Kjop og saig av biler

Kommisjon
100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.
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LØssalg kr. 4.00

Lokalavis for Enebakk

Skole til 15 millionep
nderne
Enebakk BU-laget og Huskomiteen inviterte:
apent mote om Huset og detc frmtd tor.d
oktober.
Foruten BU, Bondekvinne iaget, Landbrukslaget og Enebakk
.
r.
ncr til stede.

IRKEBYG DENY BAR

minimum 5 personer, sainrnensat av samar
beidende lag Det1 e utvalget regner med a jobb
;til ut i -88 med utredning av konkrete fremdrifts4
planer . Màlet er a fa i gang et interesseseiskap ogl
eller en venneforcn.hg for a kunne bevare huset.
Vi rcgner med a kanne kjoi e som vi har goi t
hittiI,ut°

de pianene oni utleie til lager, sier Rus
et legges ogsâ opp til et nrt samarbei
komni iinen.
Badrnes Hus ble <født 1 1929. Det ble reist pa
dugnad av
tn i bygda. Trist m A det va'.re for
generasjonen som var med pa denne d
re vt'e tH denne krisen Huset
toppe i.
1 1)et oppfordres nà UI kroneruiiing. 1)e soni
ivare med a stotte, kan sende sit
,11,305 02 89986 1 ABC hank.
Alle hidrag tas i mot med tak

Goy med Pippi
Det syntes i alle fall Helene Furevik pa seks
ãr, og mange, mange andre barn som fylte
Flateby samfunnshus til siste plass !Ordag
formiddag.
Da viste Flateby kino filmen Her kommer
Pippi Langstrømpefor alle barn fra 5 ãr og
oppover. Pãfolgende kreativ utfoldelse i
form av tegning av inntrykk fra filmen vakte
stor lykke. Sã godt som alle ville tegne. Pippi
i alle fasonger. Med og uten pengesekk, hatt
og hest.
- Jeg har sett pa Pippi for, sa Helene som gâr
i 1.klassè pa Hauglia skole.—Men det var pa
video.Og sâ har jeg ikke sett det derre med de
poltifolka for, og ikke at hun reistemed luftballong
De fleste barna visste om Pippi fra fOr. Og de
fleste hadde sett henne pa film. Men hun er sá
morsom at det gjor ikke floe, det var alle enigeom....
Se siste side

15 millioner vii det koste
bygg- med skràtak.

a

fá denne barneskolen i

Et komplett forprosjekt for Kirkebygden Barneskole er nà lagt
o
fram. Prosjektet er utarbeidet av arkitekt Didrik Hvoslef Eide pa
bakgrunn av de Ønsker og behov som plan og byggekomiteen for den
nye Kirkebygden Barnskole bar gitt uttrykk for.
Den nye skolen bar i det foreliggende for prosjektet et totalt area!
pa 2 363 kvm, og det er kostnadsberegnet til 15.2 millioner, inkludert
nybygg og rehabilitering av eksisterende bygninger, gamleskolen, og
skolebygget av -65 samt fly kjeller.
Skolestyret skal behandle saken 20. oktober, og skolesjefen innstiller pa at skolestyret tiltrer det framlagte forprosjektet skolesjefen
anbefaler ogsâ de bevilgende instanser a tiltre prosjektet.
Plan og byggekomiteen for
utvidelse av Kirkebygden skole
ble nedsatt i juni 86. Senere pa
sommeren ga formannskapet
komiteen i mandat a vurdere utbygging etter skolens behov.
Komiteen skulle ogsá vurdere
kombinasjonsutbygging skole/
korttidsbarnehage/fritidshjem,
bruk av eksisterende bygninger
pa skoletomta, og endelig skulle
de legge fram forslag til planlØsninger rnlkostnadsoverslag.
I begynnelsen arbeidet komiteen med a vurdere utbyggingsbehovet, og kombinere eventuelle areallØsninger i forhold til det
gamle herredshuset.
Komiteen kom etter hvert til
at kombinasjonslØsninger med
det gamle herredshuset ikke var
aktuelt.
Det foreliggende prosjektet er
basert pa en rehabilitering av
gamleskolen, skolebygningen fra
1965, pluss et nybygg pa 957 kvm.
Det totale arealbehov er regnet
Ut etter foreliggende elevprognoser. Det vii si en vekst pa Ca. 1
kiasse framover til fullt utbygget
to-parallellers skole, 12 klasser i
1990-91.
I nybygget er det beregnet 8
nye kiasserom, pluss et mediatek
Forts, side 7 (1)
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Opp og nod mod
Trond Viggo T
Kirkene
18. oktober 1987
Enebakk
Mari kirke ki. 11.00: v/Helgheim. Nattverd.
Granly, Dalefjerdingen ki.
11.00: v/Johannessen.

Sentralsykehuset i Akershus
26. sept.:
Hei, alle kjente,
en hilsen dere far:
Vi fikk ei stor og nydeligjente
med masse kullsvart hâr.

Karianne
Ole og Ingunn
Losland Dokkehaug

De aller yngste skal ogsa fa glede av árets TV-aksjon <<Hjerte for
livet'. I samarbeid med Trond
Viggo Torgersen, Trond Kirkvaag og produksjonsselskapet
VISCOM, har Nasjonalforeningen for folkehelsen laget Senell oOpp og Ned i b1odbanen'
som vises i Barne-TV hver dag
fra mandag 12. oktober og fram
til TV-aksjonssØndagen den 18.
- Vi moter to rengjØningsarbeidere som har fatt i oppdrag a rense
opp i en blodáre, forteller Trond
Viggo Torgersen. Aren er skitten
og trang og full av fett, - ikke ren
og glatt som den burde vre.
Gjennom sju fire-minutters episoder fØlger vi de to sine anstrengeiser for a renske opp og
fjerne uiumskhetene som er lagret over lang tid.
Serien er fØrst og fremst beregnet pa de litt stØrre barna, men
de voksne vil ogsa ha utbytte av
a fØlge med! Sjelden en budskapet om folk og helse butt presentert pa en men humØrfylt og lett
forstáelig mate, og samtidig slik
at selv de yngste seerne ski Ønner
alvoret bak.
- Senien ble spilt inn i kjelleren til
Norsk Filmeffekt, fortsetter

NfitupsVino

Trond Viggo. Selve áren ble laget
av skumgummi, glassvatt, plastikkremser og tapetklister for sâ
a bli spraymalt rod!
- Vi har forsØkt a framstille forebygging, og hva som foregâr ien
blodare pa en medisinsk rikttg,
men likevel for barn lett forstaehg mate. Vi haper at ogsa de
yngste vii forstâ hva som kan
skje med kroppen, og spesielt
hjerte, hvis man ikke tar vare pa
den, avslutter Trond Viggo Torgersen.

K
TV-AKSJONEN '87
'P SONDAG
18. OKTOBER

(i
NASJONALFONINGEN FOR FOLKEHELSEN
Poslboks 7139 Ho,005sbyes, 0307 Oslo 3.

Rikshospitalet 10.10.87
Tidlig men godt,
en bitteliten gutt
har vi Wt.

Tone og Lars Schea
1914 Ytre Enebakk

Gratulerer
Wire <<herlige naboer

Har natursvina gãtt over til brødmat?
Alt skulle tyde pa det nâ, de har nemlig kastet fra seg
komyresãn. Den. har de
riksveien, femti meter bortenfor avkjoringen til Ungersness gird. Kanskje en eller annen kunne hviske
dem I Øret at det finnes noe som heter søplefyllinger.

Torsdag 15.10 (U) kl. 19.00,
kr 20.00:
Jean de Florette, del II
LØrdag 17.10 (B) 5 ár,
kl. 13.00, GRATIS:
Nye streker med Emil
SØndag 18.10 (B) kl. 16.30,
GRATIS:
Rasmus pa loffen
(U) kl. 18.30:
Invasjon fra Mars
(V) kl. 20.30:
DØdelig vâpen
Mandag 19.10 (V) kl. 19.00:
Dødelig vãpen

PLAKATEN

Cecilie og Christoffer Pet- og 20. oktober. De blir 5 og 2
rus Oppegaard, Smáttaveien âr. Vi gratulerer!
Hilsen alle oss i nr. 17
19, Flateby, fyller ãr den 14.

I.L. Driv 0-gruppa
Arsmote fred. 16.10.
Se ann.

Betel,
Barnas uke.
Husk ukens moter.

pa

Husk moter
misjonshuset

Se ann.

pa

Flatebby kino viser
bl.a. "Rasmus
Ioffen.

pa

I.L. Driv. Friidrettsgruppa har ârsmote
Mjr ungdomsskole
19.10 kI. 19.00.

I.L. Driv. Arsmøte son.
8. nov. kI. 16.00.
Se ann.

Onsdagens tekst,
Slik er det ogsâ med dere, brØdre. Fordi Kristus dØde,
er ogsà dere dØde og star ikke under loven, dere tilhØrer en annen, han som stod opp fra de dØde, og vi
skal bcre frukt for Gud.
Rom. 7,4
Budene og alle forskriftene er
ikke vegen til Gud. For Paulus
var livet under loven blitt til vill
jakt pa de kristne, inntil Damaskushendeisen.
Befrielsen fra et meningslØst
liv kommer, nar troen pa den
oppstandne kommer. Det star
oss alle fritt a be om denne tro.
En av de fineste bØnnene i nytestamentet ma vane formulert av
faren som kommer til Jesus med
sin syke sønn. I sin fortvilelse ro-

per han: "Jeg tror, hjelp meg i
mm vantro. Med dette utgangspunktet opplevde han a se sØnnen bli frisk.
Det er ikke underet man skal
tro pa, men han som kunne gjØre
undere. Han kan og skape troen i
et menneske, troen pa at dØden
er overvunnet, gi oss dette faste
punktet i ti1vre1sen og feie meningslØsheten overbord. Vi settes
til a ..... bare frukt for Gud.

E.J.

Fern vii bli Pektop
Det har meldt seg 5 søkere
til rektorstillingen ved
Ytre Enebakk skole.
Blant sØkerne finnes to lokale,
nemlig Jan G. Sthren som i dag
er ansatt som undervisningsinspektØr ved Ytre Enebakk
skole. Sthren han 18 âns ansiennitet, og 6 àrs administrativ
enfaning som undervisningsinspektØr v Ytre Enebakk skole.
Den andre enebakksØkeren en
Gina Sigstad. Sigstad har 21 ars
ansiennitet, og en for tiden ansatt
som sosiallrer ved Enebakk
ungdomsskoie. Hun er ogsâ leder
for kommunens veiledningstjeneste, PVT.
øvrige sØkere er: Unni Fjellstad
Carlsen,Tannasen, for tiden undenvisningsmnspektØn
v/Vassbonn skole i Oppegaand, Oddvar
Jensen, GjerØy, for tiden nektor
ved GjerØy skole i RØdØy, og Reidar Johansen, Oiderskog, for ti-

den undervisninsinspektØr ved
Oldenskog skole i Vefsn.
Skolesjefen han innstilt pa Oddvan Jensen, men Jan G.Sthren
som 1.vana og Gina Sigstad som
2.Skolestyret behandlen tilsettingen i mote 20. oktober.

VIGN EU

(

frdt/erer

Hei Bjørg!
Gratulerer med dagen den
19. okt.
Hilsen dine
arbeidskolleger
Margrethe Torstensen gratuleres hjertelig med dagen
20/10-87.
Hilsen <<utflytterne>>

Ingen-annen bank har sã mange
miniBanker som ABC bank. Det
beste av alt, - de virker som de
skal! Er du kunde i ABC bank kan
du i tillegg til kontanter ogsá fá
oppgitt innestáende belop pa
kontoen din.
Med Personkortet har du et
miniBank-kort, og verdens mest
utbredte betaiingskort, pa ett og
samme kort. MiniBank er en tjeneste
'i ABC Dag&Natt.

Nyen
rektor?

Einar K.Bustenes, som var tilsatt i stillingen som rektor ved
_,$ ebakk ungdomsskole har takriei til jobben. 1.varamann,
øivind øiseth har ogsá trukket
seg.
Nestemann pa lista, Harald Nyen, for tiden ansatt som undervisningsinspektØr pa Mjr IJngdomsskole er ná tilbudt stillingen. Dersom heiler ikke Nyen vii
bli rektor er Kjell Sletteberg, Undervisningsinspektør ved Eriebakk Ungdomsskole neste kandidat.

Annonsering
er aktiv
markedsforing

—dill talerør
Oktober
Qktober
er regn mot ruter
og terasser
og Jot baflplasser.
Vindkast
og vátt lØv
pa trappen
under nflgeknappen.
Støy
av stØvlebarn
som tramper og lys i tamper.
Lys i tamper.

ABC Dag & Natt. Banken du
kan bruke hele dognet.
Ja, om du innretter deg litt
praktisk, kan du na benytte aile de
viktigste dagiigbanktjenestene i
ABC bank, 24 timer i dognet.
Det eneste du trenger er
en telefon med trykk-knapper, et
Personkort, og vare nye Dag&Nattkonvolutter.
Da kan du nemlig betale
regningene dine nar pa dognet det
passer deg, uten a ofre en tanke pa
nar det passer oss.

Da kan du nar som heist
ringe banken og fa oppgitt hvor
mye du har innestaende pa
kontoene dine.
Da kan du nár som heist
overf ore penger mellom dine egne
kontoer.*
Og da behover du ikke
lenger huske dine avtaier om innbetaling av renter og avdrag pa Ian,
fast sparing, osv.
Og du kan selvsagt heve

kontanter, hele dognet.
For a si det enkelt, - som
Dag&Natt-kunde i ABC bank kan
du nesten glemme vàre apningstider for godt. En god bank gjor det
enklere!

AIJOIC

)*NaU

* Denne tjenesten settes i gang i disse dager, og ventes Mar for bruk innen slutten av oktober.

AS
,& ThO(k,ldW.

Uij ucft
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Nndballhelga:

Litt seiepmlitt tap
Det ble bade seier og
tap a hente hjem for EDnebakk IF's dame og pike
hândballspillere
etter
søndagens kamper. Her er
resultatene:
P-10
P 10 spilte mot Kurland i Sandbekkhallen sØndag. Kampen
endte 3-10 til Kurland. Resultatet ved pause var 1-8.
P 10 bestãr av fØlgende spillere: Heidi Skaug, Gry Tvedt,
Lillian Pedersen, Live Thoresen,
Stifle Janssen, Kathrine Kolstad, Heidi Kjekstad, Inger Lise
Fjelstad
SynnØve Glavin, Monika SØylen
og Gry Anette Breivik
P 14—I
P 14's I—lag spilte i Jessheimhallen sØndag. Kampen gikk mot
UllIKisa og endte med 16 - 11 til
Enebakk, som fikk overtaket allerede i 1.omgang. Resultatet
ved pause var 7-5 i Enebakks favor.
Málscorere:

Anette Hansen 4
Hanne JØrgensen 3
Elin Foistad 5
Rita Stenslie 1
Maria Benterud 3
Det var en fra Enebakks side
godt gjennomfØrt kamp. Spesielt
ma nevnes Hege Johansens fine
innsats i mál. Ellers bØd kampen
pa mange fine langskudd og innspill. Laget har nà avansert til
2.plass i serien.
P 1411
spilte ogsa kamp sØndag. Denne
gikk pa mer hjemlige trakter i
Mjrhal1en mot Holters 2.1ag.
Her ble resultatet 7-13 til Holter.
Resultatet ved pause var 3-9 til
Holter.

Kretsmesterskapet
I friidrett for Folio
Annen del av kretsmesterskapet er ná avsluttet, og I.L. DRIVs
jenter og gutter fulgte opp den
gode innsatsen fra tidligere I Sesongen. PA 100 in sprintet Katharina Hâkonsen (13) seg til en annenpiass med tiden 13,7 sek. JØrn
Ege (12) fikk samme plassering
pa sin fØrste 1000 m med tiden
3.40.5. Mens jentene kjempet pa
As stadion, debuterte guttene pa
det nye banedekket pa Ski stadion. Kristian Dammen (16) gjorde
dette pa en overbevisende mate
da han vant 400 m pa den gode tiden 54.0 sek. som samtidig er ny
klubbrekord. Martin Opsahl (15)
fulgte opp med en annenplass pa
samme distanse med tiden 59,1
sek. pa 1500 in ble det derimot
gull til Martin med tiden 4.45.8. I
lengde ble det ogsa gull til DRIV
idet Christian HØe (12) hoppet
4.53 m. Her ble JØrn Ege nr. 3
med 4.38. Espen Pettersen (11)
ble nr. 4 i sin klasse med 3.93.
Klassevinneren oppnadde 4.16,
sà her var det sma marginer. I
kast med liten ball ble Christian
HØe andremann med resultatet
48.68 in. De fleste av resultatene
oppnádd under KM var samtidig
personlige rekorder.

Málscorere:

Tone Haugaard 1
Marianne Darre Hansen 3
Birgitta Haug 3
Ellen Rosenberg 1
Laila Johannessen 1

uavglopt

kpevep

fly Punde

P 16
var
i
ilden
Neshallen.Motspillere i denne
kampen, som ogsâ gikk pa søndag var Raumnes og Ames.
Resultatet av kampen ble 11-6
til Raumnes og Ames. Ved pause
var resultatet 5-2 til vinnerlaget.
Darner I, (5.div.)

SØndagens kamp i BB hallen
pa SØrumsand mot SØrumsands
1.lag endte med seier for enebakkdamene. Resultatet ble
19-18 til Enebakk. I fØrste omgang var det imidlertid SØrumsand som hadde overtaket, og
pauseresultatet var 10-11 i SØrumsands favØr, men heldigvis
kiarte enebakkdamene a ta igjen
dette i 2.omgang.
M 6 1scorere:

Marianne Nordli 11
Ellen Jacobsen 1
Katrine Harsem 1
Marit Barknes 2
Eva Nss 2
Aud Nordlie 2
Det var en jevn, fin kamp, hvor
begge lag spilte fin handball.
Darner II (8.div.)

Dette laget mØtte SØrumsands
2.1ag i Mjrhallen sØndag
ettermiddag. Ogsá denne kampen gikk ut med seier til
enebakklaget.9-8 ble resultatet
etter en spennende kamp. Dette
laget er sammensatt av tidligere
P 16 spillere og noen fra damelaget. Men aldersforskjellen lot ikke til a bety noe hinder for samspillet.

Bariiestalett
Stafett betyr som regel dramatikk og spenning, og arets
barnestafetter pa det nye Soflemyr stadion pa Kolbotn ble intet unntak. Her var det full laginnsats, men grunnet vekslingsfeil ble flere av lagene diskvalifisert. DRIV stilte med to guttelag og et jentelag, og alle kom
hjem med gjeve medaijer.
PA 4 x 100 m i klasse jenter
13-14 ar, vant DRIV etter en
spennende kamp mot Kolbotn.
Tidene ble 56.2 mot 56.4. Gulijentene var Elin NØkleby, Trifle Lise
Myhre, Anja HØnsi og Katharina
Hâkonsen. I f]or glapp gullet fra
de samme jentene pa mâlstreken, sá seieren denne gang smakte ekstra godt.
PA 4 x 100 m i klasse gutter
15-16 am ble det sØlvmedalje til
Martin Opsahl, Jan Stenesen,
Stale Sther og Kristian Dammen pa tiden 49.9. Her var fern
lag med, og Ski satte klasserekord med 47.0.
Sølvmedaljer ble det ogsa pa
Bernt Myrer, Thomas Kristiansen, Espen Pettersen og Roar
Martiniussen pa 4 x 60 m. DRIV
fikk tiden 37.2, mens Ski vant pa
35.0. De stolte sØlvvinnere er alle
11 am og kan delta i samme klasse
(11-12 am) neste ar.

Annonser leses av folk flest

Lena Mjerskaug var flere ganger farlig foran As sitt màl.
Karnpfakta:

Enebakk stadion:
Enebakk-As
3-1(2-0)
Enebakks mil:
1-0, 30 mm. ved Nina Ekenes
2-0, 39 mm. ved Marianne
Nordli
3-1, 58 mm. (selvmál)
Enebakk-laget:
Nina Karlsen, Lisbet Torhov,
Anita Lindberg, Anne Ekeli, Lena Hole, Kari Ellen Sigstad (49
min.), Lene StrØmsborg, Lena
Mjerskaug, Nina Sandás, Marianne Nordli, Nina Ekenes, Bente
Randem (31 mm.)
Dommer: Einar Jelstad, UllIKisa,
middels.

LØrdag 10. oktober ble
den første av de to kvaliflseringskampqle mellom
Enebakk- og As-damene
spilt.
Etter en veldig tam
fOrste omgang, tok kampen seg opp i andre.
Enebakk-damene vant
til slutt 3-1.
1. omgang
Enebakk hadde kampens fØrste store malsjanse etter 6 mm.
Marianne Nordli la inn pa hØyyresiden til Nina Ekenes, som
styrte ballen like utenfor As-buret.
Etter 9 min. fikk As et frispark
som nesten gikk inn.
FØrste omgang var en darlig og
tam forestilling. Kampen hadde
darlig tempo, og spillet ble for
trangt. Det var dârlig bevegelighet I angrep, slik at ballfØrer ikke
fikk spilt i fra seg ballen. Men sa
skjedde det. Enebakk tok ledelsen ved Nina Ekenes etter drØye
30 mm., og som om ikke det var
nok la Marianne Nordli pa til 2-0
bare ett minutt for omgangen var
slutt.
2. omgang

Andre omgang ble en mye bedre
forestilling. Enebakk presset det

meste av omgangen. 12 mm. var Tap
gatt da As trakk opp en rask konAs ãpnet best og tok ledelsen ettring som Elisabeth Haveraaen
lobbet elegant over Enebakks ter 15 min. Midtveis i omgangen
keeper Nina Karisen.
Wits- MOW
Enebakk spilte seg til mange ser, og eter 1
flotte mãlsjanser, men matte Mâlscorer var Lena Mjerskaug.
Enebakk spilte jevnt med As
vente til det 18. minutt for de fikk
flere mal. Marianne Nordli stor- periodevis, men etter hvert tok
As mer og mer over spillet. I anmet nedover venstresiden, og
dre omgang var det enveiskjøskjØt fra en meget spiss vinkel,
ring hele tiden, As dominerte
via en As-forsvarer, og i mal. Ti
fullstendig. Spissene til As var
minutter senere stormet As-spilveldig effektive, og med litt flaks
lerne nedover mot Enebakk-makunne de godt ha scoret mer.
let. Det ble en gedigen mØlje der
Enebakkingene vimket daue og
alle sparket pa ballen uten at den
tafatte. Det sier jo litt at de etter
flyttet pa seg. Nina Karlsen fikk
17 min. brant en straffe utenfor.
etter hvert kastet en hand pa balDermed stam lagene likt etter to
len. Mot slutten av omgangen
kamper. En ny kvalifiseringskunne Enebakks spisser nesten
kamp pa nØytral bane ma til for a
leke seg med det tamme As-forfA bestemt hvem som rykker opp
svaret. Fire minutter fØr slutt luri 3. divisjon.
te Nina Ekenes an noen forsvarere, men skuddet gikk rett pa keeper. Enebakkingene seiret 3-1
over As, og em pa god vei mot 3.
divisjon.
Karnpfakta

As grusbane
As—Enebakk

3-1(1-1)

Scoringer:

1-0, 15 mm. ved Anne Pettersen
1-1, 19 mm. ved Lena
Mjerskaug
2-1, 47 mm. ved Kari Berget
3-1, 60 mm. ved Kari Berget
Enebakks lag:

Nina Karlsen, Lisbet
Torhov, Anita Lindberg,
Lena Hole, Kari Ellen Sigstad, Lene StrØmsborg,
Anne Ekeli, Lena Mjerskaug, Nina Sandas, Kristin Heigheim, Nina Ekenes, Marianne Nordli (40
mm.)
Dommer: Ivar Dahl, Spydeberg, middels.

B11*
fodder
Kr. 3,30 om dagen gjør
deg ikke fattigere,

I

rnPn rikpre.

R DD
BARNA

T1f:(02)41 4635
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Ukens spaltist
- OG VANNET
STEG,
da som nâ, og alvoret.
Midt i Enebakk. Der hvor biler og
busser am sommeren ma bremse
for spaserende ender, der ma de
nà slâ
full fart akterover for svømmende.
Idyllen skal man sette pris pa.
Det begynte i 1960, med vannverket. Det vannet som fØr rant
strake veien, tok seg nä en tur
innom alle hus, og var ikke det
samme nár det kom ut igjen.
At elva matte bli annerledes nãr
vannet ble annerledes har vi
hatt 27 âr til a finne ut av.Sá star
vi som vi pleler, peker pa hverandre med den ene handa, og pa
kommunehuset med den andre.
Da vet vi hvem som har skylda,
og hvem som ma gjøre noe med
det. Kanskje kommunen har satt
av penger til kloakkledning og
appgraving 1 alle disse 27 ârene.
Det er ihvertfall brukt penger pa
mye annet. Mye annet som virker
litt vassent, ná som vi fra uke til
uke ikke riktig yet am Ekebergdalen har fastlanc1sforbindese.
Men vi setter var lit til de 200 persaner som er med i kommunens
Ca. 50 rád og utvalg.
Det brukes visstnok mye penger

Ukens., turner
Midtveis i oktober maned viser det seg at Astrid
Lindgren-jubileet er blltt en suksess. Kinosalen er fullsatt av ivrige unger, og biblioteket kan fortelle at det
var gledelig a se sâ stor deltagelse bade av barn og
voksne. Denne uken vii <<Nye streker med Emil>) bli
vist pa lørdag, gratis forestilling med tegning etterpá.

POLITI0 I.. 0
t
II

Mopedsyndere
Ved patruljering fredag kveld,
stoppet folk fra lensmannskontoret hele fern unge mopedister.
En 14-5ring ble stoppet pa en
uregistrert, ombygget motorsykkel, uten lys og i darlig teknisk stand, pa riskvegen ble en
15-aring stoppet, ogsa med en
uregistrert moped. Nok en
15-aring pa moped ble stoppet.
Denne gangen var det aitfor hØy
hastighet, og et par mopeder
med to personer pa stØtte ogsa
pa lovens lange arm.

pa brobygging borte pa Vestlandet. Det ñnnes sikkert noen
ferger sam er ledige.

Chr.Oppegaard.
Sam neste ukes spaltist utfordres hvem som helst som bruker
vannklosett.
Vignett legger til for egen regfling:

Hvorfor ikke Knut Enger?

LIus I(

Søndag sam ordinr barneforestilling, men gratis, vises -Rasmus paloffen'. Rasmus er foreldrelØs. Han bar pa et barnehjem sammen med mange andre
barn. Det er aldri srlig kjedelig
der, men likevel skulle det vrt
fint med foreldre. Helt egne foreldre! Av og til stiger hàpet.

BarnlØse mennesker kammer til
hjemmet for a velge seg et barn.
Men alt for afte bryr de seg ikke
am gutter, nesten alitid blir det
en pike de vil ha.Rasmus innser
at hvis han naen gang skal fâ egne foreldre, sa ma han ta saken i
egne hender. Han rØmmer...

Torsdag kan du se del II
av Jean de Florette, .Manon og Kilden'.. Om du

T —lrLørdag ble det funnnet en stjalet bil i Kirkebygden. Bilen var
ribbet for alt.

ikke fikk med deg del I sã

1
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gjør ikke det sá mye, da
disse kan sees helt uavhengig av hverandre.
I Del I sá vi at Le Papet og
Ugolin pa uhederlig vis fikk kjØpt
garden til den stakkars Jean de
Florette som slet seg til dØde da
han ikke kiarte a finne vann pa
eiendommen. Le Papet og Ugolin
hadde funnet en rik vannkilde
der, men gjemte den under et lag
sement sá ingen skulle finne den.
Jean de Florette døde og de fikk

Dans pa bordet
Senere pa natten matte palitiet igjen rykke ut. pa et bevertningssted 1 Enebakk ble festen
litt for livlig for tre unge darner.
Dansegulvet ble for lite, sa dansen fortsatte oppe pa bardene sá
glass og dekketØy gikk i gulvet.
Tydeligvis ble det agsâ for varmt
for de apptredende, sá en del
klr ble kastet. Etter hvert ble
pákledningen minimal, kanskje
mindre enn mange satte pris pa.
De tre unge damene knuste ogsa
glasset I inngangsdØra nár de
gikk.
To av dem ble brakt til Romerike politikammer, hvor de ble
ilagt en bat pa 1500 kroner hver.
Den tredje vii ogsa matte snakke
med palitiet.

Innbrudd

kjØpt garden for en billig penge,
apnet kilden uten a vite at Jean
de Flarettes datter Manon sa hva
de holdt pa med..,.
NA har det gatt 10 ar og Manan
bestemmer seg for a ta hevn. Pa
hvilken mate skal ikke avslØres
her.

Pastboks 7139 Hamansbyen, 0307 Oslo 3

Ran i Loken Matsentep

Natt til søndag ble det oppdaget innbrudd I LØken matsenter. Tyvene hadde ikke fâtt med
seg nae.
Nok et innbrudd

Nytt innbrudd has LØken natt
til mandag. Denne gangen hadde
tyvene kommet seg inn. Politiet
var raskt pa plass. Ved hjelp av
palitihund fikk de raskt tak i to
unge gutter. De ble funnet i skogkangen hvor de satt pa tre ØlkasDe ventet pa forsterkninger
til a frakte tyvgodset bort. Bade
de to og sjaførene vil matte vente
seg et oppgjØr med palitiet.
BranntiUop

Has Egil Svarthol, Enebakk
bilopphoggeri, ble det natt til
mandag gjort forsØk pa a sette
fyr pa en brakke.
Ungdomsfilmen er Invaders
from Mars . Om en fantasifull
11-aring som en natt vekker sine
foreldre for a fortelle dem at han
har sett en UFO lande bak huset.
Faren undersØker saken og da
han kommer tilbake er hans per-

Forrige onsdag K1.10.30
forsynte to unge gutter
seg med tippekassa i Lken Matsenter i Ytre Enebakk.
Mens betjeningen var opptatt
med kundene , s
guttene sitt snitt til a stikke av
med tippekassa. Denne var hel-

digvis butt tØmt kvelden i forvegen, sà den helt store summen
var det ikke i den.
—Vi har stadig I den siste tiden
lest i avisen am den slags tyverier, sâ la dette vre en pãminnelse til alle butikkene: Skjerp
rutinen og torn kassene gjerne
here ganger am dagen, sa innehaver Thorleif LØken.

MØt Mel Gibson i DØdelig Vipen. Martin Riggs og Roger Murtaugh er to svrt forskjellige p0litimenn i LA, men med en ting
felles: De skal vre arbeidspartnere og jabbe med samme
sak. Roger er en farget, avbalansert og ralig mann pa 50 ar - med
star familie, hus, bat og bil. Martin derimat er en yngre, skytegal
mann - pa randen til a bega selvmord. Hans kone er nettopp
drept 1 en bilulykke.
De far i oppdrag a lØse en sak
hvor en ung pike sannsynhigvis
bar begatt selvmord ved a happe
ut av vinduet. Det viser seg at pi-

sonlighet forandret, og han har et
merkelig arr I nakken. Var det Iikevel et romskip han hadde sett?
Davids nysgjerrighet overgár
frykten og han drar ut for a undersøke dette pa egen hand.

ken er datter av en Vietnamvenn av Roger, og at saken slett
ikke er sa enkel som fØrst antatt.
Blir vist sØndag og mandag.
(Se annanse).

Stikkontakter
er farlig for barn.
Enkle midler finnes
tI vern

©

UNI

6

VIGNETT

Overraskende
Søndag avsluttet Enebakks A-lag sesongen med en
bortekamp mot Gardermoen. Enebakkingene var ubeseiret fØr denne kampen, men serieavslutningen ble
nesten et mareritt for Enebakk. Gardermoen lyktes
med alt de prove pa, og vant hele 6-1 over kretsmestrene.
1. omgang:

I det ufyselige vret pa Gardermoen stadion fikk hjemmelaget en pangàpning. Allerede etter 6 mm. tok de ledelsen og de la
pa til 2-0 like etterpá. Gardermoen spilte sa raskt at Enebakk
ble pa etterskudd. Etter 16 mm.
hadde Enebakk en fin mulighet.
Geir Wiger la inn pa hØyresiden
til Fred Sandás som stupheadet
like utenfor. Gardermoen var veldig effektive, og etter 20 mm.
stod det 3-0 til hjemmelaget.
Enebakk prØvde a komme igjennom Gardermoens forsvar, men
de lyktes ikke. Enebakk fikk ikke
noe til a stemme, pasningene var
sleivete og upresise sa angrepet
stemte ikke i det hele tatt. Men
Gardermoen fikk det til a stemme, 41 mm. Ut i kampen lagde de
sitt fjerde mal for dagen. Gardermoen var fØrst pa ballen hele tiden og tjente pa det.
Pausen

- OK gutter, de lagde fire mál,
da kan vi ogsa gjøre det. Vi setter
tre mann i forsvar til a mannsoppdekke liver sin mann, og vi
kjØrer tre mann helt pa topp til a
ligge og trykke hele tiden. N.
skal vi dunke og kjØre og ha det
moro, sa far vi se hvor mange vi
kan putte inn, sa trener Ole Wagenes i pausen.
2. omgang

Enebakk prØvde a kjØre hØyt
tempo fra starten, og de lyktes de
fØrste minuttene. Kun 2 mm. var
gatt da Geir østli dyttet inn Enebakks eneste mal i kampen.
Presset fra Enebakk holdt I Ca.
10-15 mm., og sa sa det stopp.
Spillet til Enebakk ble mer og
mer likt spillet i fØrste omgang.
Etter 18 mm. kontret Gardermoen, men enebakkingene fikk
reddet pa streken. Det var tydehg at Gardermoen hadde god tid,
spesielt keeperen var flunk til a
strekke Ut tiden. 5-1 stod det etter 32 mm, og det siste málet
kom pa straffe etter drØye 40
mm.
Kampfakta:

Gardermoen stadion

Gardermoens keeper plukket ned defieste av Enebakks
forsØk.

Gardermoen - Enebakk
6-1(4-0)
Enebakks ma!:
4-147 mm. ved Geir Østli
Enebakks lag:

Roy BrunstrØm, Ragnar
Engerhoim, Jonny Lyseggen (45 min.), Frode Lindberg (45 mm.), Roar Sandas, Fred Sandâs, Geir Wiger, Lars Furuseth, Richard Bakke, JØrn Skaug,
Gunnar Mathisen, Frank
Bakken (45 mm.), Geir
Ostli (45 mm.)
Dommer: Tom Skovik,
Fetsund - middels.

Bli
fodder
Kr. 3,30 om dagen gjør
deg ikke fattigere,
men rilpre

I
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Harajama 10 AN
I midten av 1970 árene
ble det fØrste bygget pa
Grendesenteret pa Flateby reist. Det var banken
som bygget dette. Foruten
banklokaler, ble det ogsá
postkontor der.
I underetasjen ble det
innredet to lokaler, hvoray Harajama Sko leide
det ene.
Navnet Harajama er satt sammen av de to fØrste bokstavene i
fornavnet
til
liver
av
medlemmene.i familien Waade,
Haivard,.Randi,.Jan og Marianne.
17.oktober 1977 kunne de flytte
inn.

Her holdt de til i ca.fire ar, inntil
de kunne flytte over til
nybygget,.hvor de fremdeles holder hus.
I de fØrste harde arene sto fru
Waade alene om ekspederingen.
I dag har hun med seg tre ansatte
til.
PA selve ti ár dagen, iØrdag
17.oktober, markeres dagen med
spesielle jubiieumstilbud. Dessflere
blir
det
uten
overraskelser,.servering av kaffe
og kaker,.
boiler og brus, bahlonger osv.
Hele uka bhir det lest, spesielle
tilbud liver dag og tilslutt avslutningen lØrdag 24. oktober.

Na skal det endelig bli
dreis pa Enebakk IF's lyslØype pa Flateby. I løpet
av de siste ãrene har lØypa vert lagt om to gauger, ikke helt uten forviklinger og diskusjoner
om ansvar, og om hvem
som til syvende og sist
skal betale gildet. Mandag kveld besluttet formannskapet at de resterende arbeider i forbindelse med 2.gangs omlegging skal utføres snarest i
samarbeid med idrettslaget, og at det skal bevilges kr 160.000 til dekfling av overskridelser og
tilleggsarbeider.
FØrste gang lyslØypa ble lagt
om var i 1984/85 Det kostet
222.800 kroner. Dengang matte
iØypa legges om fordm den kom i
konflikt med boligfeltet. Nar lØypana matte legges om igjen skyldes det idrettsanleggsplanene
ved Streifinn, og avtalen som ble
mnngatt med Eeg Henriksen om
pukkverksdrift i omradet.
Hvem som til syvende og sist
skal bare omkostningene ved
denne
omleggingen, og hva den kommer til a koste strides det om fordi:
Da det skulle forhandles med
Eeg Henriksen hØsten 1985 ble
det nedsatt en. administrativ arbeidsgruppe som skulle utarbeide rapport. Av denne rapporten framgikk det at lyslØypa

igjen matte on- legges, og det ble
regnet med en timepris for omleggingen pa kr 350.000. Det ville
bety en totalpris for omleggingen
pa 100.000 kroner.
Men sâ enkelt. var det ikke. I november ble det besluttet a oppretteen plankomite som raskest
muhig skulle utarbeide forslag til
omlegging av lysiØypa, med kostnadsoverslag.
Kulturkonsulenten ble plankomiteens sekretr. I et notat utarbeidet av kulturkonsulenten
framgikk det at Eeg Henriksen
hadde tilbudt seg a utfØre planeringsarbeidene i forbindelse med
omleggingen. Tilbudet ble akseptert av den administrative arbeidsgruppa og dehvis iverksatt.
Munthig ble kostnadene for arbeidet anslatt til 30.000 kroner.
PA bakgrunn av dette notatet
vedtok formannskapet a gi radmannen fullmakt til a anta anbud for omlegging av lyslØypa,
og sekretariatets medlemmer
skulle ha ansvaret for den daghige oppfØlging.Det ble inngatt avtale med et firma om oppsetting
av stolper og lysanlegg.
Dette kostet kr 119.400. Demontering av eksisterende utstyr
kostet 3000 kroner, og planeringsarbeidet ble beregnet til
30.000 kroner shik at hele omleggingen skulle komme pa kr
152.400.
Etter de opplysninger Vignett
har. ha plankomiteen ikke fram
annet kostnadsoverslag enn det
som kom fram I notatet.
I september i for henvendte ElF
seg til kommunen , og kunne
opplyse at lØypa slett ikke var
satt i stand som forutsatt. Blant
annet var ikke strekningen
forbi Streifinn opparbeidet.

Gjenstaende arbeider ble kostnadsberegnet til 60.000-70.000
kroner. Men, det man I kommunens admmnistrasjon ikke var
klar over pa det tidspunkt, var at
Eeg Henriksen allerede hØsten
1985 hadde utfØrt arbeider til en
pris av over 82 tusen kroner. Den
fakturaen nadde radmannskontoret ved arsskiftet 86, mens den
var utskrevet I februar samme âr.
Grunnen til at fakturaen tok sa
lang tid var høyst sannsynhig at
plankomiteen hadde hadde forsøkt a forhandle med Eeg Henriksen om reduksjon av belØpet
uten at dette hadde fØrt fram,
Til tross for at det var operert
med en timepris for omleggingen
pa 350 kroner, ble det siden kiart
at det var benyttet maskmner til
arbeidet med en timepris pa over
800 kroner.
Senere har Eeg Henriksen utfØrt
arbeider for ytterhigere 24 tusen
kroner i lyslØypa shik at de totalt
har planert for 106.248. Dette
kom forØvrig som en stor overraskelse pa kommunens admmnistrasjon som sier at de ikke
var orientert om at det var utfØrt
arbeider i lyslØypa av shikt omfang. Heller ikke visste de noe om
at det var fØrt forhandlinger med
Eeg Henriksen for a M belØpet redusert.
En ny runde mellom administrasjonen i kommunen og,teknisk
etat og Eeg Henriksen A/S har resultert i at den fØrste fakturaen
Ira flrrnaet ble redusert til 63.600.
SA langt har omleggingen av lysiØypa kostet 210.000 kroner. Det
arbeidet som na gjenstar er a
sprenge bort en knaus ved Streifinn for a a lØypa bredere. Dette
vii koste 50.000 kroner.

Boptep E-vepk:

Duket for dpakamp
OppChristian
BØrter
har
egaard pa
ikke tenkt a bøye kne
for NVE uten kamp.
Etter at han ble palagt a stenge strØmforsyningen til abonnentene i Ekebergdalen 1.september,
noe som han hele tiden har nektet a gjøre, har han nâ kontaktet advokat Tor
Erling Staff til a ivareta sine interesser
i
o
saken.-Imens gar forberedelsene til kommunnal overtakelse
av strØmforsyningen
i Ekebergdalen sin
gang.
FORHANDLINGSKORT

Under motet vi hadde med
NVE i august med representanter Ira bade Enebakk E-verk og
kommunen tihstede, oppfattet

jeg det etterhvert som om dette
med stenging av strØmmen ble
brukt som et forhandhingskort
for a f6i oss pa ghi. Etterhvert sorn
mØtet skred fram, het det overveie a stenge, sier Oppegaard.
FOR SMA

Det som forØvrig skjedde i møtet var at vi nok en gang avviste
vedtaket i NVE, som ogsa er
stadfestet av departementet om
at vi ikke f.r drive strØmleveranser Ira vârt 17.000 volts anlegg.
Det eneste vi da ber om et et tilkobhingspunkt med Enebakk
E-verk, sa skal vi ordne resten
sjØl, uten konsesjon. Men NVE
godkjenner ikke et shikt punkt.
Et shikt punkt er de imidlertid
nØdt til a ha. Deter vedtatt at fylket skal kjØpe kraft fra BØrter
E-verk. Da ma det vre et tilkophingspunkt. Det NVE ikke
godkjenner er imdidlertid
et punkt som gjØr det mulig for
oss a tilkoble abonnentene. Og
begrunnelsen er at vi er for sma.
SAMARBEIDER IKKE

Men, sier Oppegaard,—da samarbeider ikke vi med NVE, og vi
vil gjøre alt for a forhindre at vedtaket om stenging bhir effektuert.

PA motet i august ble vi spurt om
vi vil hindre det hvis det er kommunen som gar fram med hinje i
Ekebergdalen. Og vart svar er at
hvis kommunen
lar seg bruke av NVE, er det samme sak. sa derfor vii vi gjØre hva
vi kan for at kommunen ikke
kommer fram med trase sa de far
overtatt strØmforsyningen i Ekeberdalen.
FASTLAST

—Dette later temmehig fastlâst?
—Det er fastlast, bekrefter Oppegaard. —Vi inviterte kommunen
til a spille pa lag.Denne gangen
er det 055 som skal overtas, men
nar vi vet at malet for NVE er
fylkesforsyning, vet vi ogsá at
Enebakk E-verk bhir neste. Jeg
har hØrt om folk som gar frivilhig
til skafottet, men det er ikke
vanhig, fastslar Oppegaard.
Derfor har vi da ogsa lagt dette
over pa advokaten.
NVE fastslo I forbindelse med augustmØte at en muhighet for dem
erekspropriasjon av linjer, stolpefester og grunn silk at man
kommer fram. En annen muhighet er a bygge et helt nytt fordelingsnett.
—Jeg kan bare ikke skjønne at

VIGNETT

Flateby Klapt for aOpets
familmle store TV-aksjon
mobbes
Natten til tirsdag skjedde
det igjen.Steinkasting pa
ruta for annen gang, og
denne gangen smalt det
skikkeiig. Ødelagt rute,
giasskãr over hele stuegulvet og sØvnløse unger
er resultatet for en enslig
mor med to barn pa LØkkafeltet pa Flateby.
Familien har ogsa tidligere vrt
gjenstand for hrverk og rampestreker fra smà og store pØbler
i miii Øet.
Sist var 1.januar da rampen fant
det formáistjenhig og fyre av raketter mot rutene . Det kostet
8751 kroner.
Men synderne ble dengang tatt,
og en av dem stilt for retten, ogsa
p.g.a. andre forhold, og dØmt, forteller
flatebykvinnen som er gjenstand
for pØbelens pàfunn.
Fredag for to uker siden var fØrste gang synderne angrep med
steiner mot ruta. Da ble det med
skrekken, og enkelte stygge merker pa rutene. Natt til tirsdaggikk det verre. Begge tilfeliene av
steinkasting pa ruta har foregàtt
klokka 1 om natta, og familientror derfor at det kan dreie seg
om folk som kommer hjem til
Flateby med siste buss som er
ved riksveien i halvettida.
-Jeg satt i sofaen og halvsov da
ruta gikk i knas ,forteller kvinnen. Siden forrige gang har jeg
vrt helt utav meg. Alt gàr pa
det ikke er om for oss, sier Oppegaard. Vi passer ikke inn i systemet fordi vi er for smá. Vi mener imidlertid at det ikke hadde
vrt sa vanskelig a ha BØrter
E-verk gaende. Men deter vel det
at skulle man ha mange som oss
ville det bli for vanskelig for
NVE-monopolet.
PRINSIPPER

-Er dette blitt en prinsippsak
for deg?

Si er alt kiart for àrets
store TV-aksjon Hjerte
for livet, fØrstkommende søndag.I Enebakk vii ca 125
bØssebrere were I aksjon i tidsrommet fra kiokka
15.00 til 19.00. Fra kiokka 15.00 til klokka 20 vil det ogsã vre telefonvakt i ABC-bank i Kirkebygda hvor
man kan ringe inn sine bidrag, dersom man ikke far besØk. Innbetaling av belØp til aksjonen kan ellers skje
over bakgiro 1605.03.04217.

Folk oppfrodres til a ta vel imot
bøssebrerne, som skal legitimere seg. BØssebrere er stort sett
elever fra ungdomsskolene i Enebakk, men i Dalefjerdingen besØrges transport og innsamling
av frivillige. I de andre kretsene
er det Lions som star for transporten av bØssebrere.Pa Flateby blir det i alt 50 bØssebrere, i
Ytre 50, i Kirkebygda 15 og i Dalefjerdingen 10.
Dersom bØssebrerne kommer
til tomt hus, blir det lagt igjen
innbetaiingsblankett, slik at
man i aile fall skal fA gi sitt bidrag til arets aksjon.
halv tlov her, Jeg tor faktisk ikke
ga og legge meg, og yngstemann
har ogsa butt svrt engstelig. Etter det som skjedde i natt har
hun kastet opp flere ganger. Hun
fikk selvfØlgelig ikke sove resten
av flatten.
-Jeg er overbevist om at det
dreier seg om hevnaksjonersier
Fiatebykvinnen
sa ilie er disse gjentatte tilfellene
av mobbing og plaging at da mm
far for kort tid siden dØde, kunne
jeg ikke engang reise hjem til begravelsen hans av frykt for hva
som ville skje her, sier flatebykvinnen som na anmelder forholdet.

IL Driv
Klubbmesterskap
Jenter 1980

1. Hege NØkleby 1. 11, 2. Marie Tidemann 1.12, 3. Katrine Tryti
1.16, 4. Kari Bognerud 1.20, 5. Anne Marit Ungersnes 1.21, 6. Heidi
Ruud 1.22,
Gutter 1980

1. Tom Pettersen 1.07.
Gutter 1979

-Det er kiart at her dreier det seg
om prinsipper i den forstand at
jeg mener det ikke er nØdvendig
A sentralisere arbeidsplasser.
Dessuten oppfatter vi service
som en utfordring. Fjernes ansvaret fra lokaimiljØet, kan det
resultere i lemfeldig behandling.
Med BØrter E-verk vet folk at de
som har ansvaret er midt iblant
en. -Fjernadrninistrasjon oppfatter jeg som et tilbakeskritt.
HOBBY OG TRADISJON

Derfor er det ikke vanskelig for
oss a innta den holdningen vi
gjØr. Enkle prinsipper gjør det
iett a st6i imot.
-Men ma du gi deg til slutt?
-Det koker seg vel ned til et rent
fysisk spØrsm.LVi kan til syvende og sist bli satt inn, eller bØtelagt sa det monner skikkelig.
Klart at vi slik kan bli tvunget til
A gi oss. Men slekta har drevet
BØrter E-verk siden 1907. For oss
er det bade hobby og tradisjon.
En tradisjon vi Ønsker a viderefØre, sier Oppegaard.

1. øystein Berg 1.11.
Gutter 1978

1. Dag Thorstein Skaug 1.05, 2.
Rune Berg 1.07, 3. Torkjel Hongye 1.11,
Jenter 1978

1. Katrine Furulund 1,08, 2. Stifle
Kondola 1.13, 3. Marianne Bjerkeiand 1.19,

Som de fleste na burde vre
kjent med, er árets innsamlingsaksjon tildelt Nasjonalforeningen for Folkehelsen.
"Hjerte for iivet" aksjonens
navn, indikerer da ogsa at 60 prosent av aksjonsoverskuddet skal
ga til behandling
og bekjempelse av hjerte/karsykdommer, mens resten av belØpet
skal fordeles pa eldreomsorg, tiltak for famiiie, barn og unge, og
endelig innsats i forbindelse med
organisasjonens tuberkulose og
AIDS-arbeid.

legg disponibelt. Det nye heimkunnskapsrommet blir pa 93
kvm,mens formingsarealet blir
pa 152 kvm. Klasserommene i
gamleskolen er pa 63 kvm, mens
de i nybygget er 55 kvm.
Nybygget er kostnadsberegnet
til 10 036 000 kroner, mens rehabiiiteringen av eksisterende bygfinger vil koste 5 184 000.
Lrerradet ved Kirkebygden
skole har behandlet saken, og de
har blant annet uttalt at det er
beklagelig at ikke 2. etasje i gamlebygget kan nas av rullestolbrukere. IN papeker ogsa at de
synes gymsaien blir i det minste
uaget. Videre etteruyser de rømmingsvei fra gymgarderober.
Samarbeidsutvalget ved skouen har stilt spørsmai ved takkonstruksjonen, og hvorvidt
glasstak er en god lØsning. De
har ogsa stilt spørsmal ved om de
utvendige trappene er sikre nok.

Jenter 1977

Barnas uke

Denne uken:
Onsd. og torsd. kl.
16.30-17.30: Timdager.
Fred. kl. 18.30 til 20.30: Ungdomskveld for dem over 12
ar.
LØrd. kl. 14.00: Stort barneseiskap.
SØnd. kl. 10.00: FamiliesØndagsskoie.
...
Onsd. 14/10 kl. 19.30: BØnn
og vitnemØte.
Torsd. 15/10 kl. 11.30: Formiddagstreff.
SØnd. 18/10 kl. 19.00: Jan
Kare Christensen. Misjonsoffer.
Alie velkommen.

KUNNGJORINGER

Aksjon miIjObiI
Hjertelig takk for alle gayer til miljØbilen. Bilen skal bli
flittig brukt. Vi minner om at vi fortsatt tar imot gayer,
tomta til garasjen er allerede stukket Ut.

Vennhig hilsen
for sykehjemmets pasienter og betjening
Aksjonskomiteen

Ill
pa tilsammen 250 kvm. Videre
skal nybygget romme grupperom, vestibyle, trapperom og
heis, samt desentraliserte garderober og toaietter.
Nybygget skal reises parallelt
med skolebygningen av 1965 og
inntil denne. Bygget er i 2. etasje
med 4 klasserom I hver. Kiasserommene skal ha egne innganger med garderober toaletter..
Kiasserommene er plassert inn
mot det gla.soverbygde mediateket, og slik at ogsâ spesialrommene i skolebygget av 65 far direkte kontakt med det. I den delen av mediateket som vender
mot kroppsØvingsavdelingen i
spesialromsfløyen (skolebygget
av 65), er det lagt in trapper og
heis som gir forbindelse med 2.
etasje, vestibyle gymsal, og et
nytt halvplan til kjeller, henholdsvis til tiifluktsrom (nytt)
under den nye undervisningsflØyen og til garderobeanlegg for
gymsal under avdeling for musikk/drama i spesialromflØyen I
bygget fra 65. I gamleskolen er
det opprettholdt fire klasserom i
1. etasje. Her er det meningen at
1. og 2. kiasse skal hoide til, da
man regner med at de enda ikke
har fuilt behov for eller nytte av
mediateket. I gammelskolens 2.
etasje er administrasjons og personalavdelingen lokalisert.
Ut fra normene har det vrt
nØdvendig med en full rehabilitering av návrende gymsal, og
den nye skolen far en gymsal pa
162 kvm. For musikkldrama blir
det et eget rom pa 96 kvm, men
scenerommet pa 34 kvm er i til-

RELIGIOSE MOTER

0-gruppa
Arsmøte pa Skytterhytta pa Durud

fred. 16.10. 87 W. 18.30.
Alle 0-interesserte og turorienterere er velkommen.

avholdes pa Ytre Enebakk skole send. 8. nov. 1987

ki. 16.00.
Forsiag ma sendes sekretr skriftlig innen 26/10-87.

Styret

ONSKES LEID

Hus eller hytte
Ønskes leid i landlige omgivelser. Alt av interesse. Ordensmenneske.
Tif. 02/95 82 40

STILLING LEDIG

0Felermester,

ENEBAKK KOMMUNE

skal ansettes i ledig stilling. Feiermesterens
nrmeste overordnede er brannmesteren.

Feiermesteren skal vre ansvarlig for at vanlig kommunal feiing og brannsyn ifig. lover og forskrifter blir utfØrt. Brannsyn utfØres i samrád med brannmester. Det
er utarbeidet instruks for stillingen.

1. Ingeborg Enger 2.59, 2. Vibeke
Myhre 3.01.

Marken 2.42.

SØkere ma disponere egen bil i tjenesten.

Gutter 1974

Gutter 1977

1. Aslak østvag 2.13.

1. Henrik Eide 2.31, 2. Truls Petter Bjerkestuen 2.53, 3. Eivind
Ungersnes 3.17.

Den som ansettes vil bli personlig lØnnet i ltr. 20, st. kode 6758 + 1 lØnnstrinn.

1. Anja HØnsi 2.31, 2. Trine-Lise
Myhre 2.32.

Jenter 1973

Jenter 1976

Gutter 1973

1. Marianne Skár 3.01.

1. Havard Stubberud 2.27.

Gutter 1976

Jenter 1972

1. Bernt Myrer 2.24, 2. Roar Mar- 1. Christine Teig 2.29.
tiniussen 2.25, 3. Stian Dybdal Gutter 1972
2.26, 4. Espen Pettersen 2.28, 5. 1. Martin Opsahl 2.14
Morten Myrdal.
Gutter 1971
Gutter 1975
1. StJe Sther 2.15.
1. JØrn Ege 2.19, 2. Christian HØe Gutter 1970
2.24, 3. Henning Stubberud 2.44. 1. øyvind FlØter 7.11.
Jenter 1974

Menn-senior

1. Katarina Hakonsen 2.22, 2. 1.1 Oddvar HØnsi 7.26, 2. Jan FlØElin NØkleby 2.30, 3. Veronica ter 7.45.

Den som ansettes kan oppnâ ekstra godtgjørelse pa
inntil ca. kr 15.000,- pr. âr dersom vedkommende er kvalifisert og blir ansatt i det frivillige brannvesen.
Ansettelse skier pa de vilkâr og med de plikter som til
enhver tid framgâr av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Nrmere opplysninger kan gis av brannsjefen eller
brannmesteren pa tlf. 02/92 60 60.
SØknad med bekreftede kopier av atlester og vitnemál
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 28. Oktober 1987.

VIG N EU
RELIGIOSE MOTER

Asb4

Ii,flL!tt - MARKED
GULVSLIP

Fra den ene - til den andre

Misjons•
huset

HAR DU NOE DU VII
SELGE - ELIER KJØPE

Bibeltime fred. 16/10 kl.
19.00 v/rektor Kaare Osnes: <Ekteskap og familieliv i Bibelens lys." Kaffe. Kollekt. Samtale.
Alle velkommen!

NB. KUN PRIVAT
AN NON SERING

30.

pr. annonse
Kun kr
Ii,gtwIt -mar e( hver onscIg

Mazda 929 HI
1977, selges som delebil.
Tif. 92 63 03 e. ki. 16

if

111-

Merk konvolullon:
Vignelt-marked
4

hn,r)

VIGNETT
Klokkerud2scn 1
I1ok 62
1912 Enebakk

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

(1!u,w&wg14fa
1)

WiJ LL
STILLING LEDIG

KUNNGJORINGER

Enebakk
kommune
KARL
LUND OG
BR. LEGAT
Rentene av legatet skal
deles ut til ungdom i
Enebakk som skal gjennomgã landbruksskole,
fylkesskole, fylkets husmorskole, gartnerlre eller lignende landbruksutdanning.

SAMMENSLATT
LEGAT
Rentene av Enebakk
kommunes sammenslátte legat skal deles ut med
1/2 part til pensjonister eller ufØretrygdede i Enebakk og /2 part til skoleungdom hjemmehørende
i Enebakk, til utdanning
utover grunnskolen.

THY. BØHLERs
LEGAT
Rentene av legatet skal
deles ut til bra, evnerik
og virkelysten ungdom,
hjemmehØrende 1 Enebakk kommune, som
trenger Økonomisk støtte til utdannelse i jordbruk, skogbruk og binringer som hØrer til disse
hovedgrupper.
SØknadsskj emaer/nermere opplysninger fâs
ved henvendelse til Enebakk formannskapskontor - tif. 92 60 60
SØknadene sendes Enebakk formannskapskontor, 1912 Enebakk, innen
6. november 1987.

BEGRAVELSESBYRAER

Ski
13c0rclsesb'rá
CHR STENSRUD EFTF. l

Asenvn. 3, 1400 Ski
Telefon 87 30 60
Vakttelefon

Tor du kasite jakka, og bh
service-meldarbeider i ABC bank?
Er du glad i mennesker?
Utadvendt? Liker du a jobbe i
team? Interessert i a jobbe i en
bank som satser friskere enn de
fleste pa service, saig og kvalitet?
Hvis svaret er ja, er denne
annonsen noe for deg!

ABC bank skal satse videre
pit At service.
Vart mM er a tilpasse ABC
banks tilbud til ditt.og mitt praktiske behov for banktj enester i
fremtiden. De sâkalte dagligbanktjenestene skal forenkles, og
mange av dem vii bli lettere a
bruke, ogsâ etter at du og jeg har
gâtt hjem for dagen.
I 5rene mot 1990 skal vi
gjennom en spennende periode,
med mange forandringer i bankhverdagen var, - og etter dette
skal vi fremstâ som en enda bedre
bank for kundene vâre. For a
komme heiskinnet i mM, trenger vi
kanskje nettopp deg pa laget!

Ordner alt

Vi tilbyr nit ledige jobber som
omfatter saig, betalingsfonnidling, kassearbeid, og
interne driftsoppgaver.

Follodistriktets byra
gjennom 60 ár

Skal vi ná vâre mM, trenger
vi engasj erte og salgsinnstiite

Vi kommer
i konferanse

0

Dette bildet ble brukt under en star salgsaksjon ABC bank gjennomførte for Personkort tidligere i dr. Takket va2re aktiv salgsinnsats økte vi var
kortbase med 10.000 kortpá tre máneder.

at

medarbeidere innen en rekke av
ABC banks støttefunksjoner. Som
medarbeider her vii du fâ svrt
varierte arbeidsoppgaver, og veksle
mellom ulike funksjoner.
Er du over 30 ar? Da har du
sannsyniigvis god erfaring i a
omgâs mennesker allerede. Felies
for de stillingene vi ná tilbyr, er at
du ofte vii komme i direkte kontakt
med kundene vâre. Service-innstiiling, resultatbevissthet og samarbeidsevner vii derfor ofte vre
minst like verdifulit som hviiken
utdanning du har! Likevel vii seivsagt all din yrkeserfaring komme
godt med.

Du starter med fire
mitneders grundig opp1aring,
med full lonn.
ABC bank har et nyutvikiet
opplringsprogram som du vii fâ
were biant de første til a gjennomgã. "Serviceskolen ABC" vii gi
deg alt du trenger av teoretisk og
praktisk oppiring.
Lonn vii were avhengig av
kvaiifikasjoner.

Er du interessert, ring for it
fit vite mer om jobben!
Eller send en soknad.

Søknad sendes til ABC bank,
Personalavdelingen, Postboks 1172

Sentrum, 0107 Oslo 1, innen 29.
oktober.
Nrmere opplysninger far du ved
henvendeise til Ivar Bjerke, pa
teiefon 87 10 60.

ABC bank er landets fjerde største
bank med 2.500 ansatte, og enforvaltningskapital pa 40,4 milliarder
kroner. Banken betjener en variert
kundemasse gjennom mer enn 100
ekspedisjonssteder i Oslo ogAkershus,
avdelinger i Sarpsborg, Kristiansand,
Bergen, Trondheim, Bodo, Tromso og
Vadsa, og gjennom et na?rt samarbeid
med sparebankene i Norge.
ABC bank har datterbank i
Luxembourg og representasjonskontorer i London, New York, Helsingfors, Kobenhavn og Stockholm.

AIaIC

En god bank gjør det enk1en.

VIG N EU

APNINGSTIDER:
9.00-16.30
Tors. 9.00-18.00
Lord. 9.00-13.00

KJEMPETILBUD

60%

BARNEVOGNER
Leker
Barnestoler
Senger
Lekegrinder
Babyposer

Dukkevogner
Barne bilstoler
Sengetoy
Stellebord
Babytoy 0-2 âr

Bitte jftj

med og uten rytme,
hoy Iydkvalitet.
Leveres med note/sanghefte.
Fáes i fire forskjellige farger.

Furuvn. 1 - 1800 Askim
v/Folkets Hus, tlf. 02/88 26 97

meddele dine
sambygdinger?

steinmaterialer
for bygg 09 anlegg.
Havesingel.

Bacho Impoptagentup
Smàttaveien 19, 1911 Flateby
hf. 92 87 53

o

Prov en
smâannonse i

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Knuste

Navn
E stk. u/rytme a kr 37,Adresse
E stk. m/rytme a kr 49,Postnr.
El
11
1-1
Rod Rosa Hvit Blä Sted

NB. NB. NB
Har du noe a

4L

TIf. 92 26 10

Elektroniske minipianoer
I lommeformat

Barneutstyr - Sikringsutstyr

• AUTODIESEL•0
Ad
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brodholt, Tomter

Suksessen fortsetter

Alt tit bab yen - tit lave priser

FYRINGSOLJE • PARAFIN

Heier Pukkverk
TIf. 92 60 31

Annonser leses
av folk flest

VELKOMMEN
tit Flateby Grendesenter
Flateby Parfymeri
og Solarium

KJOPEKORT

DIDRIKSONS REGNTOY
Dresser for barn/voksen

fra kr

BARNNINTERTOY 0-10 ár
SKIDRESSER/JAKKER
NYHETER I VINTERTOY ANKOMMER

Alt til krydderbinding, gips + former,
cellovattkuler, perler, fyrstikker, klyper mm.
Godt utvalg i hobbybøker.

242,

STADIG

Voksen/ungdom Dun/dyne

eneia
-- /////////SPORT ULi t-NI I IU as
Grendesenteret, 1911 Flateby, 9288 90

HOST = REGN = INNETID
KJED[ SEG? NEI, PRØV VAR HOBBYAVDEIJNG

STOPING AV NEGLER
KR 350.Nails by lamp light
Ring og bestill i dag

Høstens bøker har beg ynt a komme, nyhef pi Iekesekforen:
KEYPERS for alle fra 4 âr.

Gry Engebakken

n::ni OHflflDL

TIf. 92 85 64

Grendesenteret - 1911 FLATEBY TH. 92 8721

Bijouteri - stromper

/

Ukens tilbud
34.90
790

MANDLER pr. kg
NORSKE EPLER pr. kg
Pa bestilling

Grisekartong - Ca. 14 kg
som bestàr av:
GROV FARSE, TYNNRIBBE, JULEPOLSE, STEK,
KNOKE.
BOG, NAKKE, KOTELETTER

og

OVEREN BENSIN
& SERVICE

Gled deg med

1911 Flateby

nye gardiner
UTVALGET ER STORT

!V
NA

€1

(Vi kan besørge søm)

Jaktjakke

Glidelâsskifti ng
GARN - STOFF - SMAVARER - UNDERTOY

kr 540.

GRENDESENTERET
GE-TE MANUFAKTUR 1911 FLATEBY - TLF. 92 83 32

Saueskinn
kr220u
FOLG MED PA VAR PAISBOMBE HVER 14. DAG
HER ER DET PENGER A TJENE.
TIPPING - LOTTO - MEDISINUTSALG.
Apnirigstider: Alle dager kI. 10-18. Lordag W. 9-14.

Piedd kr75."

LIFFORD

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

IMA7
Floteby

ITALIA

APNINGsTIDER:
Mandag
Tirs., ons., tors
Fre., br.
Sondag

W. 11.00-23.00
kI. 11.00-23.00
W. 11.00-23.30
kI. 13.00-21.30

PROV VAR CATERING

Service Ira 11.00-18.00
Eventuelt timebesti/ling.

og var
internasjonale meny
-. Fersk pizza hver dag

.......P

(kan tas med hjem)
Grendesenteret, 1911 Flateby
Tif. 92 88 60

10

VIGNETT

NED IVEKT?

Hvis du

r

liker det
spesielle!
Besok oss i
City II. etg.

GRETE
SLNKE METODE

'
O%DE

Copdbuksep

Slankemetoden som virker!

B.T. stretch cordbukser

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

Vi har antrekket for
hverdag og test.

-

Nye kurs
starter nâ
Familie/pensjonistraba tt.
For mer opplysning
og pámelding, ring:
Gerd Flateby
tlf. 92 85 46

;~- 301/o
APNINGSTID:
Mand.-tirsd.
Onsd.-torsd.
Fred
Lord.

k4y

kI. 9.00-16.30
kI. 9.00-19-00
kI. 9.00-16.30
kI. 9.00-13.00

LAVPRIS

MOTE 4-3

KJOPEKORT

K S Ypkeskil"P

84 VW Golf

Lillestrom City II. etg.
Storgt. 15
2000 Lillestrom
TIf. 06/81 76 30

ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON 02/88 8154 88 80 90

diesel, 63.000 km.
Sommer-/vinterdekk.
Kr 90.000.-.
Fin. inntil 5 âr.

-

Erling Rod A/S
Hoen, Sekkelsten Industriomrãde, 1800 Askim, tlf. 88 16 15
-a.

F

I

1:

L.ftr

--

-

........... . .

LYWO-71-A

.

.

-:
-.-.-..

VELKOMMEN

—.4

til Flateby Grendesenter

73

*'.

-

p

-

A

a aia-a
t

Flateby Grendesenter

20%

JUBILEUM

lit. 92 83 74

LORDAG 17. OKTOBER KL. 09.00
JUBILEUMSRABATT

I 10..rs

LORD. 17/10 TIL LORD. 24/10
MANDAG 19/10

20%
pa tøfier

pa alle varer

TIASDAG 20/10

20%
pa herresko
ONSDAG 21/10

20%
pa barnesko

TORSDAG 22/10

20%
pa stovietter

Etter handelen byr vi pa kafte og
napoleonskake/bolle og brus
(sa angt bestillingen
rekker) hos

RISTORANTE ITALIA!

FREDAG 23/10

20%
pa damesko

LØRDAG 24/10
Plukk selv
fra trallevogna
3 par for

11

VIGNETT

Tanniege

G Iassmester

BIikkensager

Stein Darre-Hansen

Utsigts rammeverksted

Grendesenteret, Flateby

Alt i innramming

OSVALD NODLI

Tif. kI. 9.00-15.00
TIf. utenom kontortid

92 87 39
92 80 31

1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid

Alt i blikkenslagerarbeid
utføres.
1911 Flateby - tlf. 92 84 68

Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk

Kvelder, lordag etter avtale.

Enebakk Tannteknikk

Sjâforskoler

Sandakers Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 87 37 10

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer
Om nodvendig mater vi
UI kjoretimer i Enebakk.

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

TAN NTEKN 1K ERM ESTER
LASZLO FARAGO

Enebakk glass

Svein Culbrandsen

Alt / glassarbeid

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

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

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

Regnskap

El-installasjon

utforer alt I el-installasjoner
1912 Enebakk - tif. 92 63 00

—

EIL.AG

Medlem av
bRFNorske Regnskapsbyrâers Forening
TIf. (02)92 63 03
ICR
Posiboks 24
Godkjent regnskapskontor
1912 Enebakk

Scan consult

INSTALLASJONSFIRMA

U
-75 KJELL
. BRENUJORD

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJQNER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 9286 94. Mobiltlf. 094/26 165

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel.
bedrifts-ràdgivning.

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- og herrefrisør

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID

11]hlIi.
FlIEii

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mob.tlf. 094/11 747
TIf. 9248 92

Erik Kjelgaard
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Ut(eie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - to. 92 46 39
mobil 097/57 419 094127 522

Spesialforretninger

Frisør

Siw's salong - Of. 928049

pa

b/I

Teorikurs - Fase lI
TIf. 06/81 42 92

Rorlegger

Cnebakk
egnskctpzkontor

Strømsborg &
Enersen A/S

Opplring

Bjerke Hàrdesign
TH. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. og torsd.

KVIKK HENS
1,9
.
zz/t cU.a7-ama

S

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

Enebakk rØrleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT) RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54

Bilfirma

Flateby Antirust
KjØp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% firtansbistand.
TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby

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

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

DAME- OG HERREFRISØR
SQL - PARFYMERI
Apent:
Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

Spesialforretninger

w
k

K.S Yrkesklaw
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TH. 02/88 81 54

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persjenner - Gardinbrett

r

inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

økonomi & Regnskap Enebakk A/S
AIt innen regnskapstjenester'
Reg. revisor Sten Roy/k

Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser

Senteret, 1914 Ytre Enebakk

SVEIN H. HELLER A/S

Telefon 92 53 31 - 94 22 65

JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

Tif. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

VETERINIER

Steinar Nordahi

GS Containerutleie
Udeie av avfallscontainere fra 2-8 rn.

TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

BrØdrene Svendsen A/S

D. Freitag & Co

Alt i nydyrking, bakkep)anering
og annen massetransport.

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro

Riingen
TIf. 8370 19/72 1685

SELGE EIENDOM?

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

Skedsmo Dyreklinikk Rils gàrd, KJELLER
(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen)
Apent Ira morgen til kveld
hele uken unntatt lord/sand.
Timeavtale tIf. 06/87 81 92

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

BYGGSER VICE
Alt / mur- og oussarbe/d.
Tif. 92 63 46

Ristorante ITALIA a.s

Pizzeria

Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60

'
IS
Alle tiders Astrid Lindgren. En hel generasjon bar
frydet seg over hennes bøker. Befriende som de er, skiidrer de en verden hvor barn er barn pa godt og vondt,
og hvor normale menneskelige reaksjoner far fritt utlop. Lindgrenbarn er freske unger, fulle av rampestreker, fantasi og pãfunn, men alitid med et varmt hjerte
dypt et sted der inne. Derfor appellerer
ogsâ Lindgren-bøker til nye generasjoner. Det er noe
ved disse karakterene som gjør at de fenger i over tidsrom, miljø og landegrenser.
Det bar vi til fulle erfart den siste uka. Markeringen av
den kjente svenske forfatterinnens 80-ârs jubileum her
i Enebakk bar b!itt en suksess. Kosestund i biblioteket
bar samlet mange barn, Forventningsfulle og i ândeløs
spenning bar de fulgt Barna i Bakkebygrenda og Rasmus pa Loffen. Og pa Flateby kino bar de kunne fryde
seg over Emil og Pippi. Men islett av den alvorlige
Lindgren bar det ogsâ butt, da Flateby kino sØndag
viste Brødrene LØvebjerte.
Det bar vrt full oppslutning om alle arrangementene.

Hedda Klemmetsen og Cecilie LØvseth i dyp konsentrasjon. Det er moro a tegne Pip-.
pi. Cecilie er akkurat iferd med a tegne hesten
Spenningen var stor da et tjue- politiet, pengesekken og Karisen hvorfor ikke se seiv. Tegningene
tails barn mØtte fram i Enebakk og Blom sett dagens lys. Men, er stilt ut pa huset ut oktober.
folkebiblioteks lokaler forrige
tirsdag. For hva skulle man oppleve nâ mon tro. Kosestund i
biblioteket? Forventningene ble
innfridd. FØrst og fremst er disse
kosestundene bygget opp rundt
hØytlesing fra Astrid Lindgrens
bØker. Enebakklrere bar stilt
opp som opplesere pa dugnad, og
fØrste ut var Grete Kittelsen fra
Kirkebygden barneskole. Hun
hadde valgt noen kapitler fra
Barna i Bakkebygrenda. Musestille
lyttet ungene til hvordan det
gikk da man planla en rØmming
som det aldri ble noe av fordi
man forsov seg. Litt vanskelig
ble det nok for den aller yngste i
flokken a fØlge med gjennom hele
historien, men Grete visste rad.
Med smátassen pa fanget lese
hun ufortrØdent videre, og alt var
fred og fordragelighet.

Hva s/cal vitegne net tro. S/cal vi tegnefra det vi nettopp
hørtefra i Bakkebygrenda, eller s/cal vi tegne Emil tro?

Sá var det tid for tegning og spill.
Emil og Pippi viste seg etterhvert A bli gjengangere pa tegnearkene.
Betty fra Flateby hadde tegnet
en flott Emiltegning, mens Torgeir fra Kirkebygda hadde en utrolig fantasifull skildring av Emil
pa vei inn stabburstrappa og hue
Ida i flaggstanga. Tydehig at inntrykk fraforrige sØndagens film
pa Flateby Samfunnshus blandet seg med Barna i Bakkebygrenda.

Montro hva dette net ender med? Puslespillesken inneholdt bilder av bade Pippi, Emil,og vi pa Saltkrâkan.

LØrdag var det full fart pa Flateby samfunnshus. Pippi sto pa kinoens kjØreplan, og stappfullt
ble det ogsá denne gangen. Etter
filmen ble de fleste igjen for a tegne. Og aldri bar sà mange inspirerte utgaver av Pippi, hesten,

Her kommer Pippi LangstrØmpe, med
og Nilsen pa skuldera.
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