
 

Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 92 80 70 
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Magept for 
kultupsief 
FØrstkommende mandag 
skal kommunestyret ta 
stilling til hvem som blir 
Enebakks første kultur-
sjef. 
I alt har 21 sØkt pa stillin-
gen, av disse 4 etter at 
søknadsfristen utløp, de-
riblant Per Sandvik fra 
Stathelle som er innstilt 
som nummer en. Stillin-
gen er lyst ledig med for-
behold om kommune-
styrets godkjenning og 
det er videre tatt for-
behold at kultursektoren 
opprettes som egen etat, 
eventuelt ogsâ for kirke 
og med kultursjef som ad-
ministrativ leder. 
Administrasjonsutvalget gikk et-
ter personaisjefens innstilling en-
stemmig inn for a ansette Per 
Sandvik fra Stathelle som Ene-
bakks fØrste kultursjef, forutsatt 
kommunestyrets godkjenning av 
stilling som kultursjef. Som 
1 .reserve gikk Administrasj ons-
utvalget inn for Espen SØrás,Al, 
og som 2.reserve øivind Martin 
LØkenhagen, fra Ski. Râdman-
nen sluttet seg til administra-
sjonsutvalgets innstilling i sitt 
forsiag til innstilling til for-
mannskapet. 
Formannskapet vedtok imid-
lertid i mandagens mote a endre 
litt pa râdmannens innstilling. 
Som nr 1. star fortsatt per Sand-
vik. Som 1.reserve Espen SØrâs 

Forts. side 3 (1) 

Na er dot slutt 
Na er det slutt pa tâlmodigheten 
for huseiere pa Lotterudfeltet. I 
flere ár har de presset pa i kom-
munen for a fá gjort noe med 
veien inn til feltet, en vei som 
kommunen har overtatt ansva-
ret for. 
Veien ser for tiden Ut som en gjØr-
mesti full av krater, og er sá godt 
som ufarbar. Skoleungene er ful-
le av mØkk A leire etter a ha gátt 
den relativt korte veistrekningen 
fra Lotterudfeltet og fram til sko-
len. 
Folk pa Lotterudfeltet mener at 
man i flere âr er butt oppholdt 
med snakk, nâ vii de ikke mer. 
Representanter for Lotterud hu-
seierforening har nâ kontaktet 
kommunen for a fâ i stand et mo-
te om tiistandene. Blir det ikke 
hoe resultatet av dette helier, 
vurderer Huseierforeningen a 
iverksette svrt drastiske tiltak. 
Og de lover at det skal ikke bli 
bare med snakket. 

Topp service pa tpygdekontopet":'......,........
. ......... 
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Lokalavis for Enebakk 

Har du behov for a 
oppsØke trygdekon-
toret i Enebakk? I sá 
fall skal du sØrge  for 
a skaffe deg tilstrek-
kelig informasjon pa 
forhâncl. Det er nem-
hg ikke sâ enkelt som 
du tror. Onsdagen er 
det stengt p.g.a. ar-
beidspresset. DetlØn-
ner seg a avtale tid pa 
forhând dersom du 
vii besøke  kontoret 
de dagene det er 
ápent. Det er nemlig 
ikke sikkert at noen 
har tid til a snakke 
med deg snn pa 
sparket. Og skal du 
har kontantutbeta-
linger er det en fordel 
om du sender kravet i 
posten, med beskjed 
om hvilken oppgjørs-
form du Ønsker. Post-
giro eller bankgiro. 

Vignett har mottatt hen-
vendelser i forbindelse med 
dàrlig informasjon og mang-
lende service ved trygdekon-
toret. 
Og enkelt er det ikke for folk 
a vite hvordan man skal for-
holde seg nár man trenger 
trygdekontorets tjenester. 
For i Enebakk kommunes in-
formasjonsbrosjyre som ble 
utgitt i forbindelse med 150 
ars-jubileet for formann-
skapsiovene star det kiart og 
tydelig at kontoret holder 
âpent for publikum alle da-
ger untatt lØrdag fra kl. 9.30 - 
14.00. Men et annet sted infor-
masjonsheftet star det at 
âpningstiden er fra kl. 9.00 til 
14.00. 
Og ingen steder star det at 
kontoret holder stengt pa 
onsdager p.g.a. arbeidspres-
set. Det far man fØrst  greie pa 
nâr man har stresset seg av-
garde til trygdekontoret en 
onsdag for a mote en stengt 
dØr. Da ser man lappen med 
informasjon pa dØra. Men det 
er jo litt seint da. Og pa lap-
pen far man ellers opplyst at 
for avtale andre dager lØnner 
det seg a ta kontakt pr tele- 

fon, og videre at oppgjØr kan 
sendes over post eller bank. 
Stengte onsdager ble innført 
allerede 1. juni 1986 som en 
midlertidig ordning p.g.a. ar-
beidspresset. Siden har ord-
ningen butt permanent, ogsá 
p.g.a. arbeidspresset. 
- Vi har et enormt press her 
ved kontoret sier fungerende 
trygdesjef Tora Birkeland til 
Vignett. P.g.a. underbeman-
ning og sykdom, og I tillegg 
innfØring av data pa attfØring 
og barnetrygd har vi matte 
opprettholde ordningen. Nâr 
det gjelder tilbud om oppgjør 
pr. post eller bank, er dette a 
betrakte som et tilbud til 
publikum slik at de skal slip-
pe ventetid ved kontoret. 
Men nár folk henvender seg 

her. er  det klart at vi spØr  om 
de Ønsker oppgjør via post, 
bank eller med en gang. Un-
derebemanning ved tryg-
dekontorene er imidlertid et 
problem over hele landet. 
Rikstrygdeverket har innfØrt 
stillingsstopp. Mange tryg-
dekontor har f.eks. allerde 
innfØrt kontantløse kontorer 
hvor all utbetaling skjer via 
post/bankoverfØringer. 
Nâr det gjelder henstillingen 
om at folk ringer og avtaler 
tid, er det for at de skal slippe 
a sitte og vente pa a fd snak-
ke med en saksbehandler. 
Det er ikke alitid mulig med 
det arbeidspresset vi har a ta 
slikt pa sparket. Men det er 
kiart at vi tar imot folk som 
henvender seg hit i kontorti- 

den. Og vi avtaler gjerne tid 
med folk utover kontortid og-
sa dersom det er Ønskelig og 
nødvendig, sier Birkeland. Vi 
er tross alt her for a gi infor-
masjon og service. 
- Hvordan tar folk det redu-
serte tilbudet som ligger i en 
del av disse ordningene? 
- Det er begge deler. Folk er 
stort sett talmodige og for-
staelsesfulle, sier Birkeland. 
Det er 4 1/2 stilling ved Ene-
bakk trygdekontor. 
I dag kjØres det med under-
bemanning ogsa p.g.a. syk-
dom. - Vi haper imidlertid at 
tilstandene blir bedre nar var 
nytilsatte trygdesjef, Else 
Marit Borgersen tiltrer fra 
1.1. eller 1.2. 88, sier fungeren-
de trygdesjef til slutt. 



Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste skjønn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

FRITT FORUM 

Politisk AIDS 
Fra helsemyndighetene vi stadig far hØre, 

at bytte av partner vi ikke ma gjØre. 
Vi ma gjØre  slik vi gjordefØr, 
ellers blir det bare tØv  og  rØr. 
En tanke det slàr meg i disse tider, 

med valgstoffpâ alle avisens sider. 
Kan bytte av partner fore til HIV, 
ogsà i det politiske liv? 
Enebakk Ap har tydelig settfaren, 

det blir ikke mer smâkos der i garden. 
Vips ut av senga med to blad Nilsen, 
uten sà mye som takk og hilsen. 
Pa borgerlig side er svare til liv, 

de enser hverken AIDS eller HIV. 
Med fire stykker i ekteseng sammen, 
kan slikt no'føre  tilfryd og gammen? 
Nàr SØrensen gjør om hytte til bolig, 

kan Ungersness da helt sitte rolig? 
Fà er enige om hva vi mest trenger, 
det er det samme, vi har ikke penger. 
Er da alt bare leit og trist, 

slett ikke, jeg er optimist. 
Selv om noen smittes ogfallerfra, 
vi har veldig mange a ta av. 
Nár syv partier skal lage budsjett, 

er det ikke bare lett. 
Var det Ronald Reagan som lo? 
Han kiarer seg godt med bare to. 	SET. 

'Onsdfigens.  teksti  
Det finnes ikke en rettferdig. Alle har syndet og fattes 

Guds aere. Syndefallet trengte igjennom til alle. 
Der synden ble stor, bEe nàden enda stØrre. Jesus kan 

gjøre sjelen fri. Han har sonet all synd. Takk og by. 
Hver den som tar imot hans frelsesgave blir omvendt, 
fra urettferdig til rettferdig. 
Om dette star det sá fint i en sang: Ren og rettferdig, 

himmelen verdig, er jeg i verdens Frelser alt nu. Ordet 
forkynner at mine synder kommer han aidri mere i hu. 
Om du strever og mye gâr galt, sâ husk at rettferdighe-

ten hviler pa Jesu frelsesverk, ikke pa din eller min pre-
stasjon. 

0. StrØm 

Kirkene 22. nov. 1987 
Enebakk 

Ki. 11.00: Mari kirke 
v/Helgheim. 

Ki. 11.00: Enebakk kirke 
v/Johannessen. Natt-
verd. De eldres dag. 
Kirkekaffe. 

Ki. 17.00: Hauglia skole, 
Flateby. Fam.gudstj. 
v/Helgheim. Utdeling 
av Godt Nytt til 4. 
kiasse. Kirkekaffe. 

Sentralsykehuset i Akershus 
30/10-87: 
Wendy, Bobby, Betty og Nan-
cys <<lillebror>> kom 30/10. 
Tone og Kenneth Pettersen, 

1911 Flateby 

Endelig har jenta var kom-
met! 

Marianne Tonerud og 
Geir Hansen, 

1912.Enebakk 

) 

Den 20/11 blir det vel fest hos 
Bylterud for da fyller Bonga 
ár. Gratulerer med dagen, 
Bonga. 

Hilsen ei venninne 

PLAKATEN 

Husk Basar/Førjuls-
messe misjonshuset 20. 
nov. - 21. nov. 
Husk skogdag i 
Enebakk 19. nov. 
Betel. Husk ukens 
mØter. Se ann. 

De eldres dag 22. 
nov. Diakoniutvalget. 
Se ann. 
Stranden skolemu- 
sikk julemesse 29. nov. 
Se ann. 
Enebakk Birøkter- 
lag har fagmøte 24. 
nov. Se ann. 
Flateby kino viser 
bl.a. Olsen-Banden. 
Salgsutstilhng Idas 
verksted 21.-29. nov. Se 
ann. 
Pensjonistf ore- 
ningens julebord er 
9. des. Se ann. 

KUPS-I'm" 

idpettsskadep 
DRIV skal arrangere et kurs i 

,,Taping av idrettsskader<> En fy-
sioterapeut fra Norsk idretts-
medisins institutt ved navn 
Knut Jger Hansen skal vre 
kurs1rer, og da er vi sikret en 
kapasitet pa omrâdet. 

Kurset er âpent for alle. Spe-
sielt bØr kurset vre av interesse 
for alle som driver trenervirk-
somhet, aktive idrettsutøvere og 
oppmenn. 

Kurset gàr pa Mjr ungd.skole 
lØrdag 4. og sØndag 5. desember. 

Jeg hâper selvfØlgelig pa stor 
oppslutning, sá det er lurt a kon-
takte meg sá snart som mulig, da 
deltagerantallet er begrenset. 

Hilsen utclanningskontakten i 
DRIV 

Unni Simonsen 

Torsdag 19/11: 
U) ki. 19.00: 

INNSJØENS 
HEMMELIGHET 

V) ki. 21.00: 
DEN 4. PROTOKOLL 

SØndag 22/11: 
B) ki. 16.30: 

OLSENBANDEN MOT 
NYE HØYDER 

U) ki. 18.30: 
INNSJØENS 

HEMMELIGHET 
V) ki. 20.30: 

DEN 4. PROTOKOLL 
	 I 

En sprell levende, bre-
kende sau var pa besøk i 
Flateby barnehage fre-
dag. 
I tre uker ná har ungene 

jobbet med et tema som 
gar ut pa <<gamle dager>>. 
Gamle kher var funnet 
frem fra loftet. Hvordan 
ble de laget, jo, det er ak-
kurat det ungene har 
1art. 
En rokk, karder og spinnteine 

var lant, og ull ble skaffet til veie, 
sa var det a sette i gang. Ungene 
lrte hvordan ulia ble kardet og 
spunnet til garn. 
De ble delt opp i tre grupper, en 

gruppe for tre-fire-aringene, en 
gruppe femâringer, og seksarin-
gene i en gruppe. 
De eldste arbeidet med kies-

draktene, og kontrastene meilom 
k1r fØr  og ná. Gamie biider var 
ogsa skaffet til veie. 
Femaringene arbeidet med ull. 

De vasket og karda ull sà det var 
en fryd. Toying var ogsá popu-
lrt, og mange fine sma vesker 
var tryllet frem. 
De minste prØvde seg ogsà pa 

toying. Smá fingre arbeidet frem 
en mengde sØte sma mus, sâ det 
er nok mange julebord pa Flate-
by som far besØk  av sma hvite 
ullmus med lang hale og per-
leØyne i âr. 
Det er ikke bare ungene som 

har lrt mye av disse arbeids-
oppgavene. Personalet har lrt 
vel sa mye, kan bestyrer Karl 
Røsbak fortelle. 
- Noen av oss kunne litt om det-

te, mens andre var helt blanke. 
Vi matte arbeide oss fremover 
sammen med ungene. Vi lrte 
faktisk opp hverandre. 
At ungene var opptatt av det de 

I tiden 9-13. desember kommer 
Gunnar Lislerud til Enebakk pa 
visitas. Med i biskopens fØlge er 
prost Hans Chr. Mamen og stifts-
kapellan ørnulf Elseth. Onsdag 
9. desember blir det tre gudstje-
nester i Enebakk kirke: For Kin 
kebygden skole, Hauglia og 
Stranden skole. Etterpá er det 
lrermØte sammen med bisko-
pen pa Enebakk ungdomsskole. 
Deretter blir det besØk pa Ene-
bakk syke- og aldershjem, kon-
torvisitas hos soknepresten og 
om kvelden mote med menig-
hetsràdene og de ansatte ved kir-
kene. Dette motet blir pa Kan-
tina, Herredshuset. 
Torsdag er det skolegudstjenes-

ter i Mari kirke for Ytre Enebakk 
skole, befaring Mari kirke og kir-
kegárd og samling pa Mjr ung-
domsskole for 8. kiasse. Sá blir 
det samtale med de ansatte og 
menighetenes formenn pa Bjer-
kely. Dagen blir avsluttet med 
aftengudstjeneste med nattverd i 
Mari kirke. Til denne gudstjenes-
ten er alle hjertelig velkommen. 

holdt pa med er helt sikkert. Un-
der hele denne tiden har per-
sonalet fylt opp med sanger og 
historier om temaet, og de opp-
levde at de som man kanskje ik-
ke trodde yule klaret a holde pa 
med en aktivitet lenge av gan-
gen, faktisk var de som var iv-
rigst. 
- En ting som er fantastisk mor-

somt er at vi har f.tt sa positiv 
respons fra foreldrene, - kan Karl 
RØsbak fortelle, - det er jo hyg-
geiig for oss at foreldrene er for-
nØyde, og kan fortelle at ungene 
har fortalt hjemme om hva vi dri-
ver med her, og at det har vrt 
goy- 

Etter tre ukers arbeid med ull, 
var det utrolig artig for ungene a 
se hvor ulla kommer fra. Stor var 
derfor forundringen og fryden da 
Johan Ellingsen dukket opp i 
barnehagen med en ekte levende 
sau. Den ble hedersgjesten denne 
dagen. Fikk komme inn, og fikk 

Fredag 11. desember blir det be-
faring Enebakk kirke og kirke-
gard. sa blir det samling pa Ene-
bakk ungdomsskole med 8. kias-
Se. Deretter er det arbeidslunsj 
med de kommunale myndighe-
ter. Det blir sa kontorvisitas hos 
kaliskapelianen, og ki. 19.00 af-
tengudstjeneste pa Stranden be-
dehus, Flateby, hvor alle er vel-
kommen. Etter gudstjenesten 
blir det et mote med barne- og 
ungdomsiedere. 

SØndag 13. desember er det høy-
messe i Enebakk kirke v/biskop 
Lisierud. Etter gudstjenesten blir 
det visitas-mote i kirken, og der-
etter er alle velkommen til kirke-
kaffe pa Herredshuset. Siden 
1969 har Enebakk tilhørt Borg 
bispedømme. Til dette bispe-
dømmet hØrer østfold fyike og 
Akershus fyike utenom Asker og 
Brum. Var biskop bor I Fredrik-
stad. Enebakk tiihører Folio 
prosti, og var prost bor i As. 
Fulistendig program for visita-

sen kommer senere. 

servert hØy.  Alle ville klappe og 
mate, og det sà slett ikke ut som 
om sauen hadde noe i mot det. 
Den stemte til og med med i ko-
ret da ungene sang <<B, bee lille 
lam,,, og da et av barna spurte 
om den ikke kunne vre i barne-
hagen hele dagen, kom det fak-
tisk et positivt svar fra den fir-
bente ulldotten. Tante Kari hen-
ta den store sauesaksa og friserte 
litt. En del gode forsiazn  g kom fra 
ungene, sa som: Klipp ham pØnk 
osv. Hovedpersonen s  ut til a ta 
det hele med stor ro. Han reager-
te ikke engang da hele kiossebor-
gen gikk i gulvet med et brak. 
Et av barna i barnehagen var 

syk fredag, og sauen var ikke 
snauere enn at han tok seg en tur 
pa sykebesøk ogsa. Det er vel ik-
ke alle barn som far besØk  av en 
stor levende spelsau nâr man er 
syk. 
En artig avveksling i hverdagen 

var det I hvert fall for ungene, og 
sikkert ogsa for sauen. 

VIGNETT 

Biskop Gunnar Lislepud 
kommer til Enebakk 
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Henry Thomas fra "E.T." 
er i ferd med A oppdage 

INNSJOENS 

"THE SPIRIT CHASER  

HENRY THOMAS og TONY PARRY 

Regi: BRIAN TRENCHARD-SMITH 

Europafilm 

likens fi:1 ep 

VIGNETT 

Etter a ha vart borte fra 
var kjare bygd igjen noen 
âr, er det alitid hyggelig a 
komme tilbake og hilse pa 
slekt og venner. Nãr en ar-
beider i et land som SØr-
Afrika, er det ailtid mange 
spørsmâl som møter en, spe-
sielt om den politiske situa-
sjonen, uro og fengsling, 
apartheid og andre ting som 
en tenker pa i forbindelse 
med SØr-Afrika. 
Det ser ut som informasjo-

nen hjemover ikke er aitfor 
dàrlig, om kanskje noe ensi-
dig. Sâ nâr en blir utfordret 
til a vre ukens spaltist, 
kunne det da vare inter-
essant a se om det ikke kun-
ne finnes noe godt a skrive 
om midt i all elendigheten. 
Dette blir jo ikke lokalstoff, 
men det ser ut som om man-
ge er opptatt av situasjonen i 
SØr-Afrika ogsâ blant ene-
bakkingene. 
Na er det jo slik at i et land 

hvor det bor forskjellige ra-
ser oppstãr det problemer. 
Jeg har butt fortalt at det ik-
ke bare er i SØr—Afrika det 
hender, men ogsâ i vârt kja-
re fedreland her i nord. Om 
det er sannheten, sã viser det 
seg jo at forskjellen ikke er 
sa stor pa det menneskelige 
plan, selv om den politiske 
er forskjellig. Men det er pa 
det menneskelige plan mye 
kan gjØres bade nãr det gjel-
der kjarlighet, vennlighet, 
varme og medmenneskelig-
het i alle former, for a ta 
vekk raseskillet pa grasrota. 
SA la oss ta en titt pa alt det 

gode i dette landet langt der 
sor som er bade boikottet, 
forhatt, fordømt, men som s  
mange folk av alle raser els-
ker. Jeg hâper du ikke ser 
dette som forsvar for apart-
heid, at det ma avskaffes er 
vi alle enige om. For i Guds 
Øyne er vi alle like. 
Men i en verden hvor sult 

og nod er i flertall, ma en set-
te pa plussiden at i SOr-
Afrika er det ikke materiell 
nod slik som i de fleste andre 
afrikanske land. Fra nabo-
landene kommer det ar-
beidere I titusenvis, ja, an-
takelig i hundretusener, for 
a arbeide i SØr-Afrika. Det er 
et, sett med norske Øyne, vet-
dig bra utbygd helsevesen, 
skoler og universiteter for 
alle som vii utdanne seg, 
men her er den gamle kultur- 
en ofte en hindring. Foreld- 
rene ser ikke behovet for at 
deres barn skal fá utdannel-
se og vil helter at de skal ar-
beide fra 8-10-ârsalderen i 
stedet. For disse millionene 
som bor ute i bushen vii ikke 
opphevelsen av apartheid fâ 
noe virkning i livet deres, de 
trenger opplysning og hjelp 
til a forstâ at det gamle he-
denskapet og et sivilisert liv 
ikke kan forenes. Nâr fedre- 
ândene skal bestemme om 
mannen skal dra pa arbeid 
eller ikke, om barna skal gá 
pa skole eller ikke, nâr de 
heiler betaler en heksedok- 

tor i dyre dommer for tvil-
somme medisiner, i stedet 
for a g pa det moderne syke-
huset, da hje!per det sa tite 
med hva vi i Norge kaller po-
litisk frihet, hverdagen leves 
i frykt og trelidom bestemt 
av fedreander. 
Det er her vi som misjona-

rer føler at vi har var opp-
gave. Ikke a ga i protesttog i 
de store byene, men a g   ut i 
bushen og fortetle dem om 
Jesus og hva Han kan gjøre, 
sette dem i frihet fra alt det-
te som binder dem. En frihet 
som betyr mye mer enn den 
politiske som mange strever 
sa mye for, en frihet som set-
ter dem istand til a nyte godt 
av den politiske friheten nar 
den kommer. For kommer 
gjor den. det gár i riktig ret-
fling selv om det tar sin tid. 
Om en sammenligner SØr-
Afrika med de fleste andre 
land i Afrika har alle en fri-
het som en ma lete med lys 
og lykte etter i de fleste av de 
andre landene I Afrika, og 
det har en sa enkel forkia-
ring som at den norske bak-
grunn og tenkemáte ikke 
fungerer i Afrika i det hele 
tatt. 
Der er mannen automatisk 

hjemmets -boss,,, de eldste 
vet best, og lederen respek-
teres og godtas. Btir gruppen 
som ikke er fornøyd med te-
deren stor nok, krangtes el-
ler protesteres det ikke, de 
ganske enkett tar et natt-
besOk i kralen hans, etter det 
er han taus for ailtid og en ny 
leder velges. En sak har alt-
tid to sider, og her har vi 
prøvd a peke pa en av ârsa-
kene til at den politiske re-
formen ma ga saktere enn 
hva vi her i tandet mener. 
Det kunne vrt mange an-
dre ting a ta med om dette 
emnet, men har vel brukt 
min spatteptass. 
Som neste ukes spaltist ut-

fordres Harald Nyen. 
Roar Hoist 

Foig med 

nwrmiljoet 
LES 
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Natt til fredag ble det funnet 
igjen en stjálet bil parkert uten-
for BØndernes Hus. Bilen var 
stjàlet i Oslo onsdag. 

Natt til lØrdag ble det sjalet en 
bil fra Bjørns  Autolakk. Bilen for-
svant over til Ski, men ble tatt i 
en rutinekontroll i Oppegârd Se-
nere pa natta. 

De to ungguttene, begge fra 
Enebakk, er 17 og 20 âr gamle. 
Det er ogsâ mistanke om promil-
lekjØring. Begge ble bragt til Fol-
io Politikammer. Den ene av gut-
tene tilsto ogsã et grovt tyveri fra 
Enebakk ungdomsskole tidligere 
i sommer, samt et innbrudd i LØ-
ken Matsenter. 

1 
fra Al. Som 2.reserve Ønsket 
imidlertid formannskapet en av 
de lokale søkerne. nemlig Ole 
BjØrn Rukan, for tiden ansatt 
som lrer ved Mjr ungdoms-
skole. 
Formannskapet gikk videre en-
stemmig og i trâd med râd-
mannens innstilling inn for at 
kultursektoren opprettes som 
egen etat fra 1.1.1988, og at det 
ansettes kultursjef for etaten, og 
at ved opprettelse av kultursjefs-
stilling, faller stillingen som kul-
turkonsulent bort. 

Av de 21 som søkte kultursjefs-
tillingen var fern kvinner. Seks 
av disse har vrt innkalt til kon-
feranse, deriblant en kvinne, 
samt to av de lokale sØkerne. 

RESERVASJONER 
Under formannskapets behand-
ling av saken korn det til utrykk 
reservasjoner fra borgerlig hold i 
forbindelse med hele opprettel-
sen av stillingen. 
Det gjenstâr derfor a se hvordan 
det endelige utfallet av denne sa-
ken blir nr kommunestyret skal 
behandle den fØrstkommende 
mandag. 
Pa bakgrunn av den økonomiske 
situasjon og det foreliggende 
budsjettforslag for kultursekto-
ren for 1988, blir det i alle fall ma-
gert for den eventuelle nytilsatte 
kultursjef. Hvis budsjettforslaget 
blir vedtatt starter vedkom-
mende med hele budsjettet opp-
bundet med liten mulighetfor 
handlefrihet pa sektoren. 

2 
ne glitrende tannrekker i store 
smil, og Ønsket velkommen til 
Kina. Ny spisevogn ble koblet til, 
og fra dette kjøkkenet kom ris, 
bambusskudd og nØtter. Riktig 
sâ veismakende, men ikke bare 
bare a fØre til munnen for en fØrs-
tegangsbruker av spisepinner. 
Klokken 6.32 den 16. oktober, 
nØyaktig som det sto i togtabel-
len, seg vi inn pa Beijing hove-
djernbanestasjon. Mens avskjed 
ble tatt med mine reiseledsagere, 
kjente jeg sommerfuglene bevege 
seg litt i mageregionen. 

For hva yule den nrmeste 
fremtiden bringe meg, alene pa 
den andre siden av jordklo- 
den 	 

November mâned er en 
tid pa âret hvor det er 
spesielt hyggelig innen-
dørs, sâ hvorfor ikke ta en 
tur pa Flateby kino og 
oppleve noe sammen med 
andre. Denne uken er det 
bade humor og spenning. 

Barn og voksne kan ga sam-
men a se OLSENBANDEN 
OG DYNAMITT-HARRY 

U-filmen denne uken vil bli 
vist bade torsdag og sØndag. 
Henry Thomas som hele ver-
den kjenner fra E.T.>>. spiller 
den 14-6rige helten Cody i 
INNSJOENS -- HEMMELIG-
HET. Han er en eventyrer og 
amatroppflnner staclig pa 
jakt etter nye. spennende 
opplevelser. Hans fantasi 
kjenner ingen grenser. Alle 
innfallene er populre blant 
kameratene, mens de voksne 

Frederick Forsyths bok 
DEN FJERDE PROTOKOLL 
er filmet med Michael Caine 
og Pierce Brosnan. Det er en 
eksplosiv thriller hvor det 
star pa sekunder fØr en tids-
innstilt bombe - en atom-
bombe - vii ga av! KGB 
smugler bit for bit delene til 
en atombombe inn i England. 
Superagenten John Presten 
far i oppdrag a hindre 
KGB-agenten Valeri og born-
beeksperten Irma i a utfØre 

MOT NYE HØYDER. Her er 
vel nrmere omtale unØd-
vendig. De fleste kjenner vel 
til Arve Opsahl, Carsten Byh-
ring og Sverre Holm som 01-
senbanden og legger man til 
Harald Heide-Steen jr. sam 
dynamitt-Harry, ja, da sier vi 
som Harry; SPENN SETE-
BELTENE - FOR NA TAR VI 
AV! God fornøyelse! 

ergrer seg over alle de yule 
pafunnene. Alle bortsett fra 
fosterfaren som lar Cody fá 
utvikle sin oppflnnertrang og 
41 an:as:. 
Det eraidri en kjedelig dag i 

Codys liv. men det er likevel 
ingenting sam overgar da-
gene som kommer hvor Cody 
jakter pa urbefolkningens 
hemmelige ànder i InnsjØens 
hemmelighet... 

sitt hemmelige og katastro-
fale oppdrag. DEN FJERDE 
PROTOKOLL er en nerve-
pirrende spenningsfllm sam 
utvikler seg til en actionthril-
ler i hØyt  tempo. Handlingen 
tar utgangspunkt i var virke-
lige verden, en tenkt hendel-
se, akkurat na! Dette gjØr  fil-
men desto mer aktuell og 
rystende... 
Vises ogsa torsdag og søn-

dag. 

likens s..paltlst
.. 
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Kult Pkveld med va p
lia slon:ep 

En kjempemønstring 
av bredden i Enebakks 
kulturliv er inntrykket 
man sitter igjen med 
etter forrige onsdags 
kulturaften pa Flateby 
samfunnshus. Og i sen-
trum for det hele sto 
ârets kulturprisvinner, 
Enebakk trekkspill-
klubb. 
Det er pionervirksomhet av 
kuiturstyret a gi prisen til en 
trekkspiliklubb. Sávidt jeg 
vet er vi den eneste trekkspill-
kiubb i landet som har fâtt en 
kulturpris, sa BjØrn  Myhrer 
da han takket kulturstyrets 
formann Lars Kvalvâg for 
prisen.-Dere kan vre trygge 
pa at dette vii bli publisert og 
verdsatt i det ganske land. 
Det ligger en anerkjennelse 
av trekkspillmusikken som 
kuitur i ârets tildeling, sa 
Myhrer. 
Det var kulturstyrets for-
mann Lars Kvalvâg som over-
rakte prisen pa 10.000 kroner, 
og dipiom til Myhrer. Kvalvâg 
viste til hva som er fastsatt i 
statuttene for tildeling av kui-
turprisen hvor det heter at 
prisen kan gis til enkelt per-
son, gruppe av personer lag 
elier organisasjon som viser 

evne og vilje til a yte kultur-
innsats utover det vaniige 
Dette er krav som Enebakk 
Trekkspillklubb dekker pa en 
meget overbevisende mate, sa 
Kvalvâg. Kvalvâg ga utrykk 
for Ønsket am at Enebakk 
Trekkspillklubb ogsá i framti-
den vii stâ sentrait i kultur-
arbeidet I kommunen.-Vi 
siutter ass til en takk for god 
og glad musikk gjennom en 
ârrekke, sa Kvalvág til slutt. 
Flateby Vei og Vigñett sto 
som arrangØrer  for kultur-
aftenen pa Flateby samfunn-
shus., og kveidens konferan-
sier var Kjeil SØrlie. 
Stranden skoiemusikkkorps 
som i âr har feiret sitt 25 ârs 
jubileum var først ut, med fire 
flotte konsertnumre. De âp-
net med The Phantom Regi-
ment av Leroy Andersen, for-
tsatte med Tema fra Nord og-
Syd av Bill County , Dixie-
land Spectacular av John Ed-
mundson og til slutt The final 
Count Down av Joey Tem-
pest. 
SA var det leikarringens Ig-
nars tur. Alltid like fargeglade 
i sine bunader, alitid like 
feststemte og med glimtet i 
Øyet,Sâ ogsâ pa onsdag. De 
hadde et variert program som 
de framfØrte til flott trekkspil- 

lakkompagnement; 
Kveidens midtpunkt, Ene-
bakk Trekkspillklubb, viste 
virkelig hva de var gode for, 
og hvilken bredde de spenner 
over i sitt repertoar. De star-
tet sin avdeling med Harmo-
nikafreunde av Curt Mahr, og 
gikk derfra til svensk skjr-
gârd med Vals pa østerskjr 
av Jularbo. 
SA ble det Tango Facile av 
Renato Bui. Dernest fulgte 
slag i Glad og Livad av Runde 
Edwin, When I take my sugar 
to tea, av Sammy Fain, Irving 
Kahal og Pierre Normann, og 
Hurtigruten av Erling GrØn-
stedt. Trekkspillklubben av-
sluttet med en Østerriksk 
vais, Snevals av Thomas Kas-
hat. 
Fra Trekkspillmusikk med 
pafØlgende kaffe og kaker be-
veget man seg over i en helt 
annen genre. Scenen ble over-
latt til Marit og Arild AambØ. 
Konferansier Kjell SØrlie kun-
ne fortelle at ekteparet na har 
drevet med sine populre 
huskonserter pa Kopàs I fire 
ár, og at det i alt har vrt av-
holdt innpa 25 huskonserter 
der, med flere musikere av na-
sjonalt og internasjonalt for-
mat som gjester. Et tilbud 
enebakkinger knapt hadde 
fátt dersom ikke ekteparet 
Aambø hadde apnet sitt hjem 
for disse konsertene.Først 
sang Marit Osnes Aambø ak-
kompagnert av ektemannen 
Arlid tre saxiger av Grieg ril 
tèkst av Vinje og Ibsen. SA 
fulgte Nordanfor Trondheim, 
Reven og Bonden og I Vaage-
lidann, av David Monrad Jo-
hansen. 
Og fra det norske beveget ek-
teparet AambØ seg over til 
mer sydlandske breddegra-
der, nrmere bestemt til Cu-
ba. De neste tre melodiene av 
Xavier Montsalvatge var Cu-
ba Dentro de un piano, Ning-
he, ninghe, ninghe og Canto 
negro. 
Ekteparet AambØ avsluttet 
sin avdeling med Seguidilla 
fra Carmen av George Bizet. 
Fra cubanske og spanske to-
ner gikk programmet over til 
det helt superlokale. Etter en 
kort introdukasjon ved Jan 
Benterud, ble scenen overlatt 
til Enebakk Dramatiske 
Siskab. Benterud kunne for-
telle at Slskabet kommer 
med en revy i mars, sa vi har 
noe a glede ass til. 
Slskabet âpnet sin avdeling 
med et lattervekkende apro-
pos til barns videoverden. 
Den lille viderekomne tassen 
med solid erfaring i pappas 
fy-filmer fikk lattermuskiene 
skikkelig i sving. -Kom'ke her 
og tro at ikke jeg skjØnner  alt, 
selv am pappa sier at jeg ikke 
skjØnner det, altsa.-Sann am 
darner og menner som er nak- 
ne i senger. Jeg veit nok hva 
dem gjØr jeg assa. Dem lager 
bebi! !kunne den fremmelige 
guttehvalpen opplyse, og var 
heller ikke redd for sãnne 
menner med motarsager a 
sant assâ. I alle fall ikke nâ 
lenger. 
En talentfull levendegjØring 
av fØrskolebarns videoopplev-
elser 
bade til latter og ettertanke. 
HonnØr til Kari RØsbak som 

—Det er pionervirksomhet nár kulturstyret liar gitt 
ârets kulturpris til Trekkspillklubben, sa BjØrn Myh-
rer i sin takketale. Fra v.kulturstyretsformann  Lars 
Kvalvao g. 

—Jeg skjØnner  alt sammajeg assá. Dem lager bebi!!! 
Fenomenale Kari RØsbak i revyinnslagets desiderte 
glansnummer.. 

—Leikarringen Ignar stilte sporty opp somforsangere 
i ailsang av Flatebysanclen. 

Leikarringen—fargerikt og flott innslag i program-
met.. 

som henter sin rekruttering 
blant annet fra vãre tre skole-
korps. 

De ga en verdig avslutning pa 
en fin kveld. Til slutt en aldri 
sá liten honnør til dirigenten 
Cato Johansen, som ikke ba 
har dirigert Stranden skole-
karps i innpâ 15 ar, men ogsa 
bygget app Enebakk Janits-
jar til glede for forvokste sko-
lemusikanter- og for hele byg-
da 

virkelig ga sjel til denne ka-
rakteren. 
Teatergruppa fulgte app med 
suksessen fra kinojubileet- en 
kavalkade over populre 
filmmelodier og filmskikkel-
ser. 

neoa 	.anit..sjar aviuttet 
det hele med Symphonic Por-
trait av Andrew Lloyd Web-
ber og Highlight fra Chess av 
Ulvus og Anderson. Ene-
bakk Janitsajar har vakst, ba-
de i kvalitet og omfang, og er i 
dag korpset for hele bygda 
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BPu k*t. apked 
Lørdag formiddag kunne man fâ kjøpt  mye fint brukt 

sportsutstyr pa Ytre Enebakk skole. Det var I.L. Driv 
som arrangerte bruktmarked. Slalâmutstyr var tyde-
ligvis veldig popu1art, og det forsvant ut ganske fort. 
SkØyter, skiutstyr og skidresser kunne man fâ tak i 

for en billig penge. Mange benyttet anledningen til a 
fornye utstyret sitt fØr snØen kommer. 
Inntekten av salget gikk til Brâten-stua. 

Vinter- og sommersporten var begge, godt representert ved 
bruktmarkedet. 

Undep ,83mniva 

Et 3jeldent val9fag- 

6. kiasse pa Kirke-
bygden skole har i âr 
hatt et sjeldent vaig-
fag. 

Under Grethe Kit-
telsens kyndige veiled-
ning har de laget gips-
masker. 

Da Vignett kom pa 
besØk, møtte vi smilen-
de og stolte elever og et 
bord fuilt av fantasiful-
le masker. pa veggen 
bak var det ogsá hengt 
opp masker, men disse 
var laget av pappma-
sje. 

11-12 ganger a to timer har de 
holdt pa med maskene. 

- De ble sa flinke etter 
hvert, og sa oppslukt av arbei-
det, at jeg hadde nesten ikke 
behøvd a vre til stede en 
gang. Det hadde gatt like bra 
uten meg - sa Grethe Kittel-
sen. 

Elevene selv mente nok at 
frøken var god a ha der, i 
hvert fall nar maskene skulle 

av igjen. Det var nemlig ikke 
sa helt lett, og det var ikke 
fritt for annet enn at det lug-
get en del. 

- Hvordan i all verden lager 
dere disse? 

Jo, fØrst  hadde vi vaselin 
over Øyenbryna, sa la vi pla-
stikk pa Øya, og sa la vi pa 
gipsen. - Alle var ivrige til a 
fortelle fremgangsmaten. - 
Gipsen kjøpte vi. Den var I 
ruller. Den ble klippet opp i 
biter og bløyta  1 vahñDèrèt-
ter la vi den jevnt ut over 
rundt Øya, sá stor som vi skul-
le ha maska, - fortalte de be-
geistrede elevene. 

- Da vi lagde de hodeskal-
lene der, matte vi ha pa bade-
hetta under, ellers hadde vi 
blitt skalla, - Litt av et syn 
matte det ha vrt da alle de 
12 elevene satt der med gips i 
fjeset og pa hodet til <tØrk>. 

- Dere kiarte a holde dere 
alvorlige da? 

- Det var ikke lett, men vi 
matte jo, ellers sa hadde jo alt 
sprukket, da jo. - Etter at for-
mene var tatt av, matte,  de 
tØrke skikkelig fØr  det ble lagt 

pa en limmasse og et lag med 
gas. Dette matte ogsa tØrke 
skikkelig, sa kom det pa et lag 
grunnmaling og igjen tØrking 
for den endelige dekorasjonen 
kom pa. Etter en ny tØrke-
prosess ble det hele lakk-
sprØytet. Fantasien hadde 
ftt fritt spillerom, flotte far-
ger og mØnstre  preget arbei-
det. Det var helt tydelig at 
dette hadde vrt et arbeid 
elevene likte. Kjempegøy>>, 
var den enstemmige konklu- - 
sjonen. Noen hadde likt dette 
sa godt at de vifie lage masker 
hjemme ogsa. 

- Vi har jo laget masker av 
pappmasje ogsa da, de ma du 
se pa ogsa. - a veggen hen-
ger det en fargerik samling 
<<es>>. Vi fikk ogsa en utfØrlig 
forklaring pa hvor4an disse 
ble laget. 

Mye arbeid bar faggruppa 
lagt ned pa sitt meget sjeldne 
valgfag, men sá har resultatet 
butt deretter ogsa, samtidig 
som de hadde hatt det kjem-
pegØy. 

VIGNETT 

—Et sartrekk for oss er at vi er lite beskâret i forholci 
til andre etater. Det henger sammen med at vãre over-
føringer er hjemlet i lovverket og ikke betinget av 
kommunale budsjetter, sier leder ved sosialkontoret, 
Knut Johnsen. 
—Økonomisk sett er ikke virksomheten her noe som lar 
seg beskjare. Men vi kunne Ønsket oss rom for mer 
tyngde pa tiltakssiden, sier Johnsen 

Ellers er vi uheldigvis den eneste 
avdelingen som har hatt en Va-
kant stilling i innevrende âr, og 
hvor den ogsâ er gjort vakant for 
88. Dersom vi holder den om- 
gjorte 	feltarbeiderstillingen 
utenfor, er kontoret tilbake pa 
den bemanningen vi hadde i 
83.Pâ grunn av den interne omor-
ganiseringen pa sektoren er vi 
dárligere stilt merkantilt. Vi er 
butt kvitt en del oppgaver, men 
vi har ogsá mistet personell 

Okt sosialhjelp 
OverfØringene til sosialhjelp er 
godt og vel doblet Ira 83. Den 
gangen belØp  de totale overfØrin-
gene seg til 400.000. 11986 var tal-
let 970.000 og i innevrende âr 
blir det en Økning pa 10 prosent. 
For 1987 vil vi komme godt ut av 
det, men jeg er bekymret for 1988, 
sier Johnsen. 

I 1984 behandlet sosialkontoret 
300 saker under sosial omsorg. I 
86 var tallet pa saker 400 fordelt 
over 106 klienter Et tankekors er 
at det er utgiftene som Øker 
sterkt, ikke stØrrelsen pa be-
lØpene vi utbetaler og ikke 
klienttilgangen. 

Med andre ord, man er sâ presset 
ved etaten at man ikke far tid til 
A iverksette tiltak som kan f 
overfØringene ned. 

Jeg ser ikke noe poeng i at man 
bruker pengene pa overfØringer 
til sosialhjelp 1 stedet for a bruke 
pengene pa lØnn. Med styrket be-
manning kunne man iverksette 
tiltak som fikk overfØringene 
ned, sier Johnsen. 

Leder 	 ved 
sosialkontoret,Knut John-
sen Ønsker seg mer pen ger 
til tiltak. 
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Ingen pen ger i 88-budsjettet til EDB opp1a3ring for ice-
rerne. Men utstyr er innkjØpt pa flere av skolene. Her 
Erik Eliassen ved Stranden skole ved skjermen. 

Annonser lese 
av folk flest 

VIGNETT 

Därligere tilbud I enebakkskolene 
Bekymping pac' Stpandam,  Uhyggelige konsekvensep. 

• K'Poken pa dOpa for 
handlingsppogpammet? 
I forbindelse med M 87 
skolene forpliktet til a la-
ge handlingsplaner med 
et overordnet langsiktig 
mal. Ved Stranden skole 
er handlingsplanens over-
ordnende mãl a prioritere 
omsorgsfunksjonen. I den 
vedtatte handlingdpla-
nen heter det at skolens 
omsorgsoppgave har sitt 
utspring i det overord-
nede mal for skolen. 
Grunnieggende 	men- 
neskelige behov som 
trygghet, 	tilhørighet, 
trygge og meningsfylte 
arbeidssituasjoner er fun-
damentale forutsetninger 
for tilegnelse av kunnska-
per og ferdigheter. 
Konklusjonen er at man 
ved skolen vil,arbeide 
mot mal som legger for-
holdene best mulig til-
rette for dette, for elevene 
og for 12ererne. 

- Vi er kommet et godt stykke i 
vei i disse bestrebelsene, sier rek-
tor Robert BrØnmo. - I og med 
den tiileggsressursen politikerne 
ga oss i 'var, har vi hatt store, mu-
ligheter til arbeide mot a opp-
fylle var mâlsetting sâ langt. Vi 
er politikerne meget takknemli-
ge for at de ga oss denne mulig-
heten. 

Dersom det foreliggende bud-
sjettforslaget blir vedtatt, vii det 
rive ned muligheten for a opp-
rettholde tolrersystemet vi har 
innført. Lrerne er ikke inter-
essert i a oppretthoide dobbelt 
klasseforstanderskap og timel-
rerfunksjon Med de rammene vi 
fikk for 86/87 var det for fØrste 
gang mulig for oss d opprette en 
sosia1lrerfunksjon ved skolen. 
Dette er en funksjon som er like 
nødvendig i barneskolen som pa 
ungdomstrinnet. To lrersy-
stemet gir oss muligheten til d 
flytte problemer som oppstar Ut 
av klassen, slik at undervisnin-
gen kan gâ uforstyrret mens den 
ene av irerne tar hand om pro-
blemet utenfor klassesammen-
heng. Bade to-1rersystem og so-
sial1rer star imidlertid i fare for 
A forsvinne igjen med de foreslat-
te nedskjoeringene. 

Veiledningsfunksjonen for hjelpe 
og stØtteundervisning har vi tatt 
av rammen. Hvis rammetimene 
blir redusert na, ma ogsa denne 
funksjonen utgâ, sier BrØnmo. - 
Men vi setter var lit til politiker-
ne. Nd ma de følge  opp sitt ved-
tak fra tidligere i âr. 
Departementet har gitt ressurser 
pa 1 time pr 1rer til A jobbe med 
handlingsplan for skolen etter 
retningslinjene i M 87. Her star 
tre ting sentralt: Styrking av om-
sorgsfunksjonen, intensivering 
av samarbeid mellom hjem og 
skole og innfØring av EDB i sko 

len. Nar det gjelder det siste blir 
det ikke midler til a sette i gang 
kurs for lrerne, dersom bud-
sjettforsdlaget silk det foreligger 
blir veedtatt. 
I det hele tatt innebrer det for-
eliggende budsjettforslag der-
som det blir vedtatten kraftig 
bremse for innfØring av intensjo-
nen i M87. 
- Alle sektorer er beskaret. - Men 

Rektor Robert BrØnmo ved 
Stranden skole setter sin lit til 
politikerne 

nãr det kuttes pa rammetimene i 
skolen silk at konsekvensene blir 
at vi mister ca 5 lrerstillinger, 
da spØr jeg meg: Hvorfor kan ik-
ke sentraladministrasjonen ga 
foran med et godt eksempel? 
undrer tillitsvalgt, Erik Eliassen 
v Stranden skole. - Hvordan yule 
det artet seg der om man fikk 
stillingsressursen pa sektoren 
beskaret med 6 prosent? 
Eliassen understreker ellers at 
nar inventar og 1remiddelpos-
ter beskjres, er det alltid de 
gamle skolene som lider mest. Sà 
ogsa pa Stranden. - Men vi. er 
meget takknemlige for den til-
leggsressursen politikerne til-
forte skolene i var og vi setter var 
lit til dem nar det gjelder a fØlge 
opp slik at det blir mulig for oss a 
fortsette arbeidet med gjen-
nomfØringen av intensjonen i 
M87. 

Dersom det foreliggende 
budsjettfors!ag blir ved-
tatt, kan det ft uhyggelige 
konsekvenser for oss, sier 
nyti!satt rektor ved Ene-
bakk ungdomssko!e, Ha-
raid Nyen. 
-Leirskoleposten er nullet ut.For 
oss her vii det si at vi ikke kan 
sende 8.klassinger til russemina-
ret pa Mariehoim, slik som vi har 
gjort de siste arene. Utgiftene til 
dette er butt dekket over post,en 
som na er foreslatt strØket. Vi har 
sett pa disse rusgiftseminarene 
som noe meget positivt. Elevene 
som har deltatt har tatt med 
nyttig informasjon tilbake til si-
ne medarbeidere. 
At inventarposten er kuttet dra-
stisk ned er ogsa bedrØvelig. 
Telefonanlegget pa Enebakk 
ungdomsskole er mer eller mind-
re brutt sammen. Her kunne det 
trenges a gjØre floe. 
Vedlikeholdpostene er ogsa re-
dusert og det er ikke satt av noe 
til reparasjoner av tak. Leskure-
ne rundt skolen her lekker flere 
steder .Nar det gjelder taket til 
svømmehallen er dette en sak for 
seg. Vi har en integrert elev i Yt-
re, som trenger oppvarmet bas-
seng. Deter tidligere avslatt mid- 

-Nedslaende lesning er rektor 
Oddvar Stubberuds fØrste kom-
mentar til skolebudsjettet. 
-Det er forferdelig for oss dersom 
vi skal ende opp med 1 1/3 lrer-
stilling mer enn 1 ar. 
Reduksjonen av rammetimetal-
let betyr ca 30 timer reduksjon pr 
skole. Jeg kan ikke forestille med 
hvordan det skal bli, sier Stubbe-
rud. -Inventar og skalematerieli 
er det kraflg redusert pa. Kanse-
kvensene av det foreliggende 
forsiaget blir et betydelig daruige-
re tilbud. 
Med det tilskuddet viu fikk ifjor 
hadde jeg følelsen av at vi var pa 
vei til en standardheving. Men 
med dette budsjettet raser det 
rett utfor igjen. 

M 87 kan vi sette i hylla igjen der-
som dette blir vedtatt. sier Stub-
berud. Vi har vrt avventende til 
innkjØp av nye lrebØker. Med 
M87 kreves nye bØker i sam-
funnsfag. Vi har kjØpt  inn til 
7.klassetrinn, men mangler til 
8.og 9. 

Ingen kulturpenger 
td forfatterbesUk 
Hauglia skole har sØkt kultur-
styret am stØtte til forfatter-
besØk pa skolen. Det er forfat-
teren Phillip Newth som skal far-
telle elevene am sine bØker. 
BesØket skal finne sted i februar 
neste ar. Kulturkonsulenten inn-
stiller pa a avsla sØknaden og pa 
peker at aktiviteten burde vrt 
tatt med i behandling av skole-
budsjettet. 
Den vanskielige Økonomiske si-
tuasjanen pa kultursektoren i 
1988 anfØres ogsa som grunn for 
innstilling pa avslag. 
Kulturstyret skal ta stilling til 
saken i margen kveld. 

ler til dette,blant annet fordi ta-
ket ikke taler en ekstra opp-
varming. Det er nâ i gang en ut-
redning av hele denne saken. 
-Nar det gjelder rammetimene er 
de 100 timer som foreslas kuttet 
bare en del av det. Etter hva vi 
har grunn til a tro, dreier det seg 
am totalt 170 timer, hvilket vi si 
sju lrerstillinger totalt i 
Enebakk.Jeg tror det skal bli 
vanskelig a motivere 1rerne et 
ar til med slike tilstander. Det 
blir lite humØr  igjen til 
fleksibilitet.InnfØring av Hamar-
madellen har ogsâ spart admi-
nistrasjonen for tid. Det blir 
blant annet frre vikarregninger 
pa den maten. 

lnnsparingene pa utstyrrsida er 
ogsa drastiske, og far store 
konsekvenser,sier Nyen. pa en 
gammel skole er det mye nedslitt 
utstyr som allerede skulle ha 
vrt utskiftet. Med utstyrspos-
ten 50 prosent beskaret i forhold 
til i ar er vi under 85 niva. Etter-
utdanningsplanen i forhold til 
innfØring av M87 er ogsa klart 
svekket med de reduksjoner som 
er foretatt i midler til etterutdan-
ning.. 
-Jeg skjØnner ikke hvordan vi 
skal kiare det, sier Nyen. 

I narsk matte og naturfag tren-
ger vi agsa nye lreverk. 
Det som er avsatt til slikt na er 
en drape i havet. 
Endelig synes jeg deter trist a ik-
ke fA gjart ferdig uteaniegget her 
ved skolen. Det yule vrt hyg-
geuig  na etter 10 ar. Jeg haper 
imidlertid alt ikke er sagt i denne 
saken, og setter min lit til politi-
kerne. Jeg synes agsa det er pa-
fallende at skolen er den eneste 
etat som far innskrenkinger i per-
sonalet. Oppsigelser ma komme 
som et resultatet dersam ram-
metimene beskjres drastisk, 
sier Stubberud. 
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A.11e Drivgruppene representert i sine respektive drakter. Nr 2 og 3.fra v. Kàre Myhre 
og Else Wiik i utstyrfra svunne tider.-.. 

220 barn I 50maps lag. 

Hvem vinner? Sprekker ballongen hvis jeg setter meg 
pa den ná,tro? 
Fra v. Ole Andre Ljosland og Line Tostrup 

- 

—Her gar det unna. Superdrikkende og forvolcst 
baby ,Jon Inge Maridal pâfanget til mamma Siri Waa-
ler. Onkel Roger fØlger nØye med... 

VIGNETT 

SPORT 

 

PORT SPORT 

 

Nei Iii stotte 
Enebakk Vannskiklubb har 

søkt kulturstyret om 50.000 kro-
ner i stØtte til gjennomfØring av 
Nordisk mesterskap i juni 88 og 
Europamesterskap for senior i 
september 88. Kiubben mener 
det er uhyre viktig at sâpass sto-
re begivenheter som Nordisk me-
sterskap og Europamesterskapet 
er blant annet utfra reiselivs-
betraktninger firmer sted i Ene-
bakk. 
Kulturstyret skal behandle sa-
ken i morgendagens mote. Kul-
turkonsulenten innstiller pa av-
slag ut fra den Økonomiske situa-
sjon etaten befinner seg i. Sam-
tidig tilbys det garanti for lan 
som er opptatt for ovenfornevnte 
belØp. 

oystept for 
Hamapmodellen 
-Nãr det gjelder reduksjon av 
rammetimene, sá skjønner  jeg ik-
ke hva man mener,sier rektor Jo-
frid Kongsnes ved Hauglia skole. 
Forsvinner Hamarmodellen? 
Den har sâ langt betydd en 
enorm lettelse i arbeidet ved sko-
lene. Jeg hâper imidlertid ikke at 
det endelige resultatet blir slik 
som budsjettforslaget ná for-
eligger. 
Jeg vii gjerne understreke hvor 
fornØyd vi har vrt med de res-
sursene vi fikk, og som gjorde det 
mulig for oss a innfØre Hamarmo-
dellen, og ogsâ opprette sosial-
lrerfunksjon ved skolen her. 
Postene for invenbtar og lre-
midler gâr voldsomt ned i forhold 
til ifjor, sier Kongsnes.-Sr1ig i 
forhold til innfØring av M 87. Nye 
bØker er dyrt, og budsjettfor-
slaget innbrer en reell nedgang 
i forhold til 86/87. 
-Ellers synes jeg det er trist av 
midler til skolehiblioteket er 
butt sa sterkt beskâret. I forrige 
budsjett var det 78.000 kroner til 
râdighet pa denne posten, na er 
det skâret ned til 50.000, tar en 
prisstigningen i betraktning 
kommer vi svrt mye dárligere 
ut.Det er synd. Hos oss er skole-
biblioteket veldig popu1rt, og 
det er viktig at ungene har til-
gang pa bØker. 
Nâr det gjelder uteanleggene her, 
har vi hele tiden hâpet pa a fâ 
gjort ferdig utenfor skolen, og har 
i alle ár satt av 30.000 pa bud-
sjettet til det. Vi far ikke sjanse 
til det denne gangen heller. Jeg 
synes det er drØyt  med foreld-
redugnad for a gjØre ferdig plene-
ne rundt skolen. Selv om vi er en 
fly skole er ogsâ takrennene her i 
en forferdelig forfatning. 
-Jeg har ellers merket meg at det 
for fØrste  gang er avsatt midler til 
livssynsundervisning. 30.000 kro-
ner er det satt av pa denne pos-
ten, og det er joforsâvidt positivt. 
Det var ikke forelsâtt fra etatens 
side. 
Det er ogsá trist at det er avsatt 
sã lite til ekskursjoner. Posten er 
drastisk beskâret.I forrige bud-
sjett var det 95.000 kroner til rad-
ighet til dette formálet. Na er be-
lØpet satt til 50.000. Etaten had-
de foreslâtt 120.000 kroner .Dette 
er ting elevene har stor nytte opg 
glede av, og alternativet dersom 
budsjette blir vedtatt er a disk-
utere med foreidrene om de er 
villige til a betale for noe av det-
te. 

Sá fikk endelig de ybgste 
Driv-medlemmene sin ju- 
bileumsfest. 	Torsdag 
ettermiddag var ca 220 
unger samlet i landskapet 
pa Mjr ungdomsskole 
for a feire jubilanten. Ju-
bileumskoiniteen hadde 
dekket nydelige langbord 
med hvite duker og leven-
de lys.For sikkerhets 
skyld var porselen og kry-
stall skiftet ut med papp 
For av 220 unger i alderen 
7-12 ãr kunne man yel ri-
sikere at en og annen opp-
fattet tallerknene som fly-
gende. 
Riktig stilig og hØytidelig  var det 
da jubileumskomiteens formann 
Jens Aarhus Ønsket velkommen 
til bursdagslaget fØr  Marit Myhre 
fikk ordet som ettermiddagens 
konferansier 
Hun overlot scenen til gamle og 
nye drivmedlemmer, kledd 1 
sportsutstyr av forskjellig slag, 
og fra forskjellige perioder i Drivs 
historie.Kare Myhre i eplenik-
kers og hjemmestrikkede sports-
strØmper, og Else Wiik med vind-
tett nikkers saueskinnspels og 2 
lag Øvre pa magen 
vakte alminnelig munterhet 
blant de unge festdeltagerne. sa 
var det tid for pØlser  og potet-
mos. Og serveringsgjengen fra 
den voksne festen tradte igjen i 
funksjon i sine fine rØdihvite og 
bld drakter. 
De voksne ble traktert med kaffe 
og kaker. 
Og sa kom onkel Roger og ste-
mingen steg. Det ble konkur-
ranser av forskjellige slag, med fi-
ne gevinter for modige gutter og 
j enter. Ballongblasekonkurranse 
inngikk ogsa i programmet, og 
den alltid like vellykkede mon 
barn 	tateflaskekonkurranse, 
hvor forvokste guttebabyer pa 
sma mØdres fang konkurrerer om 
hvem som fØrst  setter til livs inn-
holdet en en tateflaske. 
Det var fornØyde  unger med ro-
ser pa kinn som ruslet hjem etter 
en vellykket fest. Og de fleste 
syntes den kurthe ha vart mye, 
mye lenger.. 

Basket 
Mjarhallen 

Gutter 
Driv-Ullern 	38-117 

Mâlscorere for Driv: 
Jon Sydtveit 22 
Kristian Dammen 6 
JØrgen Fagerbek 4 
Jon Vatne 4 
Stian Thoresen 2 

Haondball 
Mjarhallen 

Piker 12 
Driv-Krâkstad 	13-3 
Piker 12 Driv er et ganske 

nystartet lag. Helgens kamp 
var en meget veispilt kamp. 
Jentene kjempet godt og fikk 
fin uttelling pa sjansene si-
ne. 
Dommeren uteble helt i 

Mjrerhallen denne helga. 
Ungjenta Nina østlie stilte 
modig opp og dØmte kam-
pen, en jobb hun skjØttet me-
get tilfredsstillende. 

Gutter 16 
Mjarhallen 

Driv-BØler 	 13-7 
Driv-guttene spilte en me-

get bra kamp. Hurtighet og 
treffsikkerhet ga resultater. 
Ogsâ i denne kampen uteble 
dommeren. Tove Ansethmo-
en dØmte  til alles tilfredshet. 

Piker 16 
Mjalrhallen - 

Driv-Haslum 	4-12 (1-7) 
Det første mâlet til Driv 

kom pa straffe etter Ca. 15 
minutter. Nina Østlie signer-
te det. I annen omgang fikk 
Driv tre mal signert av Guro 
Aslaksby, Kristin Sydtveit 
og Nina Østlie. 

Darner 
Greverudhallen 

Siggerud-Driv 10-11 (5-4) 
Midtveis F annen omgang 

ledet Siggerud med fire mal. 
Da váknet Driv-damene til 
dyst og kjempet seg opp pa 
siden og forbi. Alt i alt en 
meget bra kamp. 

Herrer 
Mjarhallen 

Driv-Frogner 
Denne kampen matte avly-

ses, da dommeren ikke møtte 
fram. 

Ring 414635 
ogbli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra 1cr. 50 pr. ár. 
For barn i nød. 

\$1 REDD BARNA 
I TH.: (02) 4146 35 



RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
Onsd. 18/11 ki. 19.30: Lot-
ta og Aril Svartdahl. 
SØnd. 22/11 ki. 10.00: SØn-
dagsskole. Ki. 19.00: Jan 
Kâre Christensen og 
Menighetsmusikken. 
Misjonsoffer. 
Onsd. 25/11 ki. 19.30: 
BjØrg og Roar Hoist. (Of-
fer). 
Alle velkommen. 

Søndag 22. nov. er  det gudstjeneste i Enebakk kirke ki. 
11.00. Diakoniutvalget innbyr deretter til et samvr pa 
kantina, herredshuset. En enkel middag serveres. Kaffe. 
De eidre I menigheten er spesieit invitert! 
Veikommen! 

Diakoniutvalget 

Annonser leses av folk flest   

Ytre Enebakk postkontor 
Ved Ytre Enebakk postkontor er det ledig følgende stillinger: 

Reinholdsbetient 0 
Arbeidstid 1.5 timer pr. dag. 

Postbetient L (10.) 
Lordagsavøser i postomdelingen. Tjeneste annenhver lordag. 
Det er ogsá ønskelig at den som tilsettes kan gjore tjeneste un-
der det faste budets ferier og andre fravr. Det benyttes bil i 
ruten. 
Fulistendig kunngjoring er foretatt pa postkontoret. 
Nrmere opplysninger am arbeidstid, Iønn og arbeidsmiljo far du 
ved henvendelse til postkontoret, tlf. 02/92 40 87. Soknadsblan-
kett far du ved nrmeste postkontor. 
Soknadsfrist for begge stillinger: 23.11.1987. Soknad vedlagt at-
testerte kapier av vitnemâl og attester sendes 

Postsjefen I LiUestrom 
Voldgt. 7 

2000 Lillestrom 

*0' POST EN 

Ski 
Bcgravclscsb~ra'  

CHRSTENSRUD EFTE 

Asenvn. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 
Vakttelefon 

\71 1 nmnier 

i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byra 
gjennom 60 r 

O 

STILLING LEDIG 

ENEBAKK KOMMUNE 

001ftsopepatop 
tilknyttet Ytre Enebakk kioakkrenseaniegg 

skal tilsettes for tiltredeise snarest mulig. 

Stillingen, som administrativt hØrer under Teknisk etat, 
vii ha arbeidsoppgaver som omfatter tilsyn, kontroll og 
vedlikèh6ld av pumpestasjoner/renseanlegg. Det ma pa-
regnes deitakelse i helgevaktordning hver 4. uke. 

SØkere bØr fortrinnsvis ha fagbrev som rØrlegger, elek-
triker e.1., men ogsâ sØkere med annen bakgrunnlerfa-
ring kan komme I betraktning. 

Opp1ring vii bli gitt. 

Stillingen lØnnes 1 ltr. 13-18, st.kode 6577. Ansetteise 
skjer for Øvrig pa de vilkár som til enhver tid framgàr av 
gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 

Nrmere opplysninger Ms ved henvendeise til Enebakk 
kommune, Teknisk etat, tif. 02/92 60 60. 

Søknad med kopi av attester og vitnemàl sendes Ene-
bakk kommune, 1912 Enebakk, innen 10/12-87. 

BEGRAVELSESBYRAER 
	1.0 

Basar/lørjulsmesse 
pa Misjonshuset, Vàglivn. 7. 
fred. 20. nov. og iØrd. 21. nov. 
Se piakater og flygesedler. 
Hjertelig velkommen. 

Enebakk 
kommune 

Vaig av lagret-
temedlemmer/ 

meddommere, 	med- 
dommere herredsretten, 
repr. til srerskilt utvalg 
fagkyndige domsmenn 
og jordskiftemeddom-
mere perioden 1989-91. 
Enebakk formannskap 
har I mote 9/11-87 fram-
satt forsiag til vaig av 
lag- 
rettemediemmer/med-
dommere, meddommere 
til herredsretten, repr. til 
srskiit utvalg for fag-
kyndige domsmenn og 
jordskiftemeddommere 
for perioden 1989-91. 
Forsiaget er iagt ut til ai-
minneiig ettersyn pa for-
mannskapskontoret I ti-
den 16/11-30/11-87. 
Enhver som har noe a 
innvende til valget bes 
meide fra om dette innen 
7/12-87. 

Ordføreren 

avholder 

JULEMESSE 
pa Flateby Samfunnshus 
sond. 29. nov. kI. 13.00. 
Underh. av hoved- og 

aspirantkorpset. 
SaIg av hândarbeider. 

Kaffe - kaker - utlodning. 

ALLE VELKOMMEN. 

idé bo en sfil i fte 

(t,0,fl7, 'Z010") 

Ponni og best or INN 
pa baiv oiler kvart für 

for nybegynnere eller noe ovede ryttere - has Ytre Ene-
bakk kjore- og rideklubb. 

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

tit 
th; 

VIGNETT 

Lavepe 
aktivitet 
-Det er et ganske barbert 
forsiag,sier 	rektor 	Jan 
G.Sthren ved Ytre Enebakk 
skole. Forsiaget innebrer at vi 
vii miste irere. Og vi henstilier 
instendig til politikerne om ikke 
a beskjre rammetimene 
Eliers er det det a si at nâr skole-
materiell og arbeidsmaterieil blir 
beskâret tvinger det oiss til a leg-
ge oss pa et lavere aktivitetsniva. 
Det er bekiagelig i forhold til inn-
fØring av M 87. 
For Øvrig er det iagt inn aitfor ii-
ten prisstigning i budsjettet. Her 
ligger det inne en skjult priss-
tigning ailerede i innevrende 
ar. SA i forsiaget ligger det 
egentlig ytterligere innskjerpel-
ser. Dette er hâpiøst i forhold til 
intensjonen i M 87. 

Men vi skal drive skole i neste ár 
og, forsikrer Sthren. Og vi skal 
greie det. 
En annen ting er at vedlikehol-
det er beskâret. Men noen steder 
ma en jo ta nâr det er kanpt med 
penger. Skolen kan ikke regne 
med a beholde sitt budsjett ubes-
kâret. Nâr det er sagt Ønsker jeg 
A understreke at man ma vre 
svrt forsiktig med a rØre det 
som gjelder undervisningen. Gâr 
kiassetaliet ned, er det kiart det 
er muiig a justere noe i forhold til 
dette, men det ma ogsâ gâ den 
andre veien, slik at man ma opp-
rettholde en reserve dersom kias-
sene ma deles app igjen. 

De eldres dag 

KUNNGJØRINGER 

Enebakk Bipoktepi 9 
innbyr til fagmøte I birøkt. Eantinen i Herredshuset tirs- 
dag 24. nov. ki. 19.30. Aile interesserte velkommen. 

Styret 

Pensionisffopeningens julebopd 
pa Herredshuset er 9. des. kl. 17.00. 
Siste frist for pámelding er 23. nov. i tif. 92 62 82. 

Styret 

4151 
RAwC LEVERIflG! 

SKYVEDØRSGARDEROBER 
KJOKKEN -GARDEROBE FURUMOBLER  

aJd ébo a.s 
lcirettsvn.14 -1400 Ski - TIf. 873665 
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TjLq'UV 



Auksjon 
!Enebakk 

Ignarbakke v/Enebakk 
kirke tirsdag 24/11-87 ki. 
18.00. (Visning fra ki. 
17.00.) Av ut,rop nevnes: 

Rokk, gml. skap mlover-
skap, speilskap, toalett-
skap mlvippespeil, Jung-
hans veggur, elk veggur, 
gml. elk spisestue, to 
karmstoler og buffet i 
sandblast elk, gml. ovalt 
sØylebord, gml. kobber 
kaffekjele og annet kob-
ber og messing. Kurvstol 
og bord, gyngestol, gml. 
kommode, trau, gml. Va-
pen og bajonetter, gull-
og sØlvsmykker. Ca. 300 
utrop. 

Enebakk 
Auksjonsforretni ng 

TIf. 9260 18 

ilIjJflLtt - MARKED 
Fra den ene - til den andre 

HAR DU NOE DU VII 
SELGE - ELLER KJØPE 

Kun kr 30.- pr. annonse 	.w 4 

'1iguett -marked liver onsdag 

Mork konvolutten: 
Vigneti-marked 

VIGN Eli 
Klokkeruthiscn 1 
L3oks 62 
1912 Enebakk 

NB. KUN PRIVAT 

AN NON SER INC 

Uletos 
etasjeovn til salgs. 

Tif. 92 40 85 

gjjiIG 
 

11 
Studer 

anrtoriSefle 

17. mal uten SKOLEMUSIKK? 

Jul uten JULENEP, 
BestjU kornband av oss innen 1. des., kr 20,- pr. stk., fritt levert. 
Sigrid Rustad, tlf. 92 62 97. 
Reidun Krogstad, tlf. 92 60 34. 
Vi minner ogsà om julemessa 12. desember. 

Enebakk Skolemusikkorps 

GULVSLIP 
Alt I tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

Ford Sierra 1.6 I 
1985-mod., rod, pen og velut-
styrt, 66.000 km, selges kont. 
kr  70.000,-. 

Tif. 92 46 20 e. ki. 17.00 

Godt piano 
selges, GrØndahl, Futura, 
svensk bygget, Ca. 8 dr. 

Tif. 92 40 85 
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4444444444444. 
IdWs vepksted, .  +'  Husk julemessen!  	J' i Kirkebygden, Enebakk 

SAMFUNNSHUSET 21.11.87 	kI. 	4 Salgsutstilling i tiden 21.-29. nov. 1987 
IDA INDSETH MJONLI 

SaIg av mange f!otte hândarbeider. 	 KIRSTEN HOBOL 
Trekning av Ioddbøkene. 	 FRANCES TODMAN 
Kaffe - kaker - mineralvann. 	 HELGA INDSETH HENRIKSEN 

Hàndballgruppa 

Akvarell - 
Oljemaling - 
Keramikk 

V 
V 
V 

444444L444444d 
Apningstider: Lor. - son. kI. 14-18. Man. - fre. kI. 17-20 

AS SVERREDANHAUG. --SIDEN 1919 STROMMEN'  

RADIO - TV - VIDEO • EL. HUSHOLDNINGSAPPARATER • BELYSNING • EL MATERIELL 
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VGNETT 

MUM" 
ver dag hele 

Toalettpapir (8 pkn.) 

Tørkerull (2 pkn.) 

KUN 990 

RUN G9° 

LIFFORD 

47; 
1911 Flateby t1f.02.928338 

Alt  
hageutstyr, 
snot resere, 
skogs- og 
verneutstyr 

Eget service- 
verksted 
Utleie av 

hagemaski ner 

TIf. 02/92 80 13 

Karisens 
Bliruter A/S Service fra 11.00-18.00 

Eventuell timebestilling. Avd. Hageutstyr 
1911 Flateby 

Tilbudene gjelder torsdag, fredag, Iørdag 
Kalkun (4-6 kg) 4790 Urret (1-2 kg) 	3490 LUtefisk av torsk 
pr. kg 	 pr. kg 	 (1 kg vakuum) go 

KUN 	 KUN 	 KUN 2G 
FDLG IVIED PA VAR PRISBOMBE HVER 14. DAG. 

HER ER DIET PENGER A TJENE. TIPPING - LOTTO - MEDISINUTSALG. 

Apningstider: Alle dager kI. 10-18. Lørdag W. 9-14. 

Har du husket 'a 
bestille julebord ~- 
TH. 92 88 60 
APNINGSTIDER: 
Mandag 	 kI. 11.00-23.00 
Tirs., ons., tors. 	 k1_1  
Fre., Icr. 	  kI. 11.00-23.30 
Scndag 	 kI. 13.00-21.30 

OVEREN BENSIN & SERVICE 
1911 Flateby 

Kupévarmer 	 kr 185.- 
Klokkeradio 	 1w 243.- 
12 volts batterilader 	 kr 162.- 

Apningstider: 
Mand.-fred 	06.30-21.00 
Lord. 09.00-20.00. Sand. 09.00-21.00. 
Ill. 0219281 32 

KAPER - JAKKER 	SAUESKINN (stort) 	kr9O.- 
BOBLEKAPE 	kr 95.- SAUESKINN(Iite) 	kr8O.- 
BOBLEJAKKEvoksen kr 80.- SKINNPOSE 	krBO.- 

DIV. 
LANG KJOLE 	kr 55.- 
BUNAD 	 krl0.- 
DRESS/UNIFORM 	kr 75.- 
UNIFORM (barn) 	kr 50.- 

Skinnartikier 	 JAKKEJBLAZER 	IkrSO.- 
JAKKE (3/4) 	 kr 60.- 
SENGETØY 
DYNE/SOVEPOSE .... kr 100.- 
DYNE (barn) 	 krlU.- 
PUTE (liten) 	 kr 35.- 

DRESS 	 kr 125.- PUTE (stor) 	 kr 45.- 
Ki?orens Ia' 45.- pr. kg 
(Minstepris kr 45.-) 

Gardiner, mobeistoff, duker, lopere, 
benkIr, skjort, gensere, slips, hansker, 
tuer. 

O.B.S. - O.B.S. - O.B.S.. 
Spesielt skittent arbeidstoy renses etter av-
tale til kr 65.- pr. kg. 

Rensing av fargede skinnartikier skjer pa 
eget ansvar. 

Eneb kks 
everandør . av 

Unten  	 

 

NYE 
RENSEPRISER 

1TALIA 
I3izZ.ct\ 

Grendesenteret 
1911 Flateby 

BOBLEJAKKE barn 	kr 65.- 
VINTERKAPE! 
FRAKK 	 kr85.- 
SOMMERKAPE/ 
FRAKK 	 kr 75.- 

SKINNKAPE 	kr125.- 
SKINNJAKKE (3/4) 	krlOO.- 
•SKINNJAKKE (kort) 	kr 85.- 
SKINNBUKSE 	kr 75.- 
SKINNDRAKT/ 

deaarna KC1I 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 8374 

(J), eLi 

QatekjøkkevL 
VIDEO - SNACKS-- TOBAKK - KIOSK VARER 

Apent til kl. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10 

0ptike- ØYSTEIN. KT.' 

OPTISKE as 
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 870524 

HUSK BILAUKSJON 

	

 	ASKIM • 	 - 

tw$ 	BILERI 
• k— --- 	ALLE 
• PRISKLASSER 

NB! Hver fredag kI. 18.30 
Pravekjorirrg 09 besiktigelse hver da 

STEDET FOR DET GODE BILKJOP! 

TLF.88 0896 
I . 

Annonsering 
er aktiv 

markedsføring 

lIjnitt 
-ditt talerØr 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL• 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brødholt, Tomter 

Tit. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

OPTISK SYNSPROVE. 
SKI 

- 

, 

Finn din stil! 
Stvrk din selvti/lit i-ed 
riktig vaig av: 
* Farger 
* Hârfasong 
* Make-up 
* K1erogtiibehor 

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



Sjâførskoler Tanniege 

Rorlegger EI-installasjon 

Glassmester Blikkenslager 

7 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisor 

Saig av hárpreparater og parfymeailer. 

Mand. - fred. fra kl. 9.00-17.00 
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00 

Bekkelaget II etg., V. Enebakk 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mobtlf. 094/11 747 
lIt. 92 48 92 

J1IE.  
11I%Hl 

Spesialforretninger Frisor 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Medaijeskap og innrammede akvarelltrykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsà kveldstid 

Svein Gulbrandsen 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 82 67 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorkurs - Kjøretimer 

Om nodvendig mater vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
OppIring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Stromsborg & 
Enersen A/S 

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

E II.AG Kjeden av autoriserte 
elektro,nstaUato,e, 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, torretningsforsel. 
bedrifts-radgiv,ning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tlf. 92 4774 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr. nybygg og rehabilitering. 

Utlele av lensepumper. vannsuger 
Cg hoytryccsspyIing. 

1914 Ytre Enebakk tlf -g2 
mobil 097/57 419 094/27 522 

KVIKK RENS 

z Vatalamat 	S 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

Bilfirma 

Flateby .Anirtstx 
kjØp og saig av biler 	= 

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

A. NILSENS 

BILSER VICE 
TORN ERUD - Askim 

TIf. 88 15 70 

Spesialforretn inger 

økonomi & Regnskap Enebakk A/S 

AIt innen regnskapstjenester" 
Reg. revisor Sten Røvik 

Senteret, 1914 Ytre Enebakk 
Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 
TIf. 92 82 90 

Asveien 7, 1911 Flateby 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og oussarbeid. 
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 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI  -  TLF. 87 3737 

Regnskap 

• .:. ,:.:.:...'..'...' 

Stein Darre-Ilanssen 
Grendesenteret, Flateby 

TIf. kI. 8.00-15.00 	 92 87 39 
TIf. utenom kontortid 	 92 80 31 

Kvelder, etter avtale. 

Enebakk Tannteknikk 
TANNTEKNIKERM ESTER 

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

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 92 46 13 

OSVALD NORDLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utf ores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Siw's salong - Of . 028049 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

Dame- 09 herrefrisør 

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

DAME- OG HERREFRIS0R 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand. - fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Cebakk 
e Ønskap3konto 1' 

Medlem av 
bRFNorske Regnskapsbyrers Forening 

TIf.(02)926303 	 rzR Postboks 24 
1912 Enebakk Godkjent regnskapskontor 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Rolf NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

Enebakk rørleggerbetlrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54 

Trio Autoskade. 
Vi tar imot lakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Bjerke Hãrdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

BrUdrene Svendsen A/S 
'.Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

RIingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

AM  K.S YrkeskIar 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

GS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

VETERINIER 
Skedsmo Dyreklinikk Riis gàrd, K.JELLER 

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

hele uken unntatt lord/sand. 
Timeavtale tlf. 06/87 81 92 

Enebakk 

Transformator 

verksted 

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 

VIGNETT 



Fwingsolie  ' 
Parafin v / 

I.- 

/• /f 
-I- ~Vl , .., I 

Dyre draper 

IeWoIZ. 
Uten tillegg I prisen far du 
na en fyringsolje som gir 
bedre forbren fling og der-
med lavere oljeforbruk. 

Rask og effektiv levering 
av bade parafin og fyrings-
olje. Gi beskjed ved be-
stilling om du vil betale I 
rater. 

Bestill i dag! 

RING! 

Fyringsolje: 67 43 80 
Parafin: 	68 65 10 

NORSK OLJE A/S 

RI 
NOROL 

- mer varme for pengene. 

PARAFIN - FYROLJE - DIESEL - SMOREOLJE 

SVARTHOL BRENSEL Y. ENEBAKK 
som eft.f. Aage W. Svarthoel 

i samme bransje 

* Norsjo-olje 
beste kvalitet 	dette er et godt alternativ 

Lave priser - gode filbud 
VI LEVERER RASKT I SKI - HOBØL 

SPYDEBERG - ENEBAKK - R/ELINGEN 

BEST. TLF. 92 40 47 - PRIVAT 9246 52 
Direkte til tankbilen - 094/18 967 

Vi valgte Hydro-olje fordi 

/ 	 

B 

Reisebrev fra Marianne Olsen 

FPs? Enebtikk, til Beijing. 
Med Miss Peggy-nese mot ruta sâ jeg den 16. oktober 

Beijing vãkne til liv. Klokka hadde sâ vidt passert 
seks da vi mermet oss stasjonen. Fra min sitteplass 
kunne jeg følge kinesernes eñergiske morgengymna-
stikk. Hundre og atter hundre var det av disse smâ 
blâkledde som jogget med korte steg i lave filtsko. 
Langs fortauene sto skyggebokserne med lukkede Øyne 
og konsentrerte seg om sine rouge, synkroniserte be- 

vegelser. Atter andre trâkket avgârde til arbeidet pa 
sykier som gjerne var utformet pa de mest fantasifulle 
vis, for a tjene til det nødvendige formal. 

Men la meg starte fra begynnelsen. For forut for det-
te var mange plasser som tidligere bare var kjent fra 
geografiboka passert, Helsinki, Leningrad, Moskva, 
Omsk, Novosibirsk og BajkalsjØen. 

Jeg startet den 6. oktober fra 
Oslo S, og akkompagnert av to-
gets taktfulle dunk, ble jeg fØrt til 
Stockholm og videre med bat til 
Helsinki. En hovedstad kledd I 
sin mest fargesprakende hØst-
prakt Ønsket her velkommen 
med store, flotte parker a bevege 
mitt noe stole legeme i. 

Og fØr togflØyta pep pa perron-
gen om ettermiddagen, hadde en 
førstegangsbesøkende bitt seg 
merke i de rene gatene, og alle de 
gamle bygningene som sâ verdig 
var bevart. 

Moskva 
To tusen mennesker var det 

plass til pa hotell Kosmos der jeg 
tilbrakte min natt i Moskva. Her 
ble en <<ryggsekkturist>> oppvar-
tet pa det mest overdãdige vis, 
med fire retters lunsj og middag 
fâ timer etter. En dansktalende 
russisk guide hadde ellers et 
spekket program for de skandi-
naviske gjesters korte visitt der 
alle byens stoitheter skulle be-
ses. Det var Kreml med den enor-
me <<lØkkuppel>> sorn glimter i 
gull, LenmnhØyden, samfunnsØ-
konomisk utstilling, Den rode 
plass, undergrunden og masse 
mer. Undergrunden var forresten 
en historie for seg selv, sterk kon-
trast til disse skitne, underjordis-
ke gangene som er overklistret 
med reklame og sØlt til med all 
verdens skriblerier. Her var søp-
pel trolig et fremmedord, og i ta-
ket lyste veldige lysekroner opp  

gangene, fylt med mosaikk, 
skulpturer, malerier og kostbare 
stener. 
SvartebØrshandel og 
lange køer 
PA den rode plass var ikke 

mange skrittene trakket utenfor 
bussen fØr unge russiske gutter 
slentret opp pa siden. - Hadde 
jeg noe a selge, olabukser, jog-
gesko eller kassetter? Svrt sa 
merkebevisste var de ogsã, her 
skulle det vre steinvaska Levi's 
og Nike joggesko. 

Ellers var det vanskelig a fA 
noe innblikk i den russiske fol-
kesjela. 

Bare svartebØrshandlerne hør-
tes ut til a beherske et noenlunde 
engelsk eller tysk. Pa bussturene 
rundt til de ulike severdigheter 
bet man seg merke i de lange kØ-
ene, en for smØr, en for brød og en 
spesiell lang kØ der alkoholholdi-
ge drikker kunne kjØpes. 

De fleste var ellers ut fra mm 
synsvinkel noksa lite smart 
kledd. Og litt rart var det jo a se 
guiden, ei jente pa min egen al-
der, i klumpete støvletter, svr 
og uformelig grá kâpe, og det lan-
ge haret dytta opp I ei mØrk lue. 

900 mil med tog 
Klokken ett om natten den 10. 

oktober var jeg atter engang pa 
vei med tog. Denne gangen med 
den transibirske jernbanen som 
skulle fØre meg gjennom Sibir til 
Vabajkalsk, Indre Mongolia, og 
etter 900 mil ende opp i Kinas ho- 

vedstad Beijing (Peking). 
sa stort armslag hadde vi kan-

skje ikke, fire i hver kupe pa 2x2 
meter og en trang gang gjennom 
vogna som huset 36 mennesker 
av ulik nasjonalitet. Sammen-
lignet med nord-koreanerne som 
stablet sine kupeer fulle med es-
ker, kasser og kofferter mens de 
selv satte seg pa gangen, hadde 
vi rikelig med plass. 

Tegnsprák og kulerammer 
Restaurantvogna gjorde man 

seg ganske raskt kjent med, og 
her dumpet en gjerne bort i en 
rekke interessante mennesker a 
fortre sitt maltid sammen med. 
Det kunne vre nord-koreanske 
diplomater, kinesere pa vem hjem, 
eller sekketurister av ulike na-
sjonaliteter. Forresten kunne 
man ofte bli sittende en stund, 
for her var stress et ukjent be-
grep, og gjerne tok det en time 
fØr bestillingen med stor innlev-
else kunne forklares ved hjelp av 
hender, grimaser og eventuelle 
tilhørende lyder. Maten var god 
den, pa tross av at det meste nok 
var ganske identisk I smaken og 
porsjonen skrumpet inn etter-
som dagene gikk. Svrt billig 
var det ogsa. De ivrigste svarte-
bØrshandlerne matte pa tross av 
store mengder russisk kaviar, se 
at lite av <<formuen>> var for-
svunnet etter at den runde mat-
ronen hadde regnet sammen 
summen pa kuleramma. 

Ellers var det nok av varmt  

vann I vognene, og en del te og 
kaffe ble konsumert ettersom 
passasjerene ble mer og mer svei-
set sammen. Reiselitteratur ble 
byttet og diskutert, kart inn-
gaende gransket, og innimellom 
tok man et slag kort eller Yatzi. 

Tidsforskjell og landskap 
Forvirringen rundt tiden pa 

dØgnet ble etter hvert som vi be-
veget oss lengre Østover, stØrre 
og stØrre. Offisielt var det Mosk-
va-tid (som ligger to timer foran 
norsk tid), men lokal tid ble ogsa 
brukt, og denne forandret seg 
med en time for hver dag (totalt 
syv timer foran norsk tid). End-
ringene i landskapet ble med stor 
ingeresse fulgt gjennom de gan-
ske tilsmussede vindusrutene. 
Det var sletter fØr Ural, deretter 
kuppert terreng og skogkledde 
omrader fØr milevis med steppe-
landskap apnet seg. Paddeflatt 
var det I det uendelige, til den 
veldige BajkalsjØen med mektige 
fjell I horisonten kom til syne den 
femte dagen.. 

Lite vedlikehold 
og forurensing 

Hus var det mange av, de fleste 
lafta, med fantasifulle skodder 
rundt sma glugger. Felles for 
dem alle var at de n=est skrek 
etter vedlikehold. Veiene var 
darlige og forurensningen skrem-
mende. HØye piper oste ut svart 
rØyk som la seg som et mØrkt 
skydekke over landsbyene. 

Folk var det ikke mange a se 
av, og de som dukket frem under 
digre peisluer, oste av frostrØyk 
og var lnnpakka i enorme frak-
ker. 

Stasjonene 
PA stasjonene kunne de mest 

enorme statuene av Lenin dukke 
opp bak sjapper med boller, pros-
pektkort og frimerker. Her hadde 
man foruten den balanserende 
gangen til spisevogna, mulighet 
for a utØve dagens eneste fysiske 
utskeielse. Mange tøyet og bØyet, 
jogget og rullet hofter, mens sta-
ute russiske kvinner gjorde de 
tunge jobbene. Med skiftenøkler 
og store hansker lesset de kull og 
sjekket av togets understell trygt 
yule fØre oss frem til endestasjo-
nen. 

Vabajkalsk og Manzouri 
Etter fem døgn nadde vi Vabaj-

kalsk, den russiske grensa,- og 
med sorte stØvler trampet stram-
me karer inn i vogna, passet frem 
og sekken endevendt. Deretter 
kunne vi veksle tilbake rublene 
vi hadde kvittering pa, og beskue  

toget som ble heist et godt styk-
ke opp fra bakkeniva. Dette for a 
endre sporbredden fØr vi ankom 
Kina. 

I sterk kontrast til samme yr-
kesgruppe I Sovjet, ble vii Mazo-
uri mØtt av tollere som blottet 51- 
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