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100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.
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Jubileumstreff
Stranden skoles musikkorps feiret sitt
25-ârsjubileum sammen med musikkvenner, pa Enebakk ungdomsskole søndag 1.
november. Sju korps
var invitert, og vertskapet, Stranden skoles musikkkorps, stilte
mannsterke opp selv,
med
hovedkorpset,
drillkorpset og aspirantkorpset.
En fullsatt ungdomsskole overvar en velklingende konsert.
Se side 8

Her kommer Pippi Langstrømp.
Inngangspartiet ved
Flateby Samfunnshus
var opplyst av fakkelbokser, og man ble
mottatt av kjekke unge
menn i hvite smokingjakker, Yttertøy ble
tatt hand om, og man
velkomstdrink
fikk
med og uten, alt ettersom. Stil fra første
stund, da Flateby kino
tok imot sine gjester til
alle tiders jubileumsfest pa Huset lørdag
kveld. I finstas ankom
de, alle bygdas notabiliteter. Det var pá—og
avtroppende ordfører,
Kare KjØlle og Lucie
Paus Faick, førstnevnte med frue. Det var
râdmann Bjorn Halvorsen, helse og sosialsjef Inger Haagaas,
kulturkonsulent Ilona
Løvseth med mann.
Det var varaordfører
Kongsnes med fru rektor Jofridog rektor
BrØnmo med frue. Advokat Sigmund øyen
med fru postmester Toye vr der.
BjØrg Gaathaug var
der, som konferansier

Hurra for Ytre Enebakk Musikkteater.
De kjempeflinke skulespillerne i alderen 7
- 12 ár sØrget for en
fantastisk avslutning
pa høstens Lindgren
markering i Enebakk. Ca 150 tilskuere sá Spillopper pa
Katthult pa Enebakk
Ungdomsskole fredag
ettermiddag.

iført fjongt kostyme fra
filmens barndom. Erik
Borge var der, pressen
var der. Kort sagt alle
var der. Flatebyfolk, og
utflyttede flatebyfolk.
Et kjempetreff for a
feire Flateby kinos 10
âr. Et stykke utpá kvelden kom ogsã Johan
Arthur Sundby. Og det
var da griseriet startet.
Se side 5

Snaue to máneder har de dyktige smâ skuespilierne hatt pa seg
til a innøve "Spillopper pa Katthult" som de hadde kalt forestillingen. Foreidre og unger har
vrt i sving, Øvd og terpet, sydd
snekret
kostymer
kulisser..Resultatet uteble da
belier ikke, og musikkteateret
hØstet vedvarende applaus for sine spreiske spillopper.
Det var ikke bare Emil fra Katthult som publikum fikk stifte
beskjentskap med fredag ettermiddag.
Riktignok startet det hele med
Emils far, fredelig nytende sin
avis og ettermiddagskaffe, med
pafølgende lyst til a spille piano.
Alfred kommer ogsâ ruslende og
far lyst til a spille med— inntil
Emil kommer ramlende og mister blikkbokser I gulvet. SA er det
hele i gang. Lille Ida dukker opp,

og Lina. Og det er andre. Rasmus
pa Loffen. Ronja RØverdatter,
Birk, og selvfølgelig huidretussene, I irrgrønne kostymer freg-

nete og med hâret strittende til
alle kanter. Med infernaiske rampetryner, og humØret pa rett
Forts. side 3 (1)
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Scene med huldretussene(foran) og Ronja RØverdatter,
Birk og Emil med fløyta bak.
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VGNETT

Marl sondagsskole
%'.

Gudstjenesteliste
8. november 1987
Enebakk
Enebakk kirke kl. 11.00:
Fam.gudstj. v/Helgheim. Utdeling av
Godt Nytt. Kirkekaffe.
Mari kirke ki. 11.00:
Fam.gudstj. v/Johannessen. Utdeling av
Godt Nytt. Kirkekaffe.

Gratulerer med dagen Ivan.

Hilsen hvitlØken og avieggra

Torsdag 5/11:
U) kI. 19.00: Veiviseren kr 25,-.
KI. 21.00: Veiviseren.
Fredag 6/11:
U) kI. 19.00: Veiviseren kr 25,-.
Sondag 8/11:
B) kI. 16.30: Superbilen Du-Du I
hoye bølger.
U) kI. 18.30: Veiviseren kr 25,-.
U) kI. 20.30: Veiviseren.

PLAKATEN
Enebakk Storband
Big Band Dancing 21. nov.
Se ann.
Kulturaften ons. 11.
nov. Se ann.
I.L. Driv Arsmøte 8. nov.
ki. 16.00.

Enebakk Pensjonistfor. har mote 11.11. Se
ann.
Flateby Kino viser bl.a.
Veiviseren denne uken.
Enebakk Misjon har
mØteuke Ira 3.-8.11. Se
ann.

Ytre Enebakk Sanitetsforening
,,Advents- og juledekorasj on,,, Mjr ungdomsskole.
Se ann.

Skiforeningens Lokalutv. Arsmøte 25.11.
Se ann.

Demonstrasjon og
smaksprøver. BØndernes Hus. Se ann.
Betel Storsamling son.
8.11. Stort felleskor. Se
ann.

Fra Christingel i Mari kirke.
Det er noen hver som har kommet lykkelig
hjem fra søndagsskolen med enda en gullstjerne i
boka. Skiftende tider til tross: Det ser ut til at
guilstjernene overlever, og at sønclagsskolen fortsatt er et populart tilbud.
Pa Bjerkely i Ytre er det nâ søndagsskoietilbud
hver søndag ki. 11.00 i korttidsbarnehagens lokale. Bare nâr det er familiegudstjeneste sløyfes
sondagsskolen. Da er man aktiv med pa denne.
Atte voksne deler pa ansvaret, og oppslutningen
er god. Men det er plass til flere.
Hva driver dere med? Vi spor en av de ansvarlige, Inger Anne Steffensen.
Vi har et fast program vi gàr igjennom. Foruten
sangleker og høytiesning driver vi med formingsaktiviteter. Dessuten har vi de siste to árene hatt
et innslag pa lysmessa i Mari som kalies Christingel. Dette er en førjulsskikk fra den anglikanske kirke. Dette vii vi fØige opp i ár ogsâ.

Fothallotteriet
1987 for Enebakk IF
Ved trekning pa Enebakk
lensmannskontor i dag
utkom følgende nr. med
gevinst.
1. gevinst lodd nr. 2225
2. gevinst lodd nr. 9809
3. gevinst lodd nr. 7783
4. gevinst lodd nr. 2119
5. gevinst lodd nr. 6866
6. gevinst lodd nr. 4214
7. gevinst lodd nr. 9731
8. gevinst lodd nr. 0939
9. gevinst lodd nr. 3650
10. gevinst lodd nr. 1402
11. gevinst lodd nr. 2618
12, gevinst lodd nr. 7846
13. gevinst lodd nr. 9264
14. gevinst lodd nr. 7949
15. gevinst lodd nr. 1395
16. gevinst lodd nr. 7590
17. gevinst lodd nr. 4324.
18. gevinst lodd nr. 5604
19. gevinst lodd nr. 6569
20. gevinst lodd nr. 3968
21. gevinst lodd nr. 7425
22. gevinst lodd nr. 0368
23. gevinst lodd nr. 7033
24. gevinst lodd nr. 6965
25. gevinst lodd nr. 1726
26. gevinst lodd nr. 3825
27. gevinst lodd nr. 9880
28. gevinst lodd nr. 8735
29. gevinst lodd nr. 0384
30. gevinst lodd nr. 5723
31. gevinst lodd nr. 3050
32. gevinst lodd nr. 2719

Enebakk Senterparti Arsmøte 12. nov. Se ann.

Ballongteateret kommer til Enebakk 12.11.
Se ann.

REDD BARNA
Jernbanetorge( 2, Oslo
PoftirokonIo 5000187
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Tidligere ordfØrer i Enebakk Fritz H. Ungersncss er dØd, ncer 81 àr gammel. Han varfØdt og
oppvokst i Oslo men kjØpte i 1937 smäbnuket Øvre
Gray i Ytre Enebakk hvor han og farnilien siden
han bodd.
Fritz H. Ungersncess var bade i sitt yrke som
domsarkivar ved Oslo Politikammer og sompnivat
person opptatt av mennesker og samfunnsspØrsmâl. Dette forte ham inn i politikken hvor han var
aktiv i mange an bade i Enebakk kommune og
Akërshus fylkeskommune.
Fra 1.januar 1946 til 31. desember 1976 var han
medlem av Enebakk koinmunestyre og formannskap. Fra 1.januar 1948 var han ogsà ordfØner.
Ifylkeskommunen van han medlein ogfonmann i
skolestyret. I hans ordførertid gjennomgikk Enebakk mange forandninger som gjorde det bedre a
bo i bygda. Det var store mangler etter nødsâr og
knig, og det van nØdvendig a pnionitere. Skritt for
sknitt gikk detfnamoven.
Fritz H. Ungersncss van ogsá opptatt av bygdas
histonie og kultur. Det gamle som hadde histonisk
og kulturell verdi matte bevanes. Gamle gode skikken matte holdes i hevd.
Fritz H. Ungersncss var som ordførerformell og
korrekt. Han vii bli husket som en nøktern kommunepolitiker og god administrator.
Pa øvre Gray var vennen og kjente ailtid velkomne. Tanken gar ná til Ingebong og Øvnige familie i denes sorg.
Fred over Fritz H. Ungensncess sitt minne.
Kre F. Frantsen

oMsdagefls tekst~,
-Husk pa Jesus Kristus
opp fra de dØde.

For de
yngste
IL Drivs 50-ãrs jubileum har
vrt behØrig markert igjennom
hele 87. Det startet med den store jubileumsfesten i april hvor
innpá fire hundre mennesker feiret jubilanten i Mjrhal1en. Siden har ungdommen hatt sine
fester, og nã. er altsà turen kommet til ungene. Det er gâtt ut invitasjon til alle barn som er Drivmedlemmer, og det har allerede
meldt seg sâ mange at festen er
fuiltallig. Jubileumsfesten for
barna skal foregár pa Mjr ungdomsskole neste torsdag. Og det
er den popu1re entertaineren
Roger Eilertsen som skal underholde. Og da en man garantert en
vellykket fest. SelvfØlgelig skal
det ogsâ bli bade pØlser og brus
nâr idrettslaget skal feires, og
medbrakt voksenfølge blir traktert med kaffe.

FoIg med

som en stãtt

Paulus peker pa Jesus og oppmuntrer sin venn
midt i lidelsen. Hos Jesus kan ogsa vi fá trØst.
En Gud for meg, sà trede meg hva den vii imot. Jeg
kan i bØnnens glede, detfelle under fot, sier salmeforfatteren.
Vi tror pa en som har sagt:
-Meg en gitt all makt i himmel og pa jord. Gt derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler
idet dere dØper dem til Faderens, SØnnens og Den
Hellige Ands navn, og icerer dem a holde alt detjeg
han befait dere. Og se jeg en med dere alle dager
inntil verdens ende.
OIav Strom

JuledekorasjonepArets store høytid narmer seg,
og ørsmâ forberedelser er det
kansje ikke sâ dumt a komme i
gang med. I alle fall er tiden inne
til a lre seg litt om juledekorasjoner og advenstpynting.
Og fØrstkommende mandag har
man sjansen. Da inviterer Ytre
Enebakk Sanitetsforening til
lynkurs i juledekorasjoner og ad-

ventspynting. Stedet er Mjr
ungdomsskole, og det er Mette
og Eva fra Ytre Enebakk Biomster som skal sta for demonstrasjon og undervisning.
Det vii bli vist oppsetting av torre dekorasjoner, blomsterdekorasjoner med friske blomster og
lys, og i det hele tatt enkel adventspynting av forskjellig slag.
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Ukens spakist
Elva for og na'
BØrterelva renner langs veien gjennom Ekebergdalen. Du var stor, ren og blank, og snodde deg
fram i svingen gjennom dalen , men det er lenge Siden.
Viflyttet hit i 1920 og elva ble var ncermeste nabo.
Elva, du var god a ha. Der hentet vi alt vannet vi
brukte, og vi ungene, mine venninner og leg var
glad i deg. Der badet vi om sommeren. Der vasket
vi klcer, og mange fler med oss. Hele sommeren ble
det vasket klcer ved Sandhaugen, der var det rene
vaskeriet.
Hver sommer gikk massevis av tØmmerstokker
nedover elva. Voksne og yngre var med pa dette.
Fisk var det rikelig av. Min eldste bror lagde ruser
og la ut. Nede ved elva la' en bat, og den brukte vi
me get. Vi rodde nedover og tok opp masse abbor.
Sao var det krepsen da. Den ble tatt opp i hover og
var stor ogfin og smakte godt.
Du gode elva ga 055 meget. Min yngste bror ogjeg
rodde nedover og hentet ved som là langs bredden,
biter av forskjellige slag.
Vi kjØpte makrell avfiskekjØreren. Den ble renset
og skyllet i elva. Om vinteren skyllet vi klcer i elva.
Trebutten full av klcer ble satt pa en kjelke, og til
elva gikk det i full fart. Om vinteren hendte det at
hele elvafrØs igjen.
Pa gàrdene frØs vannet, ogsà i brØnnene. Da kom
bØndene med hest og spann og hentet vann der. Du

POLITIM
I'liII01
Natt til sØndag ble en ung herremann tatt for promillekjøring i
Ytre Enebakk. Politiet tok ham
pa adferden. Sjaføren mistet førerkortet sitt, og ma nok belage
seg pa a vre fotgjenger en stund
fremover.
Ellers var det en stille og rolig
heig i Enebakk kunne vakthavende betjent ved Enebakk
lensmannskontor, Roy Olsen fortelle.

2
oppfØlging av kurset i sine
skoler. Programmet blir da
sendt ut til skolene, og elevene blir plukket ut.
Hele kurset tar sikte pa informasjon. ønsket er at elevene skal M sa mye informasjon
at de tar et standpunkt. Det
er et tett program de unge
skal igjennom pa dette kurseg. Etter de var innkvartert
og fatt utdelt sitt kursmatenell, var det besØk av kommunelege Fredrik Clausen fra
R1ingen. Temaet var: Hva er
rusgift, og hvilke skadevirkninger har giften.
Etter middag fikk de en informasjon av politi-inspektØr
AsbjØrn Gran ved Romerike
politikammer, om politiets
etterforskning i narkotikasaker, og om samfunnets reaksjon pa rusmiddelbruk.

*

Det var enda mer elva ble brukt til. Om sommeren
da det var stevne pa Nordby bedehus var det o
dàp i elva. Mange ble dØpt der. Den ble brukt som
dàpsbasseng,
og mange folk sto pa elvekanten og sà pa. Dette
var en gang for lenge siden. Nu er du blitt annerledes.
Sommertid er du ofte gjengrodd, og det som renner
ligner mer pa kloakk enn pa vann. Noen som reiste gjennom bygda her i sommer sa at de hadde
kjØrt over en bekk da de passerte kirkebroen.
A nei, du gode elva var, du skal ikke vcre en bekk,
selv om det er lite nedbØr om sommeren. Akkurat
nà gàr du over dine bredder. Flere steder gàr du
over veien, menfolk vàger seg over med bilene sine. Det er verre med de som ma gà. De màfà kjØre
over.
Vifàr tro at du en gang kan renne klar ogfin som
for. Men du ma ha en kraftig opprenskingfØrst. Og
det er vel de som kan ordne opp med det. Alle ma
vel vcere interessert i det at du en gang blir ren og
fin slik som du var. Nu ligger du gjemt i ugras til du
engang blir behandlet. Vi far tro at det blir gjort
om ikke sà lenge. Takk til elva for at vifikk ha deg
ren og fin da det var andre tider og me get tungvint.
Ragnhild Hagen

sted. Og til slutt, alle barns store
heltinne,
Pippi
LangstrØmpe,sprettende muntert om pa scenen, med futt og
fres til tusen. i herlig kostyme,
med strittende knallrØde fletter
var hun troverdig til tusen.- som
alle de andre smá skuespillerne.
Innimellom all livsutfoldelsen pa
scenen, mye fin musikk. Det var
buokkfløytespill besØrget av Ron-

ja og Brik og Emil, som heller ikke gikk av veien for en fin flØytesolo. Huldretussene vartet opp
med cylofon og triangler, og mmstetrollet trakterte ogsa pianoet
etter a ha trillet ned fra krakken
diverse ganger. Pianospill ble besØrget av Emils far, Lille Ida, Alfred og Lina.
HonnØr og takk til ungene for en
fin forestilling- og til Hilde Kjus
som gjØr en kjempejobb med musikkteateret.
Vi haper pa snarlig gjensyn.

Ukens filmep

En tidligere narkoman fortalte om sitt liv som stoffmisbruker. Dette var noe som
virkelig fenget ungdommen.
FØrste kvelden ble avsluttet
med en hyggekveld med pizza
og brus.

Sett av torsdag, fredag
eller sondag, for da vises
den norske filmen VEIVISEREN pa Flateby Kino.
Den gâr for fulle hus pa
Colosseum Kino og vi kan
were ganske fornøyd med
at vi allerede sâ tidlig har
anledning til a se filmen
her i Enebakk. Den har
ungdoms-sensur og egner
seg godt for bade denne
aldersgruppen og den mer
voksne del av befolkningen.
Dette er en ifim en legende om
samegutten Aigins kamp for a
redde seg selv og sitt folk fra de
hensynsløse Tsjudene. Legenden
har gatt i arv 1 Finnmark i nr
1000 âr. Nils Gaup, som har laget

filmen, hØrte historien tØrste
gang av sin bestefar som igjen
hadde hønt den av sin bestefar,
som igjen hadde hØrt den av en
fortelier.
<<Veiviseren og fakkelen>> som
denne filmen bygger pa, er en av
de M histoniene som har overlevd
pa folkemunne opp i var egen tid.
Kanskje er det fordi historien
utgir seg for a vre sann. Kanskje en det fordi den mellom unjene prØver a fortelle oss hva
selve livet handler om: Kampen
meilom det gode og det onde og
valget mellom rett og urett som
vi alle fra tid tilannen ma gjØne.
1anskje har legendén overlevd
fordi den prØver a minne oss om
noe vi ikke ma glemme...
MOT OPP! FIN OPPLEVELSE!

Tirsdag ble ikke mindre travel. Det fØrste temaet som ble
tatt opp var Aktivt verdivaig.
(Alkoholmisbruk - et samfunnsproblem).

*

De som sto for denne delen
var Bent Marie Oftedal fra
Sandbekken ungdomsskole
og Terje Buuer fra Mjr ungdomsskole.
Disse to fortsatte ogsa etter
middag med temaet: Hvordan kan elevene og lrerne
gjØre en innsats i kampen mot
rusmiddelbruk?
LensmannsfØrstebetj ent
Stig Hansen fra Enebakk viste filmen: Hasj - ma vi snakke
om det? Han ledet deretter en
diskusjon og gruppearbeid.
Hva syntes ungdommene
selv om dette seminaret?
- Kjempefint, var det enstemmige svaret.
- Vi skulle bare Ønske at alle i attende kiasse kunne f
vrt her.
De var alle enige om at det
hadde vrt veldig mye a lre.
Ved spørsmal om hva de ukte best, var det enstemmige
svaret: Arve Engebretsen, da
han fortalte om sitt tidligere
liv som narkoman. De aller
fleste syntes ogsa at innslaget
fra politiets side var interessant. Etter at de kommer
hjem fra dette seminaret, ma
de sette seg ned og samle alle
inntrykkene og informasjonene, for sa a bringe disse videre til sine kamerater. Det er
litt av en oppgave.

Barne-filmen denne sØndagen
er Superbilen Du-Du i høye bØlger. Superfolkevognen Du-Du er
denne gang utstyrt med datamaskin, sideslaende hjul, stan-

gende frontlykter osv., og alt dette kommer godt med nar falskmynterbanden skal fanges og forfØlgelsesjakten gar bade til lands
og til vanns.
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Flateby SamfunNshus

ons. 11. nov. kI. 19.30.
Sang, musikk, teater.
Utdeling av ârets kulturpris.
Billetter a kr 50,- legges
ut for saig fra 5. nov. hos
Bjerke Dagligvare, Harajama Sko, Vardeberg
Dagligvare og Loken Matsenter.

VIGNETT

Nye korpsaspiranter

Nytt Ira kommunen
Tomtep til Flybo
Formannskapet gikk mandag kveld enstemmig inn for

a tilby to tomter pa Bergskaugjordet til Flybo til byg-

ging av boliger for flyktninger.

21 vii b1i
kultunjef
Ved søknadsfristens utlØp hadde
det meldt seg 17 sØkere til kuitursjefstillingen I Enebakk, denblant tre lokale. Etter fristens UtlØp er det kommet til fire nye søkere til stillingen.

Na blir det musikk her. Stolte aspiranter med nyervervede instrumenter.
Atte forventningsfulle aspiranter mØtte forleden kveld opp pa Kirkebygden
skole.
Det var âtte aspiranter til Kirkebygden
skolekorps. Etter endt notekurs var endehg den store dagen kommet. De skulle fâ
sine instrumenter.
Atte timers notekurs hadde de gátt
igjennom under ledelse av to store korpsmedlemmer.
En liten <<eksamen>> hører jo med etter
et kurs Denne kom de yel igjennom alle
sammen. Na var det store Øyeblikket
kommet. Instrumentene ble delt ut. En
tromme, tre kiarinetter og fire baryton
ble delt ut til de respektive <<eiere>>.
- A se sâ fin da, men tenk om vi ikke far
lyd da. - A jo da, lyd ble det, selv om det
ikke akkurat var Gammel jegermarsj
som hørtes, men den kommer nok den ogsâ. Dirigenten Robert Nilsen orienterte

litt om hvordan de skulle behandle instrumentene sine. - Husk dette, - sa han,
instrumentene er i høyeste grad finmekanikk. En liten bulk er nok til at instrumentet er Ødelagt. - Ahle Atte fikk hilse pa
sine instruktører, og fikk spilletime.
Ti! a begynne med far hver enkelt egen
instruktør, men over nyttár hâper vi de
er sâpass flinke at vi kan begynne aspirantsamspill, sa Nilsen videre.
Instruktørene er hentet fra Enebakk
Janitsjar. De ãtte forventningsfulle aspirantene er: Line Kristoffersen, Monika
BrunstrØm, Frank Remi Pedersen, Marit
Sethern, Geir Yngve Engerho!m, Øyvind
.Orderud, Kjell Jørgen Myseii og.. Yvonu.
Solberg.
Vi gleder oss til a se dere alle i 17.
mai-toget, sammen med resten av korpset.

Fipklovepen til Arne Bekkensten

Arne Bekkeñsten, en avholdt trener for fotbailgutta.
FirklØveren gikk denne
gangen til Arne Bekkensten. I en ãrrekke har han
drevet med fotbahl, bade
som aktiv spiller, oppmann og trener.
De guttene han ná er trener
for, har han hatt i tre àr. Forlagstilleren forteller at Arne gâr
helt opp i jobben med guttene.
Ikke sâ sjelden kommer han fra
jobb og rett opp pa banen. I mange âr nâ har Arne gitt utrolig mye

av seg selv til Enebakk IF. Fotbaligruppe. Han fortjener virkehg en pâskjønnelse.
At Arne er en opptatt herremann fikk Vignett merke da
firkløveren skulle avieveres. Han
var ikke lett a fá tak i, men sent
lØrdag ettermiddag fant vi ham
hj emme.
Beskjeden som Arne er pa
egene vegne, ble han litt brydd,
men samtidig bade overrasket og
glad over oppmerksomheten.
- Dette har jeg da ikke fortjent,

- smilte han.
Vi ber ham fortelle litt om sin
<<fotbalikarriere>>.
- Jeg har sparket fotball siden
jeg var 10 ár, og har spilt pa alle
lagene oppover. Etter A-laget ble
det Old Boys og Super Old Boys.
- Sistnevnte lag var det du
som fikk i gang, ikke sant?
- Jo, det stemmer, og pa det laget er vi trenere alle mann. - Vi
legger til at Arne er vel en slags
<<spillende trener>> her. Videre er
han ogsa hjelpetrener for et av de

Disse har sØkt stillingen som kultursjef i Enebakk
Torleif Gunnuifsen, Oslo, Gregor
McDonald, Brum, Lubo
Mauer, Oslo, Unni N.Sandsdalen,
Langhus, Jon Wrnes Johansen,
Oslo, Ivar Halvorsen, Ulvik, Ingvar Leivestad, Odda, Randi Steen Hilmersen, Oslo, Aniid Hjortland, Borgenhaugen, Kjell Thoreby, Nesoddtangen, Øivind Martin LØkenhagen, Ski, Ilona Løvseth, LilestrØm
Hovel Heiàs, Dalefjerdingen, Ole
Bjorn Rukan, Ytre Enebakk, Ella
RØyseng, Ytre Enebakk, Alf MØlleryd, Heer, Espen Sørás, Al.
Disse har sØkt etter at sØknadsfristen gikk ut 20.oktober:
Per Sandvik. Stathelie. August
AIbei1en, a..>> >Gslo,> . KnUt.
Fasting,Bjerken, Anne Ma Burum Maurstad, Oslo.

A
til baorehusgikk
Formannskapet
mandag kveld enstemmig
inn for a godkjenne de foreliggende planer for
ominnredning og opprusting av bârehuset ved
Man. Forutsetningen er
at Stiftsdireksjonen, bygningsrádet og arbeidsmiljøutvalget ikke har
vesentlige merknader til
planene.
Kostnadene for opprusting av bârehuset beløper seg til totalt kr
250.000, og det foreslâs at
beløpet dekkes ved laneopptak.
aidersbestemte lagene.
— Far du tid til noe annet enn
fotbali?
— A ja da, jeg prØver blant annet a fà tatt meg en iØpetur i skogen i helga. Dessuten har jeg
vrt med i Sentrums-iøpene et
par ganger. I Ar kom jeg inn pa
under 39 mm. Enebakkdilten er
ogsa artig. Den savnet jeg i ar.
Jeg haper det tiitaket kommer
tilbake. Piankemarsjen er ogsa
noe jeg ma fA med meg hvert ar.
Da stiller vi hele familien.
Som vi forstâr er det en meget
aktiv herremann vi har her, men
uansett andre aktiviteter, sa er
det som trener for guttene, og
hans innsats her, han har butt
foresiatt til manedens firkiøver.
Det er nok ikke sa mye familien ser til ham, sa de fortjener at
du deler sjokoladen med dem Arne.

Kommunen har som kjent tidligere stilt seg positiv til a motta
15 personer.Radmann BjØrn Halvorsen mener tomtene pa Bergskaugjordet en velegnet, fordi
de ligger ved siden av hverandre,
slik at det trolig vii gjØre utbyggingen bade lettere og nimeligere.
Tomtene det dreier seg om er
Gjeddevannsveien 17 og . Seijeveien 26. Det var i mai at formannskapet vedtok a reservere
fire tomter pa Bergskaug III til
kommunalt ansatte og nØkkeipersonell. Tre av tomtene er lyst
ut biant kommunalt ansatte fiere
ganger, sist med sØknadsfrist i
oktoben., uten at det har meidt
seg kommunalt ansatte interesserte sØkere.
De gjenvrende to nesenverte
tomtene, HØgdaveien 8 og Gjeddevannsveien 13 utdeies etter
tomteseiskapets regler.

Oypepe
owl ventet

gikk
Formannskapet
mandag enstemmig
for a tihleggsbevilge
28.000 i forbindelse med
opprustingen av Enebakk
legesenter i var.
Opprinnelig ble det avsatt kn
450.000 til denne opprustingen.
Investeringeri ble dekket av helse og sosiaifondet.
Na viste det seg imidiertid at anbeidene ved iegesenteret ble
dyrere enn man hadde regnet
med. Arbeidene ved sentenet
kom pa 477.983 kroner, denfortillegsbevilgningen.
Heise og sosiaifondet, var ved
arsskiftet pa 709.000 kroner.
I iØpet av 87 man ogsa brukt
130.000 kroner av dette sâkaite
Ubberudfondet til konsuientbistand i fonbindeise med pianleggingen av det nye heise og sosialsenteret.
Det en tidligene vedtatt at 300.000
kroner av dette fondet skai ga til
planieggingen av Heise og sosiaisentenet.

Elev-volden
Øker i Moss
To elever har slãtt ned
en med-elev, andre vifter
med kniver og slãss med
karateslag. Det gjelder
ikke alle, men likevel endel av elevene pa skolene
i Moss. Mobbing foregãr
pa alle klassetrinn. Larerne er fortvilet, de føler seg helt alene om oppdrageransvaret. De slãss
mot fjernsynsvold og iikegyldige foreidre. De føler at problemene blir
større for hvert ãr. For
elev-volden øker, skriver
Moss Avis.

-

VIGNETT

,,,t med qtll Og mil
Kinofe.q
i retning av kino. Det var klart
for Flateby Zoom, en spØrrekonkurranse om film, med Morten
Fjellstad som dommer. Fire tremannslag stilte opp i denne konkurransensom gikk pa filmkunnskaper, vittige kommentarer og
usakligheter av verste slag.
Snertne bemerkninger og forsØk
pa bestikkelser, alt var tillatt, og
ble praktisert hvor filmkunnskapene var heller labre. Men
film fikk man presentert pa en artig mate, gjennom de mange trailerne, eller snuttene som filmklippene ble omdØpt for anledningen. Dommer Morten Fjeldstad matte tale tilsnakk fra salen
som fulgte nøye med i at poengtildelingen gikk riktig for seg, og
her var rikelig rom for romslige
paplussinger. Endelig fikk man
kâret et vinnerlag som virkelig
hadde gjort seg fortjent til seieren. De andre tre lagene fikk roser, diplom og takk for innsatsen,
samt frikort pa Flateby kino 1 hele 1988. Og sa skulle vinnerlaget
premieres. Og inn i salen kom Johan Arthur Sundby, med et stjerneksempel av en gris i band. —Siden det nrmer seg jul, syntes vi
det var en hØvelig premie, sa Tore Wilberg. Den gryntende premien snuste litt rundt pa gulvet,
ledsageren, Sundby forsøkte a
lirke den stiliferdig ut igjen, men
dengang ei. Det var helt kiart at
den lyserØde premien oppfattet
det som en skikkelig grisefest.
Den ville ikke ga, og matte
slutteligen bres ut under høylydte protester..

Konferansier Bjørg Gaathaug ogog Zoomdommer Morten Fjellstad, i nostalgisk mimring om hva man sâ da
man sneik seg inn pa voksenfllm engang i.femtiàra...
- 21. januar 1896 sto en timand er pa jakt etter en
Ørliten notis i Dagbladet: Kineser. Alle disse Beveg<<Edisons Kinetoskop i elser av personer og ting
KristianiaDenne over he- er sâ livaktige at man ma
le Verden meget omtalte klybe seg selv i armen for
Opfindelse er i gâr og i a fã avgjort om dette er
dag forevist hos herr Ma- Natur eller Kunst>>.
Med dette sitat Ira filmens
kestad i Kongens Gade. I
Løbet av 1 Sekund farer barndom i Norge ápnet Erik
44 forskjellige Fotografi- Brâthen fra kinostyret jubleumsbilleder slag i slag forbi festen pa Flateby samfunnshus
kveld, og overlot sâ ordet
vârt Øie. De par tusen Bil- lØrdag
til aftenens elegantekonferanleder som med denne sto- sier, BjØrg Gaathaug.
re hast passerer, fremstil- Til Flateby kom kinoen for 10 âr
ler en Scene hvor en Poli-. siden. Etter at en entusiastisk

Marlyn MonrOe i Lene
Gaathaugs skikkelse

dugnadsgjeng hadde stâtt pa i
maneder for a forberede Flateby
kino som skulle ha tilhold pa det
dugnadsreiste Huset.
Det var flere som yule hilse jubilanten pa den store dagen.
FØrst ut var ordfører Lucie Paus
Falck, som berØmmet dugnadsinnsatsen med driften av Flateby kino 110 àr. Fra kommunen
overrakte ordfØreren en sveisen
bilettØrlue og blomsterkvast. Ogsá kulturstyret hadde hilsen ved
BjØrg Ringstad.Hun mintes godt
hva bygda hadde hatt av kinotilbud fØr Flateby kino ble etablert
Ekstra ros ga hun til den personen som har fulgt kinoen hele
veien, Tore Wilberg. Og det vanket blomsterkvast, ogsâ fra kulturstyret.
Sâ'var det duket for teaterdebut
midt oppi all kinoentusiasmen.
Enebakk Dramatiske Slskab,
snaue halvâret gammel, ga til beste sin aller fØrste forestilling. En reise gjennom filmhistorien
med sterkt musikaisk tilsnitt.Og
selvfølgelig startet det med
Charlie Chaplin. Vi falt fulistendig for Lene Gaathaugs Marilyn
Monroe version
Fra Enebakk Dramatiske Slskap beveget man seg ytterligere

I pausen under konkurransen. ga
Knut Borge en herlig .karikert
versjon av Filmmagasinet, med
glimt fra vanvittige festivaler av
mer eller mindre lokal karakter.
Og sa var det tid for bØy og

Roser og gratulasjon til det seirende laget. Fra v. Kinostyrets Tore Wilberg, Jan Hâkon Wiger, Dag Haug og
Jan Benterucl.

Kveldens griseinnslag Ira Sundby gãrd, fØrstepremie i
Flateby Zoom. Under hØylydte protester ble den báret
ut av lokalet for a gjØre seg fet pa garden fram til hjul,
hvoretter man lovet leveranse av assorterte griserier
ved dørene en gang oppunder julehelga.
strekk og champagne 1 lillesalen,
mens Enebakk Storband rigget
seg til og salen ble klargjort for

dans, som varte ut i de smã timer, avbrutt av nattmat rundt
midnatt.

Runiftseminap for
ungdomssk-oluelevep. .

Seminardeltagerne og representanter fra Lions koser seg sammen i kaffepausen.
30 ungdomsskoleelever fra Ralingen og
Enebakk deltok i rusgiftseminar pa Mariaholm Skolesenter i tiden 26.-27. oktober. Det
er Enebakk og Ralingen Lions Club som
holder disse seminarene. I atte fir nâ har ung-

dommer vrt med pa
dette. Lions Club henvender seg til skolesje-.
fene og skolestyret i de
respektive kommuner,
for
fã aksept pa at
stoffet er pedagogisk
akseptabelt.

âttende klasse. Disse elevene
bør vre motiverte for a spré
opplysninger blant sine
medelever, og I nrmiljØet,
om rusgiftfaren. En 1rer fra
hver skole ma følge med elevene pa kurset. Lreren, sammen med ANT-kontakten pa
skolen bør vre ansvarlig for

Det er da Ønskelig at sk
lene sender to elever fra hver
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SPORT SPORT
Ppemieutdeling for kapusell
og klubb estepskap I friidrett
Forrige lØrdag ettermiddag var det stor premieutdeling for IL Drivs
lØskarusell og klubbmesterskap i friidrett.
Mange forventningsfulle
unger var møtt fram for a
motta premier og medaijer, og rikelig medaijedryss ble det ogsã, ikke
minst pa enkelte av de a!ler minste.
Det var formann i friidrettsgruppa,
Oddvar
Stubberud som sammen
med Arnold HØe, foresto
premieutdelingen.
Ogsâ premiene for klubbmesterskapet i friidrett som ble avviklet
under
jubileumsstevnet
12.september, ble delt ut lØrdag,
og det tok derfor noe tid a komme til veis ende, men ungene var
tâlmodige, og samlet nye ressurser med brus og kaker underveis.
BESTEMANNSPREMUER

Friidrettsgruppa har fra og med i
ár innført at det hvert âr skal deles ut to bestemannspremier for
beste enkeltresultatet som er
oppnâdd i lØpet av áret.
Premien skal deles ut til en gutt
og en jente, og i ár ble prisen tildelt Katharina .Hákonsen for a
ha lØpt 60 m pa 8.4 under et innendØrsstevne pa Lamberseter,
og Kristian Dammen fikk den
andre premien for a ha satt
klubbrekord med 54.0 pa 400 meter.
Resultatliste Iopskarusefl

Jenter 1980
1. Hege NØkleby 1.33, 2. Marie J.
Tidemann 2.0, 3. Katrine Tryti
2.33, 4. Kari Bognerud 3.0, 5.

Christofa Rey Thoren 4.33, 6. Heidi Ruud 6.00, 7. Marit Berg 6.33,
7. Anne Marit Engersnes 6.33.

Gutter 1980:
1. Tom Pettersen 1.0.
Gutter 1979:1. øystein Berg
1.0.

Gutter 1978:
Dag Thorstein Skau 1.0, 2. Rune
Berg 2.00, 3. Torkjel Hongve 3.0.

Jenter 1978:
1. Katrine Furulund 1.0, 2. Stifle
Kondola 2.0.

Jenter 1977:
1. Ingeborg Enger 1.0, 2. Vibeke
Myhre 2.0.

Gutter 1977:
1. Henrik Eide 1.0, 2. Truls Petter
Bjerkestuen 1.66, 3. Aleksander
Nordgren 3.00, 4. øivind Ungersnes 3.66.

Jenter 1976:
1. Marianne Skár 1.00.

Gutter 1976:
1. Bernt Myrer 1.33, 1. Roar Martiniussen 1.33, 3. Stian Dybdahl
3.00, 4. Espen Pettersen 5.00.

Gutter 1975:
1. JØrn Ege 1.00, 2. Henning Stubberud 2.00.

Jenter 1974:
1. Katarina Hákonsen 1.00, 2.
Elin Nøkleby 2.5, 3. Veronica
Marken 3.66.

Jenter 1973:
1. Anja HØnsi 1.00, 2. Trine Busengdal 3.5.

Gutter 1972:
1. Martin Opsahl 1.00.

Gutter 1979:
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. Stine
Kondola 1. 13, 3. Marianne Bjerkland 1.19.

Jenter 1977:
1. Ingeborg Enger 2.59, 2. Vibeke
Myhre 3.01.

Gutter 1977:
1. Henrik Eide 2.31, 2. Truls Petter Bjerkstrøm 2.53, 3. Eivind Ungersnes 3.17.

Jenter 1976:
1. Marianne Skar 3.01.

Gutter 1976:
1. Bernt Myrer 2.24, 2. Roar Martiniussen 2.25, 3. Stian Dybedai
2.26, 4. Espen Pettersen 2.28, 5.
Morten Myrdal.

Gutter 1975:
1. JØrn Ege 2.19, 2. Christian HØe
2.24, 3. Henning Stubberud 2.44.

Jenter 1974:
1. Katarmna Hâkonsen 2.22, 2.
Elin NØkleby 2.30, 3. Veronica
Marken 2.42.

Gutter 1974:
1. Aslak østvâg 2.13.

Jenter 1973:
1. Anja HØnsi 2.31, 2. Trine Lise
Myhre 2.32.

Gutter 1973:
1. Havard Stubberud 2.27.

Klubbmesterskap
i terrenglop

Jenter 1972:
1. Christine Teig 2.29.

Jenter 1980

Gutter 1972:

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.

1. Martin Opsahl 2.14, 1. Stale
Sther 2.15.

Gutter 1980:

1. Oddvar HØnsi 7.26, 2. Jan F1Øten 7.45.

1. Tom Pettersen 1.07.

Gutter 1970:
1. øyvind FlØter 7.11.

Menn veteraner:

Bapnevepnet I Enebakk:
MME

ke
IMUKKep ik

Enebakk kommune har ikke ressurser til a
ta vare pa den oppvoksende slekt. I iikhet
med andre kommuner i Folio, Øker mengden
av barnevernssaker. Og det er de sakene som
i det hele tatt blir registrert.
Omsorgssvikt, fysisk og psykisk, og narkotikamisbruk biant stadig yngre griper omsege
Forleden uttalte Helse og so- ganisering pa sosialkontoret, slik

sialsjef Inger Haagas til østlandets Blad at heise og sosialetaten
bevisst unngár a engasjere seg i
en del opplagte barnevernssaker,
ettersom man likevel ikke har
ressurser til a fØlge opp.
- Nei, sier leder ved sosialkontoret Knut E. Johnsen,- vi lukker
ikke Øynene. Men en rekke barnevernssaker som krever tiltak
kan vi ikke ta. Mengden av disse
sakene har vi ikke oversikt over,
men vi er iferd med a ga lØs pa
barnevernet i hele sin bredde, og
vii etterhvert kunne tallfeste problemet. Det er helt kiart at en
mengde barn i var kommune iider av omsorgssvikt i stØrre eller
mindre grad. Mange barn lever
under forhold hvor det ifølge barnevernsloven er hjemmel for a
gripe inn med tiltak. Det er helt
kiart at mange barn far en helt
annen utvikling enn de naturlig
vile ha fâtt hvis man hadde hatt
kapasitet til a ta hand om dem. I
Enebakk star vi pa nr null i barnevernsarbeidet.
I Ar sa vi for fØrste gang siden
1985 muligheten til full bemanning ved sosialkontoret ved den
ekstra kuratorstillingen som ble
oppnevnt. NA har administrasjonsutvalget blokkert den stillingen inntil man har skaffet seg
oversikt over hele bemanningssituasjonen i etaten.
For a rette pa tilstanden, og f
tid til nØdvendig arbeide med
barnevern, kommer vi na til a
legge fram for var ledelse og for
sektorstyret forslag om omor-

at biter av stillinger kan Øremerkes barnevern og tiltak for funksjonshemmede.
Med andre ord Ønsker vi a utkrystallisere barnevern og tiltak
for funksjonshemmede som en
egen funksjon.
- Men forelØpig ma dere la barn
ga til grunne av mangel pa ressurser ved kontoret?
- Nei. Vi overser ikke probiemene. Nar det dreier seg om tunge
saker, hvor vii henhoid til barnevernsloven ma gripe inn, sa skyver vi andre saker til side og gjør
det som ma gjØres. Men forebyggende barnevern har vi ikke
kapasitet til, og vii heiler ikke ha
det selv med den omorganiseringen vi foresiar. Her ma vii tilfelie
ga sammen med andre etater,
f.eks.kulturdersom vi skal iverksette konkrete tiltak.
- Narkotikamisbruk blant
svrt unge i Ytre Enebakk er i
ferd med a gripe om seg. Hva gjØr
dere med det?
- Vi er klar over at det eksisterer
et stort stoffproblem i Ytre Enebakk. Men, det biir enkeltsaker
vi har kapasitet til a gripe fatt i.
Nàr det er sagt, vurderer vi pa
sosialkontoret det dithen at narkotikaproblemet i Ytre Enebakk
er stØrre enn det man faktisk vet.
Men det er et skjuit problem, og
vi har ingen tid til a ga inn i det.
Derfor vet vi ikke nØyaktig hvor
stort problemet er. Vi oppfordrer
folk til a holde kontakten med sine barn og det miijØet de vanker i
- og stille opp hvis det er behov.

Bapnevepnet
ppiopitepes
Det har skjedd ting pa barnevernssida i kommunen i løpet av
hØsten.
14.september fikk sosialkontoret en ny kurator, Kirsten
Skorge Ekornes. Hennes stilling
er egentlig en omgjoring av den
tidligere feltarbeiderstillingen.
Kirsten arbeider pa halv tid
med vanlig barnevern, og pa
halv tid med forebyggende barnvern.

GI , de, srná karusell-løpere under premieutdelingen.

ønene
y

ForelØpig er jeg i fasen hvor jeg
kartlegger behov for tiltak pa
den forebyggende sida, sier Kirsten. Jeg gar gjennom barne og
ungdomsplanen for a se om der
er noe A hente. Ellers haper jeg
pa tilbakemelding fra foreldre og
irere om behov for tiltak.
Nar de forskjeliige behov er kartlagt, gjenstar spørsmálet om resuurser .Jeg har bare arbeidet siden 14.september, og føier dette
med behov for tiltak, og hvor ressursene skal settes inn noe diffust.
Ellers er vii gang med a blase liv
i kontaktutvalget for barne og
ungdomsarbeid Virksomheten

der har ligget nede en tid, og jeg
ser det som uhyre viktig a a utvalget i funksjon igjen, med den
formen for tverretatiig samarbeid om barne og ungdomsasrbeid som dette representerer.
Det er viktig at vi kommer inn
helt fra begynnelsen av I pianleggingen av fysiske miljØer som lekeplasser o.s.v.
Jeg oppfordrer ellers folk til a ta
kontakt nar det gjelder behov for
ulike tiltak som bedrer barns og
ungdoms oppvekstkar i Enebakk

Kirsten Skorge Ekornes.
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150 är med barnehager VokappPohlemep I
hapnehagene

8. november er det 150 âr
siden den aller første barnehagen ble etablert i
Norge. Det var Midtbyen
barnehage i Trondheim.
Barnehagen ble opprettet
av et seiskap som kaltes
De nødlidendes venner,
senere kalt Tronhdhjems
Asylseiskap.
Seiskapet hadde som formal a gihjelp til fattige
barn. Blant annet skulle
de skaffe kher og annet
utstyr til disse barna slik
at de kunne bli i stand til
a
følge
vanhig
skolegang..Det var denne
interesse for barna som
første til opprettelse av
det sãkalte Byens Asyl,
senere Midtbyen barnehage.

Sonja og Kristian koser seg i sandkassa.
Et problem som liar er utrolig fiske, men en kan jo ikmedlt seg pa det lokale ke bygge driften rundt det.
plan i jubileumsaret, er et -Hva slags folk er dere interskrikende behov for vika- essert I, og hva ma vikarene regrer i barnehagene.
ne med som arbeidsoppgaver?

FLATEBY FORST UT I
ENEBAKK
Det skulle gâ enda 143 ãr for den
første barnehagen ble etablert i
Enebakk. Det skjedde pa Flateby i 1974. Flateby barnehage
hadde plass til 32 barn i alderen
3-7 ár. Denne gangen var det ikke NØdlidendes venner, eller andre veldedighetsorganisasjoner
som sto for etablering av barnehagen, men Enebakk kommune.
Debatten hadde imidlertid nadd
de store hØyder i de kommunale
organer innen man kom sâ langt.
For trengte man nâ barnehage
her da, som ungene hadde det sâ
bra. Andre stedér, all right, theni
Enebakk?var det ikke ailtids noen hjemme pa garden som kunne
se til ungene?Men invasjonen av
inflyttere medbringende
urbanisert levesett inkludert
penciling hadde forlengst inntatt
Enebakk, sà man lot seg overtale.
Barnehager for barns egen skyld
var det ennâ ikke sâ mye snakk
om. Fortsatt sto barnehager for
menigmann som et akseptabelt
plasseringsalternativ nár mor og
far matte jobbe.
Gammelt tankegods, gjorde seg
fortsatt gjeldende. Fremdeles
kommer et og annet gufs fra fortida slengdende fra den kommunale talerstol nâr emnet barnehager i en eller annen form er
pa sakskartet. Mørkeblâtt fra ytterste hØyre. Intet er som hjemmets lune rede for den oppvoksende slekt..
Statistikk og forskning vet bed-

o—ARs JUBILEUM I YTRE
Tre ár etter den fØrste barnehagen i Enebakk ápnet ogsá Ytre
Enebakk barnehage dØrene for
32 barn, og dermed ble det slutt
pa pendlingen for en del barn
som til da hadde traflkkert strekningen Flateby Ytre to ganger
om dagen. SA lokalt er det ogsâ
stort barnehagejubileum i disse
dager. 3.november skal 10 ars dagen feires pa Ytre Enebakk Barnehage.
Det er invitert til stort bursdagsseiskap med gjester fra kommunens
sentraladministrasj on,rádmann,
ordfØrer,
representanter fra helse og sosialetaten, fra kultursektoren,
PPT, helsestasjonen, og eller andre samarbeidspartnere.
Det blir omvisning i barnehagen,
med opptreden, og det hele avsluttes med at gjestene spiser

GØy i barnehagen. Fire glade krabater sammen med
tante Anne Grete(Schou). Nederst Bard Vegard, og
Donja, sal Knut Age og Øverst oppe Emil.

middag sammen med ungene. Pa
ettermidagen er ungenes foreldre
invitert til kaffe og kaker.
Utpa nyâret er det tidligere ansattes tur til a feire. Da lages en
egen tilstelning for dem. -Na ma
det sies, legger avdelingsleder
Anne Rasmussen til, at det har
vrt et utrolig stabilt personale
her. Flere av oss har vrt her helt
fra starten.

KIRKEBYGDEN
NESTE
Flateby og Ytre Enebakk har
fátt sine barnehager -140 ár etter
at den aller fØrste ble apnet. Men
understrekes ma det at det
dreier seg om tilbud til barn i alderen 3-7 âr. Ved barnehagen i
Ytre var det planlagt en utvidelse med tilbud til spebarn, men
dette er fortsatt papirplaner etter 10 ar.

REDD
BARNA.1
Postgiro 5 00 0187
Bankgiro 8200.01.60756

'e,

I

REDD
BARNA
1.

Jernbanetorget2, Oslo

TIf. (02) 4146 35
I

IlØpet av dette aret, hvor man feirer 150-ars jubileet for den aller
fØrste barnehagen i Norge, er det
vedtatt a bygge nok en barnehage i Enebakk. Kirkebygden
skal M sin barnehage med plass
for 24, barn i alderen 0-7 ar. Dermed far Enebakk sitt aller første
tilbud til spebarn i ordinr barnehage. Det eneste tilbud kommunen har hatt til denne aldersgruppen sa langt har vrt familiebarnehagen pa Flateby . Den
vedtatte etbieringen av familiebarnehage i Ytre Enebakk ble
det aidri noen av. Ingen yule ha
jobbene som familiedagmødre/fedre.
Det er budsjettert med drift av
Kirkebygden barnehage fra august 1988, men forelØpig er det
ukiart med finansieringen, og det
er pa det uvisse nar byggstart
kan finne sted.

FoIg med
I
nc rmiljoet

V

LES
'r

a

-FØr var ikke dette noe problem, sier Anne Rasmussen, avdelingsleder i Ytre Enebakk
barnehage.Men dét har etterhvert butt vanskeligere og vanskeligere a ía folk pa vikarlista
var, og for tiden star det bare ett
navn der. Vi lØser problemet etter fattig evne ved a ga overtid
selv, og ved a endre pa bemanningen innen avdelingene. Selv
omjeg i egenskap av avdelingsleder har det administrative a
skjøtte. mA jeg selv ogsã gâ inn
som vikar om det kniper. SA
langt har vi greid oss. Personalet

-Vi Ønsker oss gjerne vikarer
med praksis, men er ogsa interessert i at alle som kan tenke seg
A arbeide med barn, og har anledning og lyst, melder seg. Arbeidsoppgavene er stort sett aktivisering av barn, og praktisk arbeid av forskjellig slag
Bade Flateby barnehage og Ytre
Enebakk barnehage trenger flere
faste vikãrer, og ved familiebamehagen pa Flateby er det ogsá ledig 1/2 fast vikarstilling med
20 timer i uka.

Kontpollep barna!
Foreldre bør passe pa yngre ungdom, og were kritisk
til venneflokk og miljø de vanker 1, sier lensmannsførstebetjent Stig Hansen ved Enebakk lensmannskontor. Vi aner et tiltagende narkotikamisbruk i hele
bygda. Bade alkohol og narkotika er mer utbredt i havere aldersgrupper enn man tror. Derfor bør foreldre
kontrohlere sine barn. Kontroll er ikke nodvendigvis
negativt.-Kontroll betyr ogsâ at man bryr seg om.
- Nár det gjelder barnevernsarbeidet i Enebakk, og omfanget
av barnevernssaker har vi ikke
full oversikt over det. Det er et
faktum at barnevernet ligger
nede i alle kommuner, og en far
bare hape at den forespeilede
styrkingen fra sentralt hold pa
dette blir en realitet.
Den siden av barnevernet vi ofte
kommer borti er ved at vi kommer i kontakt med foreidrene og
derved ser at barna trenger hjelp.
Vi melder da fra til sosialkontoret.
Og vi kommer inn med bistand i
barnevernssaker med omplassering ved omsorgsvikt. Men dette er et vanskelig felt fordi det
ofte drØyes med a fatte slike vedtak hvor det absolutt burde ha
vrt gjort. Her har media en lammende virkning pa barnevernsnemnder. Det er gjort interessante undersøkelser nettopp pa dette, hvor man noen ar etter en
omplassering foretok rollespill
pa den aktuelle sak. Media gikk
inn i barnevernsnemndas rolle og
barneyernsnemnda gikk inn i
medias rolle. Og det viste seg at
journalistene da kom til nettopp
samme konklusjon som barnevernsnemnda dengang kom til.
Nemndene har vanskelig for a

forsvare sin vedtak utfra taushetsplikten, og kan derfor ikke
imøtega avisoppslagene.
-Nar det gjelder den Økte rusmiddeibruk vi registrerer ma jeg
oga i den sammenheng etterlyse
tiltak fra andre aktuelle instanser, sier Hansen.-Hvor er edruskasnemnda. De skal f.eks. passe
pa at mindrearige ikke blir skjenket De skal ogsa iverksette
edruskapsfremmende tiltak...
Foreldreansvaret ma ogsa understrekes. Det viser seg nar det
gjelder alkoholforbruket blant
yngre, som har Økt merkbart, at
de fleste far tak i det de drikker
ved at de tar det hjemme.
Nar det gjelder narkotikamisbruk far vii dag langt frre opplysninger hit enn vi gjorde tidligere. Det virker som om det er
en slags misforstatt lojalitet som
gjør seg gjeldende. Det er det ingen grunn til, for i narkotikasaker far den som gir opplysninger
vre anonym. Det er viktig for
oss A vite ting sa tidlig som muhg, sá vi kan f. varshet foreidrene.
Flere av de som har havnet utpa
kjøret anklager jo nettopp bade
oss og foreldre for at ingen grep
inn- tidhigere. sier Hansen
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Skifopeningens lokaluivaig
har ársmøte pa Ytre Enebakk skole onsdag den
25.11. 1987 ki. 19.00.
Forsiag/saker som Ønskes tatt opp pa motet, ma vre
Nils Wiik i hende senest den 14. nov.
Alle medlemmer av skiforeningen er velkommen.

Enebakk Senteppapt!
minner om ARSMOTET pa Granly (Dalefj.) torsd. 12.
nov. 1987 kI. 19.30.
ArsmØtesaker, valg.
Styret

Senterpartiet

.t. _
4 0AN' ~,1 40 A. *--*A z A..! 0.4-0 0
Pensjonistforening

Flinke drilijenter i aksjon.

Stranden skolemusikkorps'
jublieumstpeff
Stranden skolemusikkorps fyiler 25 âr. I den anledning inviterte de korpsvenner til et
jubileumstreff pa Enebakk Ungdomsskole, sØndag 1. november.
OrdfØrer Lucie Paus Falck ãpnet
jubileumstreffet. I sin hilsningstale sa hun bl.a. at det skjuler seg
store verdier i lokalsamfunnet.
Her i Enebakk er det blomstrende verdier i form av musikk, og
dette har Stranden skolemusikkorps vrt med pa i 25 àr. Musikken er gledesspredende og frigjØrende bade for utØvere og tilhØrere. Hun uttrykte stoithet og
glede over hva korpsene gjorde
for bygda.
Formannen i korpset Svein
Erik Eggen var dagens konferansier. Han takket ordføreren
for de varme ordene, og presenterte deretter korpsets mangeãrige dirigent Cato Johansen. FØr
musikken slapp lØs, fortalte Eggen litt om arbeidet ijubileumsàret. Korpset hadde en stor jubileumskonsert i mai máned. De var
ogsà en tur til Øya Jersey i den
engeiske kanal.
Na siapp korpset til, og som
vanlig spilte de meget godt. I tur
og orden fulgte sá gjestene pa.
FØr pausen spilte først Stranden
skolemusikkorps, Skui Juniorkorps, Ellingsrudâsen Skolekorps, Høybráten Skolemusikk
og Veitvedt Skoles Musikkorps. I
pausen var det saig av kaffe og
kaker, og trekning etter loddsalget.
Etter pausen var det en feiende
oppvisning av Stranden Skolemusikkorps Drilltropp, fØr aspirantkorpset hadde sin debut.
Disse musikerne hadde kun spilt
sammen i to máneder. Riktig
flinke var de, sâ her far hovedkorpset fin tilvekst.
Etter disse dyktige aspirantene fulgte Enebakk Skolemusikk- korps, ØstensjØ Skoles
Musikkkorps og til slutt Enebakk Janitsjar. Et vellykket og
feiende jubileumstreff i musikkens tegn var det vi overvrte.
All honnØr til dyktige arrangører,
bade som sâdan og som musikkutØvere.

Annonser leses
av folk f lest

har mote pa Herredshuset
onsd. 11/11-87 kI. 17.00.

RELI4I0SE: M0TER

Enebakk, Kirkebygden
Emaus 3.11. til 8.11.: MØteuke ved øystein Sagmoen.
MØtene begynner ki. 19.30, unntatt onsdag og sØndag,
da ki. 18.00.
NB. Onsdag: Hele rnisjonsfamilien samlet ved Ole Kirkengen.

Enebakk Storbands

BIG BAND DANCING
lgnarbakke 21. nov. 1987 kI. 19.00.

Pris pr. kuvert kr 1809-.

TAKK

Forsaig av billetter 7, nov. kI. 10.00: Senteret, 1914 Ytre Enebakk
v/Kafeen. (Maks. 4 bill. pr. pers.).

t Var varme takk
for all vennlighet som er vist oss ved
Inger Hagas
bortgang.
Til Kreftsaken, kr 3.925,-.

Fopppemlepe
Ba!longteateret presenterer:

Herr Fuglesang og himmelkua

AsbjØrn m/familie

i Herredshuset torsd. 12. nov. kI. 17.30.
Gralis adgang.

Kulturkontoret

KUNNGJORINGER
ENEBAKK KOMMUNE

9Regule ming

1

Kommunestyret har i mote den 23.03.87 godkjent
reguleringsplan for <<Nylende'> i Ytre Enebakk. Planen
omfatter et Ca. 116 daa. stort omrâde med areal regulert
til boligbygging, trafikkformâl og friomrâde.
I samsvar med § 27-3 i plan- og bygningsloven kan kommunestyrets vedtak páklages, jfr. forvaltningslovens
kap. VI. Kiagefristen er 3 uker fra denne kunngjØring.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning ma for
ubebygd eiendom framsettes innen 3 ar fra denne
kunngjØring. For bebygd eiendom senest 3 Ar etter bebyggelsen er fjernet, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og
42.
Iht. plan- og bygningslovens § 27-1 kunngjØres med dette
at bygningsrãdet har 1. gangsbehandlet forslag til reguleringsplan for omrâdet mellom Vâgvann og Grevlingveien pa strekningen mellom Gaupevelen og Orreveien.
Planomrâdet er Ca. 80 daa og omfatter sanering av avkjørsler til Rv 155 med ny atkomstvei, boligomrâde, friomrâder, ervervsomráde samt areal til alimennyttig formal (forsamlingshus). Videre er det planlagt fly gang- og
sykkelvei langs Orreveien og mellom Grevlingveien og
Rv 155.
Planforsiaget er utlagt til offentlig ettersyn pa Teknisk
etat, Kommunehuset I Kirkebygden, 1 tiden 01.11.
30.11.87.
Eventuelle merknader til pianen ma sendes skriftlig til
Enebakk bygningsrad, poststemplet senest 01.12.87.
Enebakk bygningsrâd

-

Advents- og juledekopasjonep
med friske og tØrre blomster m.m.
Er det noe for deg?
Eva og Mette viser hvordan det gjøres pa Mjr ungdomsskole mandag 9. nov. kl. 19.00.
Kaffe. Utlodning. Velkommen.
Ytre Enebakk Sanitetsforening

Ponni og best er leffig
p0a ha1v eller kvapt fop
for nybegynnere eller noe øvede ryttere
bakk kjore- og rideklubb.

-

hos Ytre Ene-

Kontakt Karl pa telefon 92 44 91
eller Ellen pa telefon 92 51 69.

EKSOTISKE FRUKTER
Demonstrasjon og smaksprover av retter tillaget
ved hussteIIrer Eva Sortie fra frukt og gronnsakbransjens opplysningskontor pa

BUndernes Hus tirs. 10. nov. Id. 19.
Motet er ápent for alle.
Hjertelig velkommen.
Arr.: Enebakk Bondekvinnelag, Enebakk Hagelag

ONSKES LEID

Ungt par onskep a Me bus
maks. 2 timer fra Oslo. Tar gjerne oppussing og hagearbeid.
TIf. 02/56 96 87
ons., tors., fre. U. 17.30 til 23.00

VI G N ETT
RELIGIOSE MOTER

Garderobe —

BETEL
Ons. 4/11 ki. 19.30:
MenighetsmØte.
SØn. 311 ki. 10.00:
Søndagsskole.
Storsamling ki. 16.00 og
18.00 i sangens tegn med
stort felleskor Junior'n,
ung.koret og menighetsmusikken. Ole B. Janyang taler. (Enkel servering mellom mØtene).
Tors. 1211 kl. 11.30:
Formiddagstreff.
Alle velkommen.

VEDUKEHOLD

Dame skinn

fra79.

Ilerre skinn

fra 89.

MODERNISERING

Har du noe a
meddele dine
sambygdinger?
Prov en
smâannonse I

Utjuctt

0

Stort utvalg I strikkede
og med ekte pelsfôr.

N

Godt utvalg I

KJ0PYVSHgSAGMANNEN KJOPVHSHOSFA660NNEN

shopping-vesker
fra

69.

BEGRAVELSESBYRAER

VESKER, BAGER, KOFFERTER, LOMMEBOKER, PARAPLYER, BELTER M.M.

Bc rvclscsbr
0 CHR.STENSRUDEFTE

HØV1KSTAL

Storgt. 11 (Gâgaten) Askim
TIf. 88 45 20

Asenvn. 3. 1400 Ski

VESKR
TIE 712738

Telefon 87 30 60
Vakttelefon

Stromsvn. 66 - Strømmen
T]f.06/8147 15

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

STOORO3'T.lA -2000 LILLESTROM

K. NILSEN

Kontaktlinser
tilpasses

Aut rorleggertirma
BREDA INDUSTAIBYGO
KJEPPESTADVEIEN SKI
TELEFON 573506
TELEFON 8708 28

OPTIKER
OLAV KJOLBERG
GEIR KJOLRERG

bestàr av:
NORIJPEIS (byggesett I Iettbetong)

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Spell.
Alt I glassarbeid
utf ores.
06/814733
0681 6838

LiIIest,jm
Vindi, & Glass A/S
(TIOL VILLA GLASS A/SI
HeIg- og nattservice tlf. 06/81 75 57
Jembanet. 24 (vd skehiuset) 2000 l,IIstu,m
1)0600. V1NDIJ[fl SPOIL ALT 1 GLASS

DONE 2000 peisinnsats.
ucPeispakken er et enkelt og
Iogisk byggesett pa 6 - 8 deler
som monteres pa 1 - en dag.

r
HUSK BILAVKSJON

Formen er gamle dagers, virkemten og vekten moderne.
Leveres I flere modeller.

I

. ASKIM
BILERI
ALLE
U
PRISKLASSER
NB! Hver fredag kI. 18.30
Provek/oring og besikoigeise hver dag
STEDET FOR DET GODE BILKJOP!
TLF.88 0896

as
aiIe-fete
Gâgata - Ski

DAGENS SELUBYGGERPEIS

rb

Demonstrasjon hos
BARBBL BYGG A/S
Byggevarehus I Kirkebygden
lordag 7/11 kI. 10.00— 14.00.
Representanter fra
Nordpeis og Dovre vii
vre til stede.
Kanskje du er pa jakt
etter en gammeldags vedovn.

4-0

At

V'r tic/hg Life
med timebestilhing.
Bi/dene kan du
bruke ti/JULEKORT
og forstørrelser.

TIf. 87 00 80

Timebestil ling: Tlf. 0681 4391

LILLESTROM
KONTAKTUNSEINSTITUTT AIS

KUN 225.for en serie
pa 8 bilder.

T. KEY KRISTIANSEN
Kontor-Scrvicc ifs

Ski

STI104

Storgt. 21 lFjellberghjornet)

RING

• Mange modeller
• Miljovennhige farger

Forhandler:

cT

Tor Veiteberg A/S
0 I

0

Na'er barnefotografering billig:

A/

ALiT VVLi R0RLEG(R
Stromsv. 100, Stremmen
TI1. 0681 4597-81 4598

Follodistriktets bvr/t
gjennom 60 ar

SKI STASJON

st

kr225.
N

Alle typer kredittkort.

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice

Nr
det Welder
glass

Hovik Stãl

NYANLEGG
Se Or utst8ling
av sanitrutstyr kjøkkeninnredning og
baderomsmøbler.
FINANSIERING

VARME

NB. NB. NB.

skap fra

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

- VI HAR DEM
PA LAGER -

Kom og
se var
utstilling.

Vi tyvstarter pa jula!
20% avslag pa
JULEGARDINER/STOFFER og
RODE HEKLEDE DUKER i flere storrelser.
Spesialtilbud pa

tif.
926530
926246

PORSELEN KLOVN 35 cm hoy KUN kr 98.

Hjenirnets Pryd
(Meierigarden)
Solheimsgt. 1, 2000 Lillestrøm - TIf. 06/81 96 76

BYGGEVAREHUS
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DROSJER"

FYRINGSOLJE • PARAFIN

Ole Gunnersen

• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice

Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527
DOG NVAKT

v/Bjorn Brødholt, Tomter

Edith og Erling
Rosenvinge

TIf. 92 26 10

Ytre Enebakk
lIt. 92 41 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOG NVAKT

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

(J)eLi

,i

1
W
1

I

£1afekkke n.
VIDEO - SNACKS - TORAKK - KIOSK VARER
Apent til kI. 22.00

Tove Hagen

OPTISK SYNSPROVE.
a PTISKE as

1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547
DOGNVAKT

er 0 IN KROGH

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10

Annonser leses av folk flest

Aserweien 1, 1400 SKI Telefon 870524

VELKOMMEN

til Flateby Grendesenter
FARSDAG

OYEREN BENSIN & SERVICE
1911 Flateby

Har far et
leksikon
er dette gaven:

Ieverandor a

HOSTTILBUD

Bdbatterier, vinterdekk
Stikk innom og be om pris.
Service fra 11.00-18.00
Eventuell timebestilling.

Apningstider:
Mand.-tred
06.30-21.00
Lord. 09.00-20.00. Sand. 09.00.21,00.
III. 029281 32

Har du husket a
bestille julebord?

1988

Unistein
Alt
hageutstyr,
snøfresere,
skogs- og
verneutstyr
Eget serviceye rksted
Utleie av
hagemaski ner
TIf. 02/92 80 13

hf. 92 88 60

Hvem Hva Hvor er en
ypperlig oppslagsbok a
benytte i tfflegg til et leksikon. Hvem Hva Hvor er helt
A jour frem til oktober i ilr.
Her finnes en ârsrevy over
alle viktige nyheter fra
màned til mâned, pluss et
ornfattende NA-leksikon
med spesialskrevne artikler, verdens land og flagg,
sport og mye annet - samt
et rikholdig stikkordregister. ifiustrerende
fargebilder nr sagt pa
hver side. Kun kr. 78,-.

APNINGSTIDER:
Mandag
Tirs., ons., tors.
Fre., Iør.
Søndag

ITALIA

I?izZ.cfl

herrestøvlett
(40-46)
Kr

Guinness Rekordbok er
forsdagsgaven hen blir henrykt
over. Sá ken jo far prove en rekord
selv. F.eks. Norgesrekorden i
styrkeloft med en finger.
Rekorden er 254,8 kg.

REKORD

: OK

Avd. Hageutstyr
1913 Flateby

Nyt't av âret!
Dametøffel Red (36-41)
Kr

__FINN.

herremakasin (40-46)
i498.
APENT

eaaiama

- 191 IFLATEBY 111.928721

Kun kr. 92,—. SCHJE3STED
Gi en gave du onsker deg selv.

I

10.00-17.00
1911 Flateby
Fred. 10.00-18.00 Grendesenteret,
TU.
02/92
8374
Lard 09.00-14.00

HflD]

Nesten en tred jedel av cue
rekordene i Guinness Rekordbok
skiftes Ut hverf dr Det bet-yr of en
bok som er et par or gammel, nO er
uaktuell. Derfor kan du glerne gi
Orets bok til for selv am han liar
Guinness Rekordbok fro for.
Arets bok her dessuten floffe,
fargerike bilder p0 nr sagt liver
side.

Sort Peaff

SCHIBSTED

Ønsker deg selv

Bliruter A/S

Grendesenteret
1911 Flateby
Lakksko herre - sort (40-46)

Gi far engavedu
ønsker deg selv.

en gave du

Karisens

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

Sort

Gi far

Enebakks

[J
Crr,csenIcret - 191 IFLATEBY 111.928721

Tilbudene gjelder torsdag, fredag, Iørdag
Nykvernet
kjottdeig
Q9
pr. kg
KrUP
S. Alt I barnema
babyarti kier

Servelat
r' hg

Lungemos
Hodekäl
/190 pr. kg
1990 pr. kg
Kr

*

Kr

90

LIFFORD

Kr

FØLG MED PA VAR PRISBOMBE HVER 14. DAG.
HER ER DET PENGER A TJENE. TIPPING - LOTTO - MEDISINUTSALG.
Apningstider: Alle dager kI. 10-18. Lørdag kI. 9-14.

AS
1911 Flateby tlf.02.928338
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Tanniege

Glassmester

Blikkenslager

Stein Darre-Hanssen

Utsigts rammeverksted

Grendesenteret, Flateby

Alt i innramming
Meda/jeskap og innrammede akvarel/trykk
1911 Flateby tlf. 9286 10

OSVALD NOWLl

92 87 39
92 80 31

hf. kI. 8.00-15.00
TIf. utenorn kontortid

Alt / glassarbeid

Alt i blikkenslagerarbeid
utf ores.

-

tlf. 9246 13

1911 Flateby

-

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

J

Om nodvendig mater vi
til kjoretimer i Enebakk.

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplring pa b/I
Teorikurs

tlf. 92 82 67

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT) RORLEGGERARBE)D

Medlem av
Norske Regnskapsbyrâers Forening'

tlf. 92 63 00

-

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

KR.
Godkjent regnskapskontor

III1EIIEcH1

Scan consult

Erik Kjelgaard

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bed rifts- râdgivning.

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

TIf. 9286 94. Mobiltlf. 094/26 165

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 9247 74

INSTALLASJONSFIRMA

KJELL BRENDJORIJ

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

Spesialforretn inger

Frisør

KVIKK RENS

Owl Salong fif's- 928049
Grendesenteret, 1911 Flateby

Bjerke Härdesign

Dame- og herrefrisør

TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

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

lr~z

1/1

.

(FM wo

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

Mettes Hãrdesign
DAME- OG HERREFRISQR
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
-

-

-

Fase II

TIf. 06/81 42 92

Rørlegger

nebakk
cgnskctpukoñtor

utforer alt i e!-installasjoner

tlf. 8737 10

-

tlf. 92 84 68

Regnskap

Stramsborg &
Enersen A/S
EIL1G

-

Svein Gulbrandsen

El-installasjon

-

1911 Flateby

-

Masse A lUasse H
Teerikurs Kjøretimer

Alt i blikkenslagerarbeid
utf ores.

Enebakk glass
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk

Enebakk. lIt.: 02/92 46 82

1400 Ski

-

Enebakk Tannteknikk

1912 Enebakk

Sandakers Trafikkskoe

Ogsà kveldstid

Kvelder, etter avtale.

TAN NTEKNI KE RM ESTER
LASZLC FARAGO
Grevlingveien 71, 1914 Ytre

Sjáførskoler

Dame- og herrefrisor
SaIg av hrpreparater og par1ymealer.
Mand. fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00
-

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Rolf Nassvold

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

BiIf Irma

Flateby Antirust
KjØp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TI). 02/92 80 70, 1911 Flateby

Trio Autoskade
Vi tar imot lakkering
og oppretting

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD

Vestli, 1911 Flateby

Tlf.

-

Askim

88 15 70

Bekkelaget II etg., V. Enebakk

Spesialfôrretn inger

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

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 92 45 58

Okonomi & Regnskap Enebakk A/S
"Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Røvik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31 94 22 65
-

GS Containerutleie
Utlele av avfal)scontainere fra 2-8

TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

Brødrene Svendsen A/S

D. Freitag & Co

Alt I nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.

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

-

-

-

Rlingen
TIf. 83 70 19/72 16 85

SELGE EIENDOM?

Kontakt

Mur, puss,

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

peiser og fliser

SVEIN H. HELLER A/S

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

JERNB.VN. 2, 1400 SKI

-

TLF. 87 37 37

VETERIN!ER
Skedsmo Dyreklinikk Rils gârd, KJELLER
(Skiltet Ira Fetvn. v/flyplassen)
Apent Ira morgen hI kveld
hele uken unntatt Iord./sond.
Timeavtale tlf. 06/87 81 92

Enebakk
Transformator
verksted

-

-

Jan M. Johansen

Boks 27, 1911 Flateby - t1f. 92 85 40

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt / mur- og oussarbeid.
TIf. 92 63 46

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

-

Fest for Torill
Forrige tirsdag var det fest pa
Bjerkely barnehage I Ytre. Eller
rettere sagt avskjedfest. Torill
Gjevik som har vrt i barnehagen i tre ár skal slutte for a gâ
over i annen jobb. Den siste tiden
har Torill vrt styrer i barnehagen. Na overtar Mona Kristin
Thoresen den jobben, og dermed
trenger barnehagen en ny assistent. Det har vrt sØkt pa flere
mater, med avisannonser og plakater i nrmiljØet uten resultat.
Vignett kan forsikre at Bjerkely
er et skikkelig hyggelig sted. Det
ble vi overbevist om etter besØket tirsdag, hvor foreldrne helt
overraskende hadde laget avskjedskalas for Torill. Og flott gave hadde det ogsá butt til popu1re tante Torill som nâ skal begynne i annen jobb. Pa Bjerkely
blir man satt pris pa, det var helt
tydelig...

Ingen vekst
I hjemmehjelpen i 1986
11986 fikk vel 31 000 hjem
husmorvikarhjelp og vel 117 000
hjem fikk hjemmehjelp for eldre
og uføre m.v., melder Statistisk
Sentralbyrâ. Det blir stadig ñerre
som far hjeip av husmorvikar,
slik hjeip ble i .1986 gitt til
13 000 frre enn 5 àr tidligere.
Veksten i hjemmehjelpen ser ut
til a ha stoppet opp. 11986 var
tallet pa* hjem som fikk hjelp av
hjemmehjelpere bare ubetydelig
høyere enn Aret for, mens Økningen i 5-Arsperioden 1980-1985
var pA hele 19 000 hjem.
Aile landets kommuner hadde
ordning med hjemmehjelp for
eldre og uføre ved utgangen av
1986. 25 kommuner var uten
husmorvikarordning. Det var ellers 423 av landets 454 kom-

p0

Full splid a.
venstresida
Enebakk Arbeiderparti stiller egen liste ved valg av
formannskapsmedlemmer for perioden 1988-1991.
konstitueValg av formannskapsmedlemmer skjer .
rende kommunestyremøte i kveld.Arbeiderpartiet
vedtok for uker siden ikke samarbeide med SV og V.
Dermed er fasiten sá godt dom gitt.Den borgerlige siden vil fâ sin sjette representant, mens den noe splittede venstresida vil sitte igjen med tre AP representanter i formannskapet. Noe som begge parter beskylder hverandre gjensidig for ha ansvaret for.

pa

a

a

Her er Mona (t.v.) og Torill, sammen med en gjeng av de
koselige ungene pa avskjedsfesten.
muner som hadde satt 1 verk andre tiltak innen hjemmehjelpen, sA
som ambulerende vaktmester,
distribusjon av ferdigiaget mat
m.v. Videre hadde 383 kommuner avtaler med pArørende
som hjemmehjelp.
Ved utgangen av 1986 var
1 800 husmorvikarer i arbeid. Til
sammen utførte husmorvikarene
2.2 mill. timeverk, dvs. 70 timeverk pr. hjuipet hjem. Ved Arsskiftet 1986-87 var 38 000 hjemmehjelpere i arbeid. De alier fleste av disse arbeidet deltid, gjennomsnittlig knapt 500 timer pr.
Ar. 11986 utførte hjemmehjelpere 19 mill. timeverk. Dette er 159
timeverk i gjennomsnitt pr. hjulpet hjem, og 32 timer pr. person
67 aO r og over i befolkningen.
Utgiftene iii hjelpeordninger
for hjemmene var i 1986 1 782
mill. kroner. Betaling fra .hjemmene som mottok hjeip utgjorde
161 mill. kroner elier 9 prosent
av utgiftene.

Annonsering
er aktiv
markedsføring

Inc
—thU talerør
REDD BARA

1'

Jernbanetorgel 2, Oslo I
Poslqirokonso 5000187

\

PARAFIN - FYROLJE DIESEL - SMOREOLJE

BRENSEU

ENERAKH

som eft.f. Aage W. Svarthoel
i samme bransje

* Norsjo-olje
beste kvalitet

Vi valgte Hydro-olje fordi
dette er et godt alternativ

Lave priser - gode tilbud
VI LEVERER RASKT I SKI - HOBOL
SPYDEBERO - ENEBAKK - RIELINGEN

BEST. TLF.

02 40 47 - PRI VAT 92 46 52

Direkte til tankbilen - 094/18 968

Det var med vantro og forundring Enebakk SV og Enebakk
Venstre matte registrere at Enebakk Arbeiderparti ikke Ønsket
noen form for videre samarbeid.
Silk den pariamentariske situasjon er etter hØstens kommunestyrevaig, er AP sikret tre representanteri formannskapet. Ved a
stifle fellesliste yule
AP,SV og Venstre sikret ytterligere en representant fra kommende periodes opposisjonspartier Konsekvensen av ikke
stile fellesiiste er at FremskrittspartietfAr den siste piassen.
-Dette vet AP. Likevel har partiet vedtatt a ikke
forhandie med SV og V. Man vii
ikke engang ga inn i drØftelser
med sine navrende samarbeidspartnere,
sier
Tom
Nilsen(SV) og Helge Niisen(V).
De betegner det videre som ytterst bekiagelig at AP pa denne
maten sikrer Fr.p. en ekstra representant i formannskapet.
-For oss er det bare en mulig
konklusjon a trekke, sier
de:-Enebakk Arbeiderparti foretrekker Fr.P. framfor SV og V.
Partiet har valgt side.
-Vi kan like gjerne snu problematikken, og si at ved at SV
stiller egen liste, som de kommer
til a gjØre, er det de som sØrger
for at de borgerlige fAr en representant til, sier ordfØrer Lucie
Paus Faick De sier at vart vedtak om ikke a samarbeide om liste fører til at de borgerlige fAr en
ekstra representant.Men hvis SV
og V hadde stemt pa var liste, viile venstresida ha fAtt fire representanter. sa dette er en beskyidning som
kan ga fram og tilbake, sier ordfØreren.
-Det er ingen stridsspørsmai
som ligger til grunn for vedtaket
om a stiiie ren liste. sier Lucie
Paus Faick. Vi er I mindretali og
det er naturlig i en silk situasjon
A hoide seg til sine egne folk og
sitt eget program. Paus Falck bekrefter imidiertid at vedtaket i
partiet om ikke a samarbeide
med SV og V ikke var enstemmig.
-Jeg kan forsta at vedtaket var
uventet for SV og V. Vi har hatt
et fellesopplegg i fire ar, sier Lucie Paus Faick. -Men vi er I
mindretail, og har tatt konsekvensen av dette ved A kjØre egen

liste. Vi har et program og et opplegg, og det er intet underiig ved
at vi valgtekniskvelger a stA aiene i denne perioden.
-AP's utspiii her betrakter jeg pA
linje med det A ha gAtt opp til
eksamen og gjort aiie stykker
feii, sier Venstres Helge
Nilsen.-AP fAr rett og siett stryk I
taktisk vurdering.
-Men hva gikk forut for AP's vedtak om ikke A samarbeide?
-Ingenting-.Vi hadde uformelie
samtaler. Alie som deitok var interessert 1 a forhandie om fordeiing. Nar vi sA henvender oss
til samarbeidspartnerne for a
nedsette en forhandiingsgruppe,
gir Arbeiderpartiet beskjed om
at man ikke Ønsker A samarbeide. Partiet har fattet vedtak
pa det.
-Men hvorfor gAr dere sA bombastisk ut med dette?
-Vi har drØyet med a gA ut, til
tross for at vi har visst dette lenge. Vi har bedrevet utstrakt telefonkontakt for a fd til floe, men
det har ikkeiykkes. Vi syntes det
var riktig naforan det konstituerende mote a ga ut med de faktisk forhoid. Vi stiller egen liste
til formannskapsvaiget. Ved a
stilie sin egen rene liste, har AP
dyttet oss overbord, og det er da
ikke mulig. for oss a stemme pa
dem. Vi er sAret og skuffet, men
vi har ikke gitt opp hApet om A fa
inn vare representanter i rad og
utvaig, sier Nilsen.
Partiet fattet et flertailsvedtak
pa dette, mer er det ikke a si, sier
formann i Enebakk Arbeiderparti, Jan BrunstrØm.-Det var
ikke enighet om vedtaket, man
fiertaliet var stort. Vedtaket
kommer som et naturiig
konsekvens av valgresultatet. Vi
er I kiart mindretail, og mener
det er riktig a kjØre alene.
Det er ikke samarbeidsproblemer av noen art som har fort
til dette, understreket BrunstrØm, som forØvrig er tilhenger
av vedtaket. Vi er kiar over konsekvensene dette fAr i forhoid til
antail representanter pa venstresida. Det har vi hatt en lang
diskusjon pa. Som aitsA endte
med vedtaket i partiet om a ikke
samarbeide med SV og V i denne
runden.
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