dag H.
Dahiby, Râde 22, 3. Hans Jensen,
Buskerud 22, 4. Jan Hoel, Oslo
22, 5. Tom Lillevik, Moss og
Omegn JFF 22, 6. Jan Bergseteren, Mo 22, 7. Arvid Sydtveit,
Enebakk 21.
K!. D2:
1. Frank Jordet, LØrenskog
Sports. 23 duer, 2. Reidar Husebrâten, Marker 22, 3. Vidar Flatner, RSK 22, 4. Ulf Bráthen, Ski
21.
K!. El:
1. Leif Wennevold, Enebakk 24
duer, 2. Arne Wennevold, Enebakk 23, 3. Rolf Haugland, Skjeberg 23.
Kenwood-cup:
1. Knut Skjolden, Askim og
Omegn JFF 25-23-10, 2. Geir østby, Holter 25-23-9.
Press, !Ørdag:
1. Knut Skjolden, Askim og
Omegn JFF, 2. Arnold Lippestad, Enebakk, 3. Thor Pedersen,
Enebakk.
Press, søndag:
1. Hans Hansen, Enebakk, 2.
Bent Øverhagen, RSK, 3. Ola
Aaslie, Enebakk.
Beste 3-mannslag:
Enebakk 74 duer.

1. omgang
Driv begynte i stort tempo pa
den sØkkváte banen. Spillet var
til a begynne med jevnt, men
Begby spilte veldig trangt pa den
smaie banen, og de málte liksom
ballen mye mer enn det Driv

gjorde. Driv spilte mye bedre enn
Begby, og de hadde da ogsá de
fieste sjansene.
2. omgang
Driv âpnet godt og spilte fiks
og fin fotball med gode kombinasjoner. De brukte hele banen
godt og produserte ogsà mange
farlige málsjanser. Dette forteller
alle scoringene til Driv i andre
omgang. Begby hadde bare noen
fá kontringer som det ikke ble
noe Ut av takket vre Drivs meget gode forsvar og keeper.

Kampfakta:
Drivbanen
Driv - Begby 6-0 (2-0)
Drivs mál:
7 mm. 1-0 ved Per H. Andersen
35 mm. 2-0 ved Stale SØrby
52 mm. 3-0 ved Lars LØkstad
57 mm. 4-0 ved Stale SØrby
58 mm. 5-0 ved Stã.le SØrby
79 mm. 6-0 ved Jan Christiansen.
Dommer: Ronald Skogvold, HobØl - bra.

Gpatulepep Enebakk

ter 36 mm. en perfekt pasning til
Frode Lindberg som scoret Enebakks sjette mál. Enebakkingene ga seg ikke, Geir østli dunret ballen via tverrliggeren og i
mM etter 42 mm.
Stillingen ble 7-0. Gratulerer
Enebakk, dere er i femte division.

Enebakk spilte en meget god andre omgang.
Søndag 20. september
spilte Enebakks A-lag
mot Setskog hjemme i
Enebakk. Etter en tam
første omgang reiste enebakkingene hjem med en
7-0 seier trygt i lomma.
- Er Dc ikke redd meg som er
bokser?
- Nei, hvorfor skulle jeg were
det, jeg som Cr slakter.

1. omgang
Det var egentlig en meget tam
fØrste omgang vi var vitne til søndag. Selv om Geir Wiger etter fint

samspill med Trond Pinne"
Stubberud kunne gi Enebakk
ledelsen etter 18 mm. sâ skjedde
det svrt lite ute pa banen. Spillet var darlig og pasningene slurvete. Ikke for 46 min. av kampen
var spilt kiarte Enebakk igjen a
score. Denne gangen var det
Trond <Pinne" Stubberud som
klemte til med pannebrasken foran Setskogs mal.
2. omgang
HØyere tempo og midtbanen

1. omgang
Frogner gikk rett etter avspark opp i angrep og enebakkingene pâdro seg en straffe. Straffen gikk rett forbi keeper Nina
Sandas i Enebakk-malet. De
fØrste 15 min. sa vi lite til enebakkingene, men etter hvert kom de
mer med. Etter 36 min. kiarte
enebakkingene a utligne ved
Marianne Nordli. Ikke mer enn
ett minutt var gatt etter utligningen fØr Frogner igjen var i ledelsen. Scoringen kom etter en gedigen forsvarstabbe av Enebakk.
Enebakk hadde en kjempesjanse
ved Marianne Nordli like fØr pause, men Frogner leder 2-1 da omgangen var over.
2. omgang
I pausen fikk jentene klar
beskjd om a fortsette kjØret i annen omgang. Jentene gjorde pa
en prikk det trener Morten Wilhelmsen sa. Allerede etter 3 mm.
stod det 2-2. Mâlet laget av Kristin Heigheim. Men som om ikke
det var nok, etter 6 mm. dro Marianne Nordli seg fri og ga Enebakk ledelsen i kampen.
Enebakkingene produserte
mange fine málsjanser. Nina
Ekenes fikk etter 12 mm. qeren av
A legge pa til 4-2. Det ble noe jevnere utover i kampen. Frogner
hadde da ogsá et meget farlig
skudd pa mM etter 34 min. som
keeper slo like utenfor. Enebakkingene vant til slutt kampen
4-2, bra!
Kampfakta:
Enebakk stadion
Enebakk-Frogner 4-2 (1-2)
Enebakk ma!:
36 mm. 1-1 ved Marianne Nordli.
48 mm. 2-2 ved Kristin He!gheim.
51 mm. 3-2 ved Marianne Nordli.
57 min. 4-2 ved Nina Ekenes.
Enebakks lag:
Nina Sandâs, Lisbet Torhov, Lena Hole, Kari Ellen Sigstad, Anita Lindberg, Anne Ekeli, Lena
Mjrskaug, Kristin Heigheim,
Nina Karlsen, Marianne Nordli,
Nina Ekenes, Bente Randem (72
mm.).
Dommer: Geir Kalheim, Skjetten - middels.

mer frem! Disse orclene kom fra
Enebakks trener, Ole Vâgenes i
pausen. Enebakk startet i hØyt
tempo og mye bedre angrepspill.
11 mm. var gatt da Geir østli 0kte ledelsen til 3-0. Enebakk fortsatte presset. Geir Wiger skjOt
etter 17 mm. via en forsvarer og i
mal. Tempoet dabbet etter hvert
noe av, men bare Enebakk som
fikk spillet til a fungere. Enebakkingene satset stort fremover
pa banen. Jonny Lyseggen ga et-

Kampfakta:
Enebakk stadion
Enebakk - Setskog 7-0 (2-0)
Enebakks lag: Roy BrunstrØm,
Jonny Lyseggen,Richard Bakke,
Fred Sandas, Frode Lindberg,
Geir Wiger, Trond Stubberud,
Gunnar Mathiesen, Lars Furuseth, Frank Bakken, Roar Sandas (38 min.), BjØrn Ivar Stubberud (71 mm.)
Dommer: Per Ivar HØgden, Fet middels.

VIGNETT

o ep
Na

KJØPES

dot pao"n igjen

Husk
strykejernet

To tomter for eneboliger
Ønskes kjøpt. Alt av interesse. Henv. Projekt Manager
AKKØK,tif. 02/16 02 90, linje 429, eller skriv til Randi T.
Eik, Sognsvn. 218-413, 1150 0864 Oslo 8.

Th\

ONSKES LEID

Liten leilighet søkes
Rohig, kjekk Enebakk-gutt, 22 âr,sØker liten innskuddsfrj leilighet. Fortrinnsvis pa Flateby. Sikker betaler.
Henv. HE 92 45 92 m. kl. 8.00 og 15.00

Ungt27 âr,par
i fast jobb, sØker 2-3 roms leilighet. Alt av interesse.

© UNI

TIf. 28 63 22 e.
Forleden var det pá'n igjen for
unge deltakere i Drivs Iøpskarusell. Dette var 3. lØpet, og nâ
gjenstãr det siste for det endelige resultatet er klart.
Det var første gang løpet ble
avviklet pa Mjrbanen etter at
denne er opprustet, og smârollingene syntes den aye fine banen var deilig a lØpe pa.
Her følger resultatene fra 3.
løpskarusell:
Jenter 1980:
1. Hege NØkleby 0.41, 2. Marie T.
Tidemann 0.41, 3. Katrine Tryti
0.42, 4. Christofa Key Thoren
0.43, 5. Kari Bognerud 0.45, 6.
Heidi Ruud 0.45, 7. Anne Marit
Ungersnes 0.47, 8. Marit Berg
0.48.
Gutter 1980:
1. Tom Pettersen 0.41, 2. Eivind
Eriksen 0.44.
Gutter 1979:
1. øystein Berg 0.44.
Jenter 1978:
1. Katrine Furulund 0.37, 2. Stifle
Kondola 0.40, 3. Marianne Bjerkeland 0.44, 4. Marit østby 0.44.
Gutter 1978:
1. Dag Thorstein Skaug 0.36, 2.
Rune Berg 0.39, 3. Torkjell Hongye 0.40.
Jenter 1977:
1. Ingeborg Enger 1.26, 2. Vibeke
Myhre 1.30, 3. Laila Eriksen 1.30.
Gutter 1977:
1. Henrik Eide 1.18, 2. Truls Petter Bjerkestuen 1.20, 3. Endre
Marken 1.28, 4. Alexander Nordgaren 1.28, 5. Eivind Ungersnes
1.30.
Jenter 1976:
1. Marianne Skâr 1.29.
Gutter 1976:
1. Roar Martiniussen 1.19, 2.
Bernt Myrer 1.20.
Jenter 1974:
1. Katarina Hakonsen 1.11, 2.
Elin NØkleby 1.12, 3. Veronica
Marken 1.22.
Gutter 1975:
1. JØrn Ege 1.14.
Jenter 1973:
1. Anja HØnsi 1.12, 2. Trine Busengdal 1.23.
Gutter 1972:
1. Martin Opsahi 2.28.

Annonsering
er aktiv
markedsføring

I ipictt
-ditt talerør

ki. 18.00

STILLING LEDIG

KUNNGJORINGER

Stor, sf111, dansk halvblods vallak

Enebakk kommune/
Enebakk prestegjeld

Ønsker seg erfaren rytter 2 dager i uka. Prisen blir vi enige om.
Henv. Hege,

tif. 92 43 08 e. 20.00

Kirketjener/kirkegãrdsarbeider (2. gangs
kunngjØring), skal ansettes i deltidsstilling ved Mari kirke.
Stillingen har midlertidig vrt delt og er derfor ledig
slik:
¼ fast stilling som kirketjener/kirkegârdsarbeider og ¼
vikariat som kirketjener/kirkegárdsarbeider er ledig for
snarlig tiltredelse. Muhigheter for senere fast ansettelse.
Det er Ønskehig a ansette 1 person i stihingen.
Stilhingen lØnnes i st.kode 6729, ltr. 9-16 etter 12 ar.
Nrmere opplysrnnger fas ved henvendelse sogneprest
Heigheim, tlf. 92 6150.
Søknad vedlagt kopier av attester og vitnemál sendes
sognepresten i Enebakk, 1912 Enebakk, innen 10. oktober 1987.

I.L. Driv Fotbaligruppa
avhoider ârsmØte tirsdag 6.10. ki. 19.00. pa Mjr
ungdomsskoie.
Styret

Advarsel
Enebakk H.V.-omrâde 01507, avhoider Øvelse
1 tiden 28.9-2.10.1987.
Det vii foregá skarpskyting pa skytterlagets
bane i BØrterskogen, Hoitskogen og Heier pukkverk.
En ber at oppslag og instrukser etterkommes.
Omrádesjefen

-u

I
Pa grunn av okende omsetning
soker vi

Torsdagstreff
pa kveidstid, Kopâs 1. okt. ki. 18.30.
Alle velkommen.
Arr.: Ytre Enebakk Sanitetsforening

Enebakk kommune
Regulering
Kommunestyret har i mote 07.09.87 godkjent reguleringsplan for <<Mjromrádet>> i Ytre Enebakk. Planen omfatter et ca. 76 daa stort omrâde med areal regulert til idrettsbane, ungdomsskole, samfunnshus/offenthg formal, bohigtomt samt trafikkformâl.
I samsvar med § 27-3 i plan- og bygningsloven kan kommunestyrets vedtak pâklages, jfr. forvaltningslovens
kap VI.
Eventuelle krav om erstatning eller innlØsning ma for
ubebygd eiendom fremsettes innen 3 ár fra denne
kunngjØring. For bebygd eiendom senest 3 ár etter bebyggelsen er fjernet, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og
42.
***

I h.h.t. plan- og bygningslovens § 27-1 kunngjØres med
dette at det er igangsatt reguleringsplanarbeid for omrádet mellom riksveg 155 og Grevlingveien pa strekningen
mellom Gaupeveien og Orreveien.
Planarbeidet har som formal og sanere enkeltavkjØrsler
til riksvegen samt avklare arealbruken i omrádet.
Interesserte i planarbeidet kan ta kontakt med plan- og
bygningsavdelingen, Teknisk etat, Enebakk kommune,
tlf. 02/92 60 60.

fly

medarbeider

pa deltid (mann/dame).
Vedkommende ma like a ta i et tak, - fØrerkort er nØdvenclig.
Vi setter ogsa pris pa god orden.
Arbeidet vil bestâ av butikkekspedermg I Kirkebygden
samt varekjØring.
Fri annenhver lØrdag.
LØnn etter avtale.
KIRKEBYGOEN

Henv. Carsten Barbol,
tlf. 92 65 30.

ARBEID UTFORES

IKENGER DU HJELP
med gulviegging
eller tapetsering
KONTAKT

WAR ERIKSEN A/S
Kirkegárdsgt. 9, Oslo
TIf. 35 06 40 - 06/83 72 56

VIGNETT

Enger-prosjektet
Kulturstyret bar ná oppnevnt
sine representanter til utvalget
som skal utforme Erling Engerprosjektet. Som kulturstyrets representanter er valgt kulturstyrets leder og Tor Râken.
Formannskapets representanter i utvalget er Harald LØbak
Thoresen og Jan østreng.
Kunstforeningen er ogsà butt
bedt om a delta i utvalget med en
representant, men har forelØpig
ikke svart pa anmodningen.
Det er kulturstyret som er tillagt ansvaret for Erling Engerprosjektet, i nrt samarbeid med
formannskapet og fylkeskulturadministrasjonene, og de endelige planene skal forelegges kommunestyret til godkjenning. Det
er ogsâ meningen at utvalget
skal ta fly kontakt med Enger-familien snarest.
Utvalget skal ogsá vurdere nrmere kontakt med andre anerkjente kunstnere med tilknytfling til Enebakk.

HAR ALKOHOLPROBLEMET

HUSK BILAUKSJON
__. ASKIM
BILERI
ALLE
PRISKLASSER

----U
I

Alle husmodres drom!

butt for stort for deg? Kanskje vi
som har butt tOrre" kan hjetpe.
Kvinner 09 menn.
Kontakt kontor tit. 81 29 01, hver
mandag 18-21.
GmI. Stromsv. 99, Strommen.
Mote fredager kI. 19.00, GmI.
Stromsv. 99.
Kontakttlf. 83 72 09 og 70 27 90
alle dager.

NB I Hver fredag kI. 18.30
Provekjoring og besiktigelse hver dag

STEDET FOR DET GODE BILKJOP!
hF. 88 08 96

ehalASs til stryking og pressing
-eha symaskinei
Be om demonstrasjon
hjemme - eller besøk oss

De Norske Lenker
Romerikslenkene

Vi har.

Boks 71, 1470 Lørenskog

Momarkentilbudet

Ut september.
Gode tilbud og betalhigsbetingelser.

7 4ICffCSI3rc2',erCste

GULVSLIP

Vammavn. 4-uTif. 88 25 50
Askim

Alt i tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse.
ENGERS GULVSLIP. TIf. 94 01 38 e. kI. 17.

RELIGIOSE MOTER

BETEL
Ons. 23.9. kl. 19.30: Felles
bønnemØte.
Tors. 24.9. ki. 19.30: SØsterringen hos Jenny Johansen.
SØn. 27.9. kl. 19.00: Jan
Káre Christensen og
repr. fra evang. senteret i
Rakkestad.
Offer til familiesenteret.
A1-1e--ve1kommen.

LAGERSALG
Kim sko og utstyrsvarer for hele familien

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice

A01k

v/Bjorn Brodholt, Tomter

TIf. 92 26 10

(Keflerert pa FolIoS-lag)

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

INNGANG

.uu•I
MISJONSHUSET
Bibeltime fred. 25.9. kl.
19.00 v!Jakob Hanes.
Emne: De som bedehuset ikke nàr.
Kaffe. Kollekt. samtale.
Alle velkommen.

- OPTISK SYNSPROVE

Onsdag og torsdag
kI. 10-19

Optiker ØYSTEIN KPOGH

OPTISKE as

SKI

""

Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 570524

BEGRAVELSESBYRAER

FOLLO S-LAG
Jernbanevn. 16, 1400 Ski - TIf. 8733 29,

Ski Begravelsesb?rA ws
CFICSTENSRIJD EITF

Ascnvn. 3, I400 Ski
Tif. 87 3060
\'akttclefon
Folio distriktcts bydi.
gjCnnoni 60 tr

et
0
/

Hostens og vinterens
nyheter
0
15% Pa
vadmels
bukser og jakkep

J

1atgkkkevL

KOMMER STADIG INN

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSKVAIIER

SEt VBYGGERE
PASS PA!
Gunstige priser

__

Apent til kl. 22.00

OBS

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10

pa:

slamavskillere
samletanker

Finn din stil!
Stvrk din selvtillit ved
riktig vaig av.
* Farger
* Hárfasong
* Make-up
* KI2er og tilbehor

INFILTRASJONSROR/
DRENSR0R/PVC-ROR
Kjeppestadvn. 35,
1400 Ski? 87 57 00

Bli harmonisk!
Fargekonsulent Beate Ivarson
Timeavtale tlf. 06/8142 09
Nittedalsgt. 19,2 etg. 2000 Lillestrom

SKI RØRIIANUEL A/S
I,. •l***.,.

•

Wrangler
LAVPRIS

_
.

I

Ypkesklap

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

VIGNETT
KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP
CL

n.
-I

a.

CL
-J

a.

Allpound)) autorisert
hilvepksted
I Enebakk

CL
—j

a.
CL
-J
CL
CL

-J
CL

*

Person biler/varebiler
Land bruksmaskiner
Lettére lastebiler

* Vi har ftt materialer du
trenger ill jute forberedelsene.
Hefter og bøker med nye ideer.
Godt utvalg I materialer til krydderbinding.
6. okt. starter vi kurs I Iappeteknikk og applikasjoner.
Materialer til saltdeigfigurer.
Velkommen til en hyggelig handel.
Apningstider:
Mand.-fred...10.00-1 9.00 Lord.

Apningstider: 7.30 - 15.30

CJ31c&

CL.

LI I\LJ E: B'ir'G I 1
,4

'L

HOBBY, FORMING OG GAVER
Vektertorget, tlf. 81 79 51
Lillestrom

CL

CL

a.
1911 Flateby TIf. 92 87 72
P.928415
KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP

511

VELKOMMEN

A'

I!1!

9.00-15.00

til Flateby Grendesenter
..tjJJ(J(S

IeVe

kr 30.-

STOR HIBISKUS (Hawaiirose)
Godt utvalg i planter og potter.
Avska°rne og dekorasjoner.

St in
Alt / hageutstyr,
skogs- og verneutstyr

Ring din bestilling Iii oss, vi besørger alt
av blomster i inn og utland.
interfto,a

Eget serviceverksted
Utleie av
havemaskiner
TIf. 02/92 80 13

Grendesenteret, 1911 Flateby. TIf. 92 8544

Avd. Hageutstyr
1911 Flateby

Vi fører alt i

VISA

Kennel bundeutstyr
Husk potesalve
e
mot insekter og
1
sàre poter / jakta.
KENNEL
/leBaHt'i
e
! 1 SPORT 06 11c? 1/U as
//////
Grendesenteret, 1911 Flateby, 92 88 90

OYEREN BENSIN & SERVICE

IFINA

1911 Flateby

5' spyIevaske

kr24.90

21/2 frostvaske
Karisens
Bilruter A/S

KJPEXORT

Flateby Blomster og Gayer

kr 29.50

Service fra 11.00-18.00
Eventuell timebestilling.

C1

Apningstider:
Mand.-fred. 06.30-21.00
Lord. 09.00-20.00. Send. 09.00-21.00.
TIf. 02/9281 32

HOstvarer kommer dagli
Gardiner m/tilbehør.
Som. Barnetøy og dame-.
kjoler. Garn og
nye monster.

HOST = REGN = INNETID
KJ[DE SEG? NEI, PRØV VAR HOBBYAVDEt INC
Alt til krydderbinding, gips + former,
cellovattkuler, perler, fyrstikker, klyper mm.
Godt utvalg i hobbyboker.

GE-TE MANUFAKTURGRENDESENTERIET
1911 FLATEBY

Høstens bøker har beg ynt a komme, nyhet pa Iekesekforen:
KEYPEI?S for alie fra 4 jr.

Vi fortsetter vàrt

MCC= 009HAMDEL

gigantiske lagersaig
Vi fyller stadig pa andre varer.

Grendesenteret - 1911 FLATEBY TIf. 92 8721

Frakp 100. ever /2 P195
ITALIA
izz c

APNINGSTIDER: Mandag stengt
Tirs., ons., tors.
kI. 11.00-23.00
Fre., Iør.
W. 11.00-23.30
kI. 13.00-21.30
Sondag

PROV VAR CATERING
ogvár
internasjonale meny
I Fersk pizza hver dag

1r1,-'7VatqaMa

(kan tas med hjem)

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

I
__.b

Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 92 88 60

998I
/2 pris
OLABUKSER
Vi har ogsá fylt et stativ
med høs tens nyheter til originaipriser.

MoM %

i tidligere Annja's lokaler,
Grendesenteret, Flateby

VIGNETT

Glassmester

Stein Darre-Hansen

Ski Glassmesterlorretning A/S

Alt I blikkenslagerarbeid

Alt i glassarbeider.
Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 8734 55

utfores.
1911 Flateby - tit. 92 84 68

Grendesenteret, Flateby

92 87 39
92 80 31

Tit. kI. 9.00-15.00
Tit. utenom kontortid

Kvelder, lordag etter avtale.

Enebakk Tannteknikk

Sjâforskoler

Blikkenslager

Tanniege

Sandakers Trafikkskole

OSVALD N0DLI

1400 Ski - tit. 87 37 10

-

Kiasse A Kiasse B
Teorikurs Kjøretimer
Om nodvendig moter v
III kjoretimer i Enebakk.

Enebakk glass

Svein Guibrandsen

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

Alt /glassarbeid

Grevtngveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. hf.: 02/92 46 82

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

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.
1911 Flateby - tlf. 92 82 67

Teorikurs - Fase II

nebakk
CE egnskctpskontor

Strømsborg &
Enersen A/S
El L.AG

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

Kjeden av autonse,te
eIekl,onstaIIato,e,

rzR
Godkjent regnskapskontor

Scan consult

KJELL BRENIJJURD

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap. forretningsforsel.

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONEIR
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

Siw's salong - tIt. 92 80 49
DAME. OG HERREFRISOR
Apent: Onsd.
Fred.
Lord
Mand. og torsd

9.30-19.00
9.30-17.00
9.30-17.00
9.30-14.00
sterigt

Bjerke Härdesign
Tit. 92 81 62

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

SQL - PARFYMERI
Apent:
Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 1000-15.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

hIt. 92 48 92

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper. vannsuger
og hoytrykksspyling.

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

If)

KVIKI( HENS
.

ft aa7-ama S

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TI). 02/92 83 74

Okonomi & Regnskap Enebakk A/S
DAME- OG HERREFRISOR

FIuhIE3H1

Spesialforretn in ger

Frisor
Grendesenteret - 1911 Flateby

Bevervn.
1914 Enebakk
Mob.tll. 094/11 747
11

Erik Kjelgaard

INSTALLASJONSFIRMA

Tirsd.

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

Medlem av
Norske Regnskapsbyrers Forening

utterer alt i eI -instal lasjoner
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

pa bil

Tit. 06/8142 92

Rorlegger

Regnskap

Et-installasjon

OppIring

"Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Roy/k
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31 - 94 22 65

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TI). 92 81 24

Rolf Nassvold
Vestli, 1911 Flateby

Enebakk rørleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT) RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54

Bilfirma

Flateby Antirvit
KjØp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/92 8070, 1911 Flateby

Trio Autoskade
Vi tar imot lakkering
og smáskader.
1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

B N BIL

1911 FLATEBY
TIf. 02/92 88 95
Understellsbeh.,
karosseri og
mek. verkst.

Spesialforretninger

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

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett

lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
Tit. 92 45 58

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

Rlingen
Tit. 83 70 19/72 16 85

Utsigts rammeverksted

SELGE EIENDOM?
Kontakt

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser

Alt I innramming
Medaijeskap og innrammede akvare//trykk
1911 Flateby - tlf. 9286 10

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Ogsà kveldstid

JERNB.VN 2, 1400 SKI - TLF. 8737 37

CS Containerutlele

Skedsmo Dyreklinikk Riis gird, KJELLER

Steinar Nordahi

(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen)
Apent fra morgen til kveld
hele uken unntatt Iord./sond.
Timeavtale tlf. 06/87 81 92

TIf. 92 63 46

Utleie av avfa)Iscontainere fra 2-8 m3 .

Tit. 8370 19
Mobil 094/23 576

D. Freitag & Co
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bit - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 02/92 6294

SVEIN H. HELLER A/S

VETERINIER

Enebakk
Transformator
verksted
Boks 27, 1911 Flateby - tit. 928540

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

BYGGSER VICE
Alt I mur- og Dussarbeid.

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

TIf. 02/92 88 60

ROTARY INTERNATIONAL
Jobber som en surdeig for
dot gode I samfunnet
Neste fredag setter
Anne-Marit
Nss kursen for
statene , nrmere
bestemt Wisconsin.
Men det er ikke noen
ferietur
27-ãringen legger
Ut pa. Sammen med
tre andre jenter
mellom 25 og 35
skal hun representere Norge blant
röTarianerne i USA.
En omfattende fireukers studiereise
med hektisk program blir det, men
trolig bade interessante og spennende.

Chicago er ett av málene for Anne-Marits
mange utflukter pa sine fire uker i Statene.
Og dette far oss til a titte litt bakover, tilbake
t l:Rotarys begynnelse.

Anne-Marit Ncess reiser nestefredag pa en studietur til
USA. Turen finansieres helt og fulit av Rotary International.

Alierede dagen etter AnneMarit fratrer som konstituert
herredsagronom setter hun kur- net nytte oppiegget, bade til forsen mot Statene. - Fikk beskje- del for seg selv og andre.Gruppen
den om at jeg var tatt Ut
som alitid er pa mellom fire og
forteller Anne-Marit som etter seks deltagere reiser til det annet
forbauselsen hadde tenkt a si nei land under ledelse av en eldre rotil hele greia. - Syntes vel egent- tarianer, og denne gangen er det
hg ikke jeg hadde tid. Men etter professor dr. Ivar Samset som
nrmere ettertanke [ant jeg det sammen med sin kone skal fØlge
ikke gikk ann a la vre. Det var jentene.
Jo et tilbud jeg aidri kommer til A
Men pa tross av at utveksling
fa igjen.
har skjedd i mange ar, en histoMandag ble hun presentert for risk begivenhet blir det nâr jenRotary i Enebakk og til disse for- tene neSte uke sendes avgârde av
taite hun hun var apen for alle
inntrykk. - Skal bo hos private
familier, og vii derfor oppleve alt
pa en annen mate enn som turist.
Kommer i tillegg til det ellers sá
varierte programmet til a ha en
fagdag innen landbruk hver uke.
Noen ferie er hun fulit kiar over
at det ikke blir, programmet viser alt fra besØk pa jordbruk, skogindustri og bilfabrikk til sykeInnhØstingen av ãrets
hus, skole og uhike sosiale kornavling gâr for fulit
institusjonen. - Syns likevel ik- om dagen. - Nâr det gjelke det er sà skremmende. Har Jo der mengde og kvalitet pa
stort sett fri pa kveldene. Selv det kornet som er tatt,
om det da sikkert blir en del utkan man karakterisere
flukter med familien.
Hva hun selv skal bidra med er det som bortimot et norhun noe usikker pa, men som de malár, sier kst. herredsaandre forbreder hun et par ting a gronom Anne Mari Nss.
snakke om pa et eventuelt Det meste av seksradsfordrag. - Blir vel landbruk og bygget er tresket, det
noe om Enebakk, sier hun til Vig- samme gjelder rug og
nett.
hØsthvete.
Og til varen blir det gJenvisitt i
vat og kaid sommer og Sein
var iokale klubb. Da vil Roary i hØst har forsinket modningen
Enebakk ta imot en gruppe fra med Ca. 14 dager. En del legde
Wisconsin.
har det bhitt i havreakrene, men
FØRSTE GANG
det skulle ga bra likevel, om det
KVINNELIG GRUPPE
ikke blir aitfor darhig vr utover,
FØrste gang er det ikke Rotary mener herredsagronomen.
sender en utvekslingsgruppe. AlFortsatt gjenstar en del toradslerede i 1965 dro den fØrste grup- bygg som er modent, men som
pa, og siden den gang har 14.000 man ikke har ftt tatt inn pga.
yrkesaktive mellom 25 og 35 kun- vret, og det er enna mye grØnt I

"den gamle gutteklubben". For
dette blir fØrste gang de fra Norge sender en kvinnelig studiegmppe. Og pa denne fronten er
det for tiden bevegelse i organisasjonen. For i Amerikansk hØyesterett er det avsagt dom om at
Rotary skal apne sine kiubber i
California for kvinnelige medlemmer. Og i alle land pagar
dessuten en sterk diskuSjon
rundt dette spØrsm.1.

Apets kopnhost:
Nopmalip sä langt
havreakrene. Nàr det gjelder varhveten, er det tresket heiler lite,
og man regner med at det vii gá
et stykke ut i oktober fØr man er
ferdig med det.
- Fortsetter det med darlig
vr, kan det blir problemer med
aksgroing, sier Ness, og dette vil
fØre til redusert kvahitet. Resultatet kan bhi at det kan bhi vanskelig a îa tak i sakorn til neste ar.
Jeg anbefaler derfor folk til a ta
av til eget sakorn.
Ellers kan det bhi vanskelig
med haimberginga pga. vret,
som ogsa har fØrt til at de fleste
ma treske kornet med hØyere
vanninnhold enn vanhig.
Det har stort sett vrt et vanskehig ar, konkhuderer herredsagronomen. Blant annet har vi
hatt veldig mye floghavre.
Arsaken kan blant annet vre
gode spireforhold.

stipendiet "Frihet fra hunger" og Rotarys katastrofehjelp.
Et ungdomsfond er opprettet av de norske rotarydistrikter, og her gâr midlene til en internasjonal
sommerleir for fysisk
funksj onshemmede mellom 17 og 23 dr.
Et kurs tilbyr de ungdom med lederegeskaper,
og hit sendte kiubben i
Enebakk ifjor Marianne
Knutsen.

For det var netopp her, i
Chicago den første hue
gruppen menn ble samlet
under ledelse av den unge
sakfØrer Paul Percy Harrys. Det var menn fra ulike
yrker som Ønsket a jobbe
for det gode i verden. I organisasjonen skulle de ikke representere seg selv,
men sitt yrke. Rotary ble
snart det dekkende uttrykk for deres virksomhet, en virksomhet hvis
formal var a oppmuntre
og fremme serviceidealet
som grunnlag for all hederlig virksomhet.
Og organisasjonen vokste. Den krysset landegrenser, gikk pa tvers av
krigssoner og spredte seg
til alle klodens verdensdeler. Ogsá til vârt land
kom den, i 1921.
Idag finnes rotarianerne
i 160 land og har over en
milliard medlemmer. Disse ledes av en verdenspresident som blir valgt
for ett âr av gangen. Under
denne er distriktsguvernørene bindeledd til de enkelte klubber som hver
har sin president, ogsá
denne valgt for ett ár av
gangen.

VIRKSOMHET

ENEBAKK

Deres virksomhet er
mangfoldig. Men essensen
i det de gjØr er at de skal
vre en byggende kulturfaktor i lokalsamfunnet og
tjene det godes sak. Men
ogsâ i stØrre saker engasjerer de seg, og egentlig
kan man vel se pa dem
som en slags fredsorganisasjon.
Rotary Foundation er
basert pa frivillige bidrag
fra den enkelte klubb, og
her brukes pengene eksempelvis pa opplegget Anne-Marit skal ta del i. Bidrag gár ogsá til
3H-programmet som star
for Health, Hunger and
Humanity, dessuten til et
omfattende Polio-Plussprogram som sikter pa a
vaksinere alle barn i land
der sykdommen kan forekomme. Dessuten stipendier til universitetslrere,

Rotary har i Enebakk
mellom 20 og 30 medhemmer som alle er butt
invitert til medlemskap.
Som regelen er har presdidentvervet rotert i klubben, og fra starten i 1981
finner vi Kâre KjØlle, Robert BrØnnmo, Jan Otto
Veiseth, Oddvar Stubberud, Kjell SØrhi og Jan Floberghagen tidligere har
báret tittelen. Idag heter
presidenten Arild Adolfsen.
Deres aktivitet har de
siste árene vrt mangeartet. Men nevnes bØr vel
innsamhingen av klr til
Polen i 1982. En aksjon
som ga en enorm respons
fra kommunens innbyggere. De har ogsâ gitt bidrag til kraftverk-utbygging i Nepal og mer lokalt
vrt med pa arrangementer sammen med handikaplaget samt bidratt
ved yrkesorientering for
9-klassinger ved ungdomsskolene.

zcii

- Elskede, vi skal bli tre!
- Fantastisk, - men hvorfor
har du ikke sagt floe for?
- Jeg fikk kortet fra mamma i
dag.
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