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D et skjedde i de dager at det gikk Ut befalingfra keiser Au- 11) et var noen gjetere i ncerheten som var ute og holdt natgustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne
første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding
i Syria. Og alle drog av sted for a la seg innskrive liver ill sin
by.

J osef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til
Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og cett, for
a la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som
ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulleføde, og hun fødte sin sØnn, den fØrstefødte, svØpte ham og la
ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i
ierger.

-

tevakt over sauene sine.

1t ed ett sto en Herrens en gel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble megetforferdet. Men engelen sa
til dem: <<Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor
glede, en glede for helefolket: I dag er detfødt dere enfrelser i Davids by, han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha
til tegn: Dere skalfinne et barn som er svØpt og ligger i en
krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmeisk hcerskare, som lovpriste Gud og sang:
ZIL re

were Gud i det hØyeste og fred pc jorden blant mennesker som har Guds veIbehag!
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Gudstjenesteliste p
for Enebakk
24. desember 87
t.o.m. 10. januar 1988:
Julaften (24. des.):
Kl. 14.00: Flateby
samfunnshus.
p Fam.gudstj. v/Johan- p
nessen. Offer Kirkens
12
NØdhjelp.
K!. 16.00: Enebakk
kirke.
Fam.gudstj.
v/Helgheim. Offer til
Kirkens NØdhjelp.
p Ki. 16.00: Marl kirke.
Fam.gudstj. v/Johannessen. Offer Kirkens
barnearbeidlmenighetssenter.
juledag (25. des.):
1(1. 11.00: Enebakk
gl kirke. HØytidsgudstjep neste v/Helgheim.
Ki. 11.00: Mari kirke.
HØytidsgudstjeneste
v/Johannessen.

Pa det glatte fØret fredag
kveld, kjØrte en bil av veien pa
Flateby. Det ble lettere personskade ved utforkjØnngen.
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LØrdag hadde politiet radarkontroll i 60 km-sonen i Ytre
Enebakk. 295 biler passerte radaren, og det ble gitt 12 forelegg.
Politiet betegner det som pen
kjØring. Samtidig ble det ogsá
foretatt teknisk kontroll. To personer ble tatt uten fØrerkort.
En uregistrert moped ble stoppet i Kirkebygden. Politiet har
mistanke om promiilekjØring.
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Marit 09 Rolf Lybk Ro
gratuleres med sølvbryllups-

dagen nyttârsaften.
Hilsen venner
i Enebakk
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(26. des.):
13
P 2.Ki.juledag
11.00: Stranden
P bedehus, Flateby, 13
13
v/Johannessen.
-I-

27. des. (1. s.e. jul):

P KI. 11.00: Granly, Da-

P
P
P

leerdingen, v/Helgheim.
Nyttársaften
(31. des.):
p Ki. 16.00: Enebakk
kirke. Minnegudstjeneste v/Helgheim.
p
Ki. 23.15: Man kirke.
Midnattsgudstjeneste
v/Johannessen.
12
1. j n. 1988 (nyttârs- a
dag):
Ki. 11.00: Enebakk
kirke v/Johannessen.
3. jan. (Kristi
ãpenbaringss.):
p Ki. 11.00: Stranden
bedehus,
Flateby,
12 v/Helgheim. Nattverd. p
10. jan.
(1. s.e. Kr.âp.b.):
I
K11.00: Mari kirke
v/Johannessen. Nattverd.
Ki. 11.00: Enebakk
p kirke
v/Helgheim. p
Nattverd.
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PLAKATEN
Enebakk
Pens jonistforening
har julebord
6.jan.
Se annonse.
Juletrefest i Driv
28.12.
Se annonse.
Flateby Kino
viser I romjulen bl.a.
-En amerikansk historie>'.
Se annonse.
Betel
Husk julens mØter.
Se annonse.

Stoerpar i
desember

I Enebakk kirke 2. juledag ki.
15.00:
Elsa Storeng, Flateby og Per
Holum, Maura.

Handball
Piker 12
Skârerhallen 12.12.87
Kurland - Enebakk 6-5

(4-2)

Spillere pa Enebakk: Eva-Beate Svendsen, Sissel Johannessen, Sandra Johansen, Jennifer
Tefertiller, Kine Salvesen, Linda
Kjensli, Therese Haugaard, Lene
Therese Johannessen, Gry Skulburstad, Cecilie Gran og Karianne Berg.

Pa Lotterudfeltet ble det forsØkt stjâlet en bil lØrdag kveld.
En vindusrute ble knust, og bilen
ble koblet. Biltyvene kom ikke sâ
langt da bilens rattlás trádde i
funksjon. Politiet ber om opplysninger Ira folk som eventuelt
har observert noe ekstra pa feltet
denne lØrdag kveld.
Natt til sØndag ble det Ira Lotterudfeltet stjálet en Golf GTI,
rod m/soltak. Reg. nr. DE 13526.
En barnehage i Kirkebygden
fikk besØk natt til sØndag. En
vindusrute i inngangsdØren var
knust.
Kirkebygden barneskole hadde ogsa besØk natt til sØndag.
Det var slett ikke 1rdom gjestene var ute etter, men rett og slett
for a Øve hrverk. Et brannslukningsapparat av pulverty-

pen ble tØmt i gymnastikksalen.
Ren skjr vandalisme og hrverk, - sier Roy Olsen ved lensmannskontoret.

SØndag ble det til lensmannskontoret meldt om en bilbrann
langs riksvei 120, mellom UbPiker 14, 2.
berudbogen og grensen til SpySkárerhallen 12.12.87
deberg. Bilen en Golf, hadde
Kurland - Enebakk 2 3-4 kjØrt av veien og var i brann. FØreren var borte, og det er mulig(1-1)
het
at vedkommende kan ha
Spillere pa Enebakk: Hege Ru- fatt for
lift med en annen bil. Den
stad, Tone Haugaard, Hege Hol- brennende bilen er ikke meldt
tet, Marianne Darre Hansen, Bir- stjalet. Politiet har ikke flere
gitta Haug, Sin Marsdal, Ellen,
for eventuell eier,
Rosenberg, Janicen Bergersen, opplysninger
fØrer
er
kontaktet.
Catrine StrØm, Janice Fingal.
Enebakk IF Hàndballgruppa
minner om kampene i Mjrha1len sØndag 20.12.87
Ki. 11.00: P12 Enebakk - Hurdal
Ki. 11.40: P14 Enebakk 2 - Eidsyou Turn 2.
Ki. 12.35: P10 Enebakk - AurskoglFinstadbru

HusleieØkning

Kommunestyret har vedtatt a
Øke husleia i kommuneale boliger med 10 prosent Ira 1.1.88.
Husleien i pensjonistboligene
Økes med 5 prosent.

Ring 414635
og bli
REDD BARNAVENN
fra kr. 50 pr. ár.
For barn i nod.
'$1 REDO

BARNA

I TIf.: (02) 414635

Lørdag 26/12:
B) 13.00, kr 20,-. Familiefilm!
EN AMERIKANSK
HISTORIE

U) 15.00, kr 25,-.
THE OUTSIDERS
SØndag 27/12:
B) 16.30, kr 20,-. Familiefilm!
EN AMERIKANSK
HISTORIE

U)18.30, kr 25,-.

THE OUTSIDERS

V) 20.30, kr 25,-. Ønskereprise!
JAMES BOND
I SKUDDLINJEN
Mandag 28/12:

U) 19.00, kr 25,-.

DIRTY DANCING

Onsdag 30/12:

U) 19.00, kr 25,-.

DIRTY DANCING

I hagen hos Ottar Holstad pa Aspeli i Ytre har man fâtt sjeldne
vintergjester.I slutten av november sb et strpar seg ned i fuguehuset. Dette bildet er tatt den
3.desember og strparet ble foret pa brØdsmuler og solsikkefrø,
forteller Hoistad.

Og selv om de frreste far starpar i hagen midstvinters sâ skal
en ikke glemme at det finnes
masse fugler som overvintrer.
Glem ikke smafuglene i disse fete
juletider.
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Det er ikke nØdvendig bare a sitte inne og spise i julen. Det gar mye fint pa Flateby kino.
Allerede lØrdag 2. juledag kan
hele familien ga pa Steven Spielbergs musikaiske reise - ET
AMERIKANSK EVENTYR (med
norsk tale). et er historien om
musefamilien Musewitz' reise Ira
Soviet til Amerika. Vi mØter den
hue musen Fivel, som leter etter
sin familie og opplever det store
eventyret. Hvordan skal det ga
med ham? Vii han noensinne f
se familien sin igjen ... ?
Filmen bhir vist bade 2. og 3. juledag!
Dessverre ma ârets store dansefllm -Dirty Dancing tas av
kjØreplanen forelØpig. Den sto pa
progranunet 26. og 27.12., men
Oslo-kinoene ville ikke frigi kopien til Flateby kino enda.
I stedet viser derfor Flateby inno The Outsiders 26. og 27.12.
Det blir ingen forestilling 28. og
Jordskiftedommere

FØlgende er valgt til jordskift.
edommere:
Anders Lein, herredsagr.,
Ekomvn. 7, 1914 Ytre Enebakk,
Arnt Ness, grdbr., 1914 Ytre
Enebakk, Arne Arnesen, gárdbr.,
1913 Dalefjerdingen, Reidar LØken, gârdbr. 1914 Ytre Enebakk,

VJi1dW
30.12. a rollelista tInner vi bl.a.
Patrick Swayze, Rob Lowe og
"Karate Kid'>.
Og sâ er det ukens ONSKEREPRISE! Den siste James Bondflimen - JAMES BOND 007 I
SKUDDLINJEN med Timothy
Dalton som den nye James
Bond. Filmen trenger vel ingen
nrmere omtale.
KINOPUBLIKUM ONSKES ET
RIKTIG GODT NYTT AR!
Den nye James Bond...
Han lever pa grensen mellom liv cg død.
TIMOTHY DALTON
som L<.N FLEMINGS

JAMES BOND 007'

SKUDDLINJEN
.1k. Living Daylights,
(P
MARYAM dABO
JOE DON BAKER ARFMALIK
JEROENKRABBE IP

BjØrn Brevig, skogtekniker, 1820
Spydeberg, Jacob Ungersness,
bankkass., 1914 Ytre Enebakk,
Stein
Sariberget,
gardbr./byggm., 1912 Enebakk,
BjØrn Martinsen, 1913 Daleferdingen, Hans HobØl, gârdbr.,
1912 Enebakk, Hans J. Brevig,
gârdbr./el.verkskontr., 1912 Enebakk,
Inger
Kilerud,
gârdbr./fullmektig, 1913 Daletjerdingen, Wencke ButenschØn,
gardbr., 1914 Ytre Enebakk.

VGNEU

ens spaltist

Juleglede.1

Andre kan gjera
betre enn eg
tala gjevare ord til ein yen
skrive betre artikiar i avisene
pusse vindaugo til dei skin.

Dette title dikt av Gerd GrØnvoid Saue uttrykker noen av de
fØlelsene som for gjennom meg
da KjØlle spurte meg om a ta
over stafettpinnen.
Etter litt betenkning fant jeg
allikevel Ut at jeg hadde noen
tanker og erfaringer jeg gjerne
yule dele med dere.
Ettersom vi nà er midt oppe i
julehØytiden, er det naturlig for
meg a àpne for den stØrste av atle jute gavene som noensinne er
bUtt gitt, - og det til et helt folk. For snart 2000 àr siden ble Gud
menneske gjennom sin SØnn Jesus Kr-istius. For sà hØyt har
Gud elsket verden at Han gay sin
SØnn, den eneste, for at hver den
som tror pa Ham ikke skal ga
fortapt, men ha evig iiv. - Sà
ufattelig - og sà enkelt. Vi kan

bare ta gaven imot!
Men kan vita dette budskapet
Pd alvor 11987? Utfra personlig
erfaring vii jeg Si: Budskapet er
like aktuelt i dag! Krig, suit, lidelse til tross. Sà er alle mine
vanekeligheter og pro biemer
over? Nei - men jeg far daglig
mot og kraft til a arbeide meg
igjennom. Og jegfàr hver dag begynne med blanke ark ogfargestifler til"!
DerjegfØr set hâplØshet, serjeg
hap. Der jegfØr set mØrke, serjeg
lys. Der jegfØr sá tomhet, serjeg
glede.
'La oss àpne for gleden!" er Utfordringenfra var kjente og kjcere Annie Skau Berntsen denne
jula. For sØster Annie er dette en
himmelvendt glede. Ikke en himmeivendt virkelighetsflukt i en
vanskelig verden, men kraft til
handling - til kjcerlighetsgjerninger for mennesker rundt oss som
trenger din og min hand, din og
min ncerhet.
Jesus sier: "Sannelig, jeg sier

.,e.;••

SALGET
':
FORTSETTER
"
Nye varer ankommet
pa aue
U40/0 varer fra 28.12.
Samtidig onsker vi vâre
kunder en riktig

GOD JUL! 7A

Romjulens âpningst.:
Lille julaften
Julaften
Man., firs., ons.
Nyttársaften
Lerdag2.188

kI. 10.00-20.00
kI. 9.00-12.00
kI. 10.00-17.00
kI. 9.00-13.00
kI. 10.00-14.00

ARA
Forretniuigssenteret
1914 Y. Enebakk
TIf. 92 54 20

dere: Det dere gjorde mot en av
mine minste brØdre, gjorde dere
mot meg"! Matt. 25-40.
Han stiller seg alitid pa linje
med de svakeste. Vi ma ikke akseptere at mennesker rundt oss
med "svakere stemmer stadig
blir glemt nâr det gjelder medmenneskers omsorg og offentlige
bevulgninger. Ja, jeg tenker her
spesielt pa dem som har funksjonshemninger enten pa det fysiske eller det psykiske plan.
Det er ikke sant at du ogjeg ikke har tid til a gi litt av oss selv.
Vifàr det tifold igjen! Det er ikke
sant at Norge og Enebakk er sá
fattige at vi ikke har râd til a gi
dem rettferdige muligheter til
livsutfoldeise.
Leo Tolstoj har skrevet en vidunderlig liten historie om "Den
gamle skomakeren" som Ønsket
a oppleve Jesus. Historien avsiuttes slik: "Om han bare vile
snakke med meg, set vile det vwre lettere for meg a gjØre det som
er rett". Da skinte det et lysskjcer
i det vesle rommet, og Adjevitj
hØrte en rØst som sa: Jeg har
vcert hos deg i dag, Adjevitj".
Adjevitj reuste seg fort og sa:
Herre, nar var du hos meg? Jeg
var set opptatt med mitt ringe arbeid at jeg ikke merket det".
Jeg var hos deg i dag morges
med den gamle mannen som
skuffet snØ!. Jeg var hos deg ved
middagstid med moren og barnet. Jeg var hos deg i kveld med
lcvinnen og gutten. Jeg var sulten
og du delte det title du hadde
med meg. Jeg frØs, og du lunet
meg med klcr, varmet av din
kjceriighet. Det du gjorde for disse Adjevitj, det gjorde du ogsá for
meg."
sa kommer Jesus til oss igjen
og igjen - ogsa denne julen - og
ti strekker ut sin hand med tilbud
om forsoning og fred.
Jeg vil avslutte med engelens
ord til gjeterne pa marken siik vi
kjenner det fra juleevangeliet:
"Frykt ikke! Jeg kommer til dere
med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det
født dere en Frelser i Davids by.
Han er Kristus, Herren!"
Gledelig Jul
Inger Marie MØrk
Jeg overlater stafettpinnen til
Age Bjerkland.

Sogneprest Erling
Nygaard til minne
Sogneprest Erling Ny- og for sitt lyse og varme
gaard dØde fredag 11. de- budskap. Det er mange
sember, 79 âr gammel. som flkk cindelig hjelp og
Med ham er en kjent og fattet nytt mot ved hans
kjcer mann i Enebakk gàtt tjeneste.
Sogneprest Nygaard
bort. Han kom hit som sogneprest hØsten 1958. FØr var fØdt og vokste opp i
han ko-rn-til Enebakk, had- Gamleb yen i Oslo. Han
de han i en àrrekke hatt fzkk sin presteutdannelse
prestetjeneste i Bcerum. ved Menighetsfakultetet.
Han var sogneprest i Ene- FØr han gikk over i menigbakk til han sØkte avskjed hetstjeneste, var han en
i 1975 ved oppnàdd alders- del cirforkynner i det Bici
grense, men han vikarier- Kors. Han er den prest i
te i det ledige embetet inn- Enebakk i dette cirhundre
til den nye sognepresten som har hatt lengst tjeneovertok. Jeg som fikk den stetid her.
glede a ta over tjenesten
Na er hans tjeneste
etter Nygaard, fikk i ham iblant oss fullfØrt, og han
en ncer og kjcer venn og erflyttet hjem til den Herrnedarbeider.
re og Frelser som han hyrSogneprest Nygaard og te seg tilfra unge cir.
Vi takker for tjenesten,
frue valgte ci bli boende
her i menigheten etter at og lyserfred og velsignelse
de ble pensjonister, og han over sogneprest Erling Nyfortsatte heit til det siste gaard sitt minne! Og la 055
sin prestetjeneste.- Med be- som skal vandre videre,
sØkstjeneste, som for- minnes ordet fra Hebr.
kynner, i misjonsfore- 13,7: "Glem ikke deres ledere, de som talte Guds
finger og mØter.
De store ord var aldri ord til dere. Tenk tilbake
sogneprest Nygaards stil. pd hvordan de ievde og
Han laget aldri blest om dØde, og ta eksempel av
sin egen person, men han deres tro".
Steinar Heigheim
vii bli husket for den iver
han media i besøkstjeneste

Julegaven
For barna blir gjerne de
dste dagene for jul ekstra
lange, og spØr en dem hva
de ser fram til I julen, vii
nok mange nevne gavene.
Det varmer a se de tindrende barneøynene og de
forventningsfulle barneansiktene. Ma de fâ bevare noe av forventningen
og gieden gjennom livet!
Julen er en hØytid som
minner oss om a gjØre andre glad og a vise omtanke for hverandre. Derfor
hØrer gjerne jut og glede
sammen. Det er godt at vi
blir minnet om a vre noe
for andre. I en verden
hvor kjr1igheten ofte
blir glemt, trenger vi a understreke Mesterens ord
om a elske var neste som
oss selv. De gode ord og de
varme hjerter kan lyse
opp for noen som er ensomme og har det vondt.
La oss huske at det er
mange som venter pa at vi
tenner vârt Hue lys for
dem!
JulehØytiden forteller
055 at var Himmeiske Far
tenker pa den enkelte av
oss. Barna, svØpt og iagt i
en krybbe i stallen i Betlehem, er Guds gave til
oss. -Han var i Guds skikkelse, men han sâ det ikke
som et rØvet gode a vre
Gud uk. Han gay avkall
pa sitt eget, tok pa seg en
teners skikkelse og var

mennesker ilk>>, Fil. 2,6-7.
Jesusbarnet er Guds SØnn
av evighet, kommet til oss
for a dra hver og en til
Gud. Derfor jublet engleskaren pa marken utenfor
Betlehem: <<re were Gud
i det hØyeste, og fred pa
jorden, blant mennesker
som har Guds velbehag!>.
Var tids Betlehem mmnet ofte ikke om engiesang og fred pa jord. Mitraljøse-ild og terror var
ofte den virkelighet mennesker fikk mote. Men i
denne verden sã full av
void og krig kan vi mote
Gud I dag som for. Vi kan
erfare at Jesus Kristus
kom til oss for a bygge
broer meilom mennesker
og himmeibroen til Gud.
Derfor vii vi Ønske for
hverandre at ikke kay og
mas ma skjule den stØrste
julegaven for oss: Var
Frelser, han som er veien
til Gud for det enkeite
menneske. Jesus talte om
A bli som barn. Ma vi bli
det! Ma vi eie noe av forventningen og gieden som
strâier mot oss fra rene
barneøyner! For juiens
budskap gjeider oss alie:
<<I dag er det født dere en
Frelser i Davids by. Han
er Kristus, Herren>, Luk.
2,11. For det er jo den
egentiige juiegaven!
Steinar Heigheim
1-

0
Julestri pa Tysdal
Hvordan er juleforberedelsene
pa en gârd i v.re dager?
Er mye annerledes i dag enn det
var fØr i tiden?
For a fá svar pa disse spørsmálene tok Vignett et fOrjulsbesØk
hos Marit og Sven-Erik Tysdal i
Dalefjerdingen. Vi ble Ønsket velkommen til gárds av gárdshunden, og pa trappa sto en blid og
smilende husfrue. Marit og SvenErik driver fremdeles med husdyr pa garden, som en av de fá i
Enebakk.
- Hvordan er det, er dere ferdige med slaktinga enna da?
- A j a da, den gár lettvint i váre
dager den, vi sender bort slaktet
til Fellesslakteriet og tar igjen
hele dyr na, sa det sØlet slipper
vi, - ler bonden sjØl, han SvenErik. - Tenk pa det -, sier Marit, fØr matte de hermetisere og salte
ned alt, i vare dager har vi fryseboksen. Det var litt av en revolusjon da den kom. - Marit forteller at hun har i hvert fall beholdt den tradisjonen at rull og
sylte lager hun sjØl. En tradisjon
til har hun tatt opp igjen, nemlig
baking av fiatbrØd og lefse. Hun
gikk pa et kurs som bondekvinnelaget holdt og gikk deretter til
innkjØp av ei takke. - Jeg kommer fra østerdalen, og der er flatbrØd, hjemmebakt sadant, en
nØdvendighet, - ler hun.
- Baking da, har du alle sju slaga?
- Na ja, om ikke alle sju, sa i
hvert fall ganske nre. PeppernØtter og smultringer ma vi
ha, ellers sa er det kransekake,
de andre kan variere.
- En tradisjon til er du tlink til
A holde, - skyter han far inn, - du
brygger 01, skikkelig godt juleØl.
- Ellers sâ er det vasking og skuring.
- GrØnnsapelukta hØrer til, alt
skal vre blankt og skinne til jul,
- sier fru Marit. sa er det pynten
da. SelvfØlgelig skal det pyntes
til jul. I den gamle rokken har et

VIGNETT

Fommuneplanen vedtatt men
ingen prioriteringer i LTD.
Enebakk kommunestyre vedtok mandag kveld kommuneplan for Enebakk med en del endringer I forhold
til det opprinnelige forslag. Nãr det gjelder handlingsprogranimet, d.v.s. rãdmannens forslag til LTB for
kommende fireàrsperiode(altsâ prioriteringene), ga
kommunestyret sin tilslutning til rammene I rãdmannens forslag, men yule ikke gã inn i noen detaijert
prioritering av nye tiltak.
Jiilehilsen

Kornrnunestyrets glade julehilsen til alle som har fátt fradelt
hyttetomter utenom de faste hytteomradene, er at de far by til
abygge pa disse.
Engerhoim.

Marit og Sven-Erik Tysdal hjemme i stua. Pa skapet
star et kienodium, enflott tine fra Fellesmeieriet. En paskjØnnelse for hele ti ãr med feilfri melk.
gammelt nissepar tatt plass. Juletreet skal hentes og bringes inn
i stua, og det har selvfØlgelig sin
pynt som skal henges pa.
- Maten da, har dere noen tradisjoner der?
- MØlje og akevitt pa dagenjulaften, det hØrer med. MØlja lager
jeg av kjØttkraft etter ruilkokingen bl.a. For da ungene var
mindre flkk de risengrynsgrØt,
men na da de er voksne Or de
spise mOlje de ogsa, humrer han
far. Vi kan formelig se hvordan
han gleder seg til dette festmaltidet.
Julemiddagen er den tradisjonelle, kan de fortelle, ribbe, pØlse,
medisterkaker og surkal, riskrem
til dessert.
- Dere er jo husdyrholdere, fa.r
dyra noe ekstra til jul?
- Det var vel vanlig fØr i tiden,
men na er fOringa sa god hele
âret at de vel ikke behOver noe
ekstra na. En god klapp og noen
ekstra ord blir det vel.

- Jeg husker at mor pleide a Si
- Et v1 og trivs v1, til krØttera
da hun fOret julaften, - mintes
Sven-Erik. Dyra ma ha stellet
sitt til vanlig tid enten det er helg
eller hverdag. En dyrebonde i
dag har liten fritid. I Enebakk
finnes det ikke noen avlØser for
tiden, sa deter ikke til a tenke pa
en gang a ta seg noe juleferie.
Tradisjon er det jo a reise pa
kirkegârden for a pynte der.
Familien Tysdal reiSer dit enten
lille julaften eller pa formiddagen
julaften.
Smafuglene ma jo ogsa ía sin
julemiddag. Kornband er noe
som hØrer jula W. og pa Tysdal
slipper spuryen og kjØtu.a
lete forgi eves etter maten sin.
Kornband blir hengt opp med
raus hand.
- Ellers prover jeg jo a bare inn
sa mye ved at jeg slipper a tenke
pa den i hvert fall julaften og fØrstedag, - sier husbonden.
Fikk vi svar pa vare spOrsmâl?
Jo da, det flkk vi. Selv om det
fremdeles er mye a gjOre pa en
gard ogsa i dag, sa er det i hvert
fall adskilllg lettere enn fØr. De
fleste sender inn slaktet og tar
igjen ferdige skrotter. Fryseboksen har laget en liten revolusjon i husholdningen, og de aller
fleste er ikke fuilt sa tradisjonsbundet som tidligere, selv om det
selvfØlgelig er enkelte tradisjoner
som fremdeles er holdt i hevd eller som blir tatt opp igjen.

Foig med
ncermiljoet
LES

Jlintt

Engerholrn blir avsatt til offentlig formal som foreslátt av formannskapet. Et forslag fra
repr.Einar Holstad (Kr.f.) om a
avsette eiendommen til landbruks, natur og friluftsformal
flkk bare fern stemmer.
Burstad

PA Burstad Ønsket Helge Nilsen
oadet melborn butikker og
fylkesvei
avsatt til landbruk ,natur og friluftsforrnàl, i stedet for til boliger
som foreslátt i planen. Ornradet,
som eies av kommunen, og Harry
Heier er i dag dyrket mark. Helge
Nilsen flkk tre stemmer for sitt
forslag, og dermed blir dette ornradet framtidig boligomrade pa
Burstad
Kvernstuen

Eiendornmen Kvernstuen blir, i
trad med formannskapets innstilling avsatt til bolig/offentlige
formal, i stedet for til nringsarealer som foreslatt i planen. De ovenforliggende ornràdene. altth de

omradet vis a vis kirken som var
avsatt til nrings/forretningsformâl i planforslaget, blir tatt ut av
planen og avsatt til landbruks,
natur og friluftsformal.
Flateby III først

Flateby III, eller Bergskaugjordet, skal utbygges fØrst. Dernest
utbygges Melgardsskogen, og endelig Skaugomradet.
Byggeforbud

Det blir innfØrt byggeforbud i
100-metersbeltet langs Øyeren,
Gjeddevann, BØrterelva, Lysern,
Mjr,Vag, Langen og Bindingsvann, saint alle vassdrag innenfor markaornradet. Byggeforbudet gjelder medmindre annet
er fastsatt i reguleringsplan. Bygningsradet kan gi dispensasjon
fra disse bestemmelsene for landbruksbebyggelse.
Men beroligende for mange er
det vel da at planbestemmelsenes fØrste punkt nedfeller at vedtatte eller stadfestede reguleringsplaner fortsatt gjØres gjeldende og at bygningsradet har
adgang til a gi dispensasjon fra
kommuneplanen nar srlige
grunner foreligger.
Under behandlingen av kornrnuneplanen ble det fra flere av-

Kvernstuen som var foreslâtt til overordnet malsetting i plandnringsarealer i planen, ble pa okumentet. Dette mente blant
forslag fra Per Kongsnes vedtatt annet bade Tom Nilsen (SV) og
utvidet ned mot RV 155 og avsatt Jan østreng(H). Tom Nilsen
til offentlige formal og lett nframsatte forØvrig forslag om at
ringsvirksomhet. Et forslag fra man ved fØrste revisjon av plarepr.Asmund Jahr.(H)om a ta nen ma fa inn et eget kapitel om
disse omradene ut av planen flkk naturvern, og dette flkk han ogsa
11 stemmer.
gehør for i forsamlingen.
Det ble ellers gjort en del endrin- Christian Oppegaard (H) sa at til
ger i forhold til planforslaget nb tross for at det2O steder i planen
det gjaldt enkelte eiendommer i var oppramset handlingsplaner
Ytre Enebakk. Pt forslag fra Egil og màlsettinger, matte han etterSØrensen (Fr.p.) ble det vedtatt lyse tyngden av tiltak som skal
at eiendommen Strandvollen, iverksettes. Summen av planen
gnr.90, bnr. 69 skal beholdes til skaper forventningspress, sa
bolig og forretningsvirksomhet i Oppegaard.
stedet for a avsettes til boliger. Egil SØrensen Fr.p. kalte planePa forslag fra Jorunn Buer ble bestemmelsene for rene unndet ilkeledes vedtatt a ta inn taksbover, og foresbo behandlineiendommen Groseth til bolig- gen av arealdelen i planen utsatt,
formal i planen, i stedet for at for a legge fram et nytt forslag til
den gar til landbruk, natur og fri- arealdel pa vârparten 88. Dette
luft. Det er nemlig allerede gitt flkk han imidlertid bare6 stemtilsagn om utbygging pa eien- mer for.
dommen, og representantene Ny buds jettgjennomgang
fulgte Buer i at det var rimelig a
fOlge opp dette.
Som nevnt ble det ikke vedtatt
Ekebergdalen utbygges
prioriteringer av handlingsproI Kirkebygda ble det vedtatt a ta grammet for 1988-91. Komarealet i Prestegárdsskogen som munestyret ga imidlertid sin tilvar foreslatt til boligformál ut av sutning til at det p.g.a. den Økoplanen. Kommunestyret Ønsker nomsike situasjon og de statlige
likevel, i trâd med forrnannska- innstrammingstiltak skal foretas
pets forslag a bygge ut omrádet full budsjettgjennomgang i lOpet
Øverst i Ekebergdalen fØrst. av 1.kvartal 1988.
lk

Norges største og r,imeligste romjulssalgIn
Prise.' Ira kI' 45.
Vi ørLer vãre .pa lamper og skjermer.
kunder I Enebakk
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til kr 20.000.
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Gratis kundepark. AVe typer KJØPEKORT. fra 9.00-20.00

Herr og fru Nisse har tatt plass i rokken.
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Lampespesialisten 91
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Stromsvn. 28, Strommen

VIGNETT

N Fotpleie

~
;IJuleverksted

kiasserommet hvor man
kunne lage emaijesmyk- TA
ker. Det var nok mange av
ungene som sâ sitt snitt til
lage flotte julegaver her.
Eget rom for innpakking
av julegavene var det ogsã. Og ble man trØtt av alle aktivitetene, ja sâ kunne man saktens gâ til musikkrommet og slappeav
med tegnefilmer, eller ta
seg en tur i gymsalen og
spille bordtennis og
sjakk. Her var det noe for
alle.I heimkunnskapsrommet var man travelt
opptatt med julebaksten.
Store og smâ pepperkakekoner og menn, hjerter og
stjerner. Det gikk unna i
lette skyer av mel og forlokkende dufter fra steikovnen.

1

a

Bakermester snipp,(rektor Jan G.Scethren) pa plass
pa torvet bak et enormt trau med selvlagde smulteringer somfikk bein get pd....

a

Ø

Julestri med liv og rØre
over det hele var det pa
Ytre Enerbakk skole torsdag. For tredje âr pa rad
UI var en dag satt av til juleforberedelser og alternative aktiviteter 1 fØrjulstig da. Og rammen i âr som de
foregãende<<Jul i skomakergata..Og skomakergate, ja, det var korridoren

mellom kiasserommene
som det foregikk varierte
aktiviteter i. Et sted laget
man julekort, et annet julebilder, noen broderte,
noen laget flotte englebilder. Alle var opptatt, og
aktivitetene fordelte seg
godt utover. Det eneste
stedet det var skikkelig
k, var utenfor dØra til

I gangen utenfor kjØkkenet fant man Torvet.
Her var det laget langbord pyntet med nisser,
og et enormt trau med
hjemmelagede smulteringer som smakte fortreffelig og smeltet pa tungen.
Det var skolens nybakte
rektor, Jan G. Sthrensom var mester for disse.
Han var ogsà finne pa
torvet, som bakermester
Snipp med imponerende
kokkelue pâbrodert -Allmat er god' Sammen med
frk
Enebr
pa
Torvet,(kontordame Else
Wiik) solgte han fortreffelige smulteringer, og
skjenket kaffe til besØkende inkludert Vignetts utsendte.

a

Samstemte juletoner
Det hadde vrt plass til here da
Enebakk janitsjar inviterte til julekos pa Flateby Samfunnshus
lØrdag ettermiddag. De som mØtte fram opplevde imidlertid et
velsignet avbrekk i julestria med
kjente og kjre juletoner framfØrt av musikkrefter fra hele Enebakk.
Enebakk Janitsjar ápnet med
Pavis Angelicus av Cesar
Franck. SA fulgte Mighti Fortress is our God,( en parafrase
over Var Gud han er sa fast en
borg), og endelig Trumpet by
Candlelight, med Bard Johannessen som solist pa trompet.
Ogsâ bygdas sangkor var med pa
fØrjulskosen. Fra Ytre kom Betel
tJngdsomskor.Sammen med Flateby korforening,og en gruppe
habile sangere hentet fra Janitsjar'n
dannet de et fiott julekor som
framfØrte: Det lyser i stille grender, Nar juldags morgen, med
Gry Adolfsen og Torill Finne som
fiØytesolister, og endelig ble fØrste avdelingen avsluttet med unison framfØrelse av Deilig er jorden hvor korps, kor og sal deltok.
Etter en pause med kaffekos og
nisseorkester som underholdt,
ble konserten avsluttet med allsang av julesanger, med koret
som forsangere, akkompagnert
av Janitsjaren;

Fotpleieforfire generasjoner!En fin demonstrasjon av
atfotpleie erfor alle alders grupper.
Foranfra v.:Hilda Danello, Agnes Vestby, Bakfra v. Jorunn Lorentzen og Hildur Lorentzen. Til HØyre i hvitt:
Fotpleier Iren Lindas
Er du dârlig til
beins.Trøtt og sliten av
trãkk etter travie juletider? Da er det godt vite
at det finnes en rãd. Bade
i trygdeboligen
Flateby, og pa Enebakk syke og
aldershjem, finnes det tilbud om fotpleie.

a

pa

Tilbudet gjelder gammel og ung.
Det er ikke bare for beholdt pensjonrer og pensjonister, selv om
disse far halv pris. Det erEnebakk Helselag som betaler halvparten av hva det koster for
pensjonister. Alie vi andre betaler hva det koster, men tilbudet er like fulit til alle aldersgrupper.
—Jeg háper at vi nâr far bygget
fotpleien skikkelig opp, sier Helselagets leder GunnbjØrg

Svarthol.—Ogsá unge mennesker
trenger fotpleie, forsikrer hun.
—Dette er noe alle bØr ta seg rád
til, f.eks. hver femte eller sjette
uke. Det er viktig a holde undersattene i fin form, og da er to ting
viktig: Riktig skotØy og god fotpleie. Det er Iren Lindás som tar
hand om undersâttene vare, bade pa Flateby og pa Sykehjemmet.
Pa Flateby har det vrt et fotpleietilbud I ca 25 ar Mr vi opplyst av -Heiselagerepre
Gunnbjørg Haug.—Forst holdt vi
til hos fru Randem, sà pa det
gamle Lokalet, deretter pa Bedehuset og Samfunnshuset.
Neste sted ble Helstasjonen, fØr
vi var sà heldige a fá et ram i
Trygdeboligen, sier GunnbjØrg
Haug som ogsa understreker at
tilbudet er apent for alle.

Seler til [nebakks
Vi ma berØmine Anett Hansen
med en gjennomført god kamp.
Alt lykkes. B1.a. scoret Anett 2
P14 is fØrste kamp i A-slutt- mâl med stegskudd a la Trine
spillet endte med en kiar seier Haltvik. For Øvrig spilte alle jenover Fenstad. Med bange anelser tene meget bra og disiplinert.
reiste vi til Neshalien uten var
keeper Hege A. Johansen.
Vi gleder oss til videre spill i
Vi var nØdt til a sette utespiller A-sluttspillet, sam kretsmesterChristina KØhn i m.l. Jentene skapet avgjØres i.
hjalp Christina med et meget
godt forsvarsspill, sa hun greidde
seg bra. Enebakk hadde kampen
De som scoret var: Anett
under full kontroli. Ved pause Hansen 8 mil, Elm Foistad 5
var resultatet 8-5 til Enebakk. 12. mil, Hanne JØrgensen 2 mil,
omgang Øket de ytterligere og Maria Benterud 1 mil.
kunne ga av banen med sluttB.J. og S.H.
resultat 16-11.

P14 1 med 16-11

4I

6

cç)

Kjempe,j/ til bud

YRVERKERI

F

Bard Johannessen fikk velfortjent applaus for sin flotte trompetsolo.
SØndag ble det samme opplegget glkk til kreftsaken, og folk ble
kjØrt pa Mjr ungdomsskole. oppfordret til a gi etter hva de
'Inntektelr av arranementet syntes detid-defátt.
-

Stort utvalg. Selges pa
BJERKESENTERET — FLATEBY
fra man. 28. des. til og med tars. 31. des.
Apn.t. man., tirs., ons. 10.00-20.00.
Nyttarsaften 9.00-15.00.
Fotbaligruppa

VIGNETT

Taersi et tZebetansk kloster
Klokka er bare fern,
men gjennom Lushaers
morgendunkie ãser gjailer ailerede taktfaste,
energiske tomrnesiag. Det
er takter som fortelier de
500 tibetanske buddistmunkene i iandsbyen at
det er bØnnetid, og inntuilet i vide,purpurrØde
kapper kommer de eldre
med seriØse miner, konsentrert om rosenkransen
i hânden, til en av kbsterets
meditasjonshailer. Mer stØyende dukker de yngre opp, ogsã de
snaukiipte, og med det
karakteristiske "perlekjedet" lett tilgjengeiig.

Ka-Pa, stifteren av den gule sekten vre fØdt, og siden hans mor
i 1379 bygget en Lotus Dagoba
pa hans fØdelsesplass, har troende kommet pa pilgrimsferd, og
for a brenne rØkelse. P
1500-tallet ble det bygget et lite
lamasteri her, og siden den gang
er det utvidet en rekke ganger. I
dag vier rundt 500 munker sitt liv
til sin tro pa kiosteret. I tillegg
kommer det hele tiden billass
med svartkledde tibetanere pa
pilgrimsferd. Ryggsekkturister
dukker ogsa opp med jevne mellomrom, og vi Mr overnatte for en
billig penge. Men nâ er vi bare
noen ganske fa. Tibet er som
kjent stengt, og dette gjØr at fâ
eller frre og frre legger sin reiserute i denne retningen.

DEN GULE SEKTEN.

Timene gâr mens de purpurrØde i yogastulling sitter vendt
mot en kjempemessig buddastatu. Snart begynner dagen a
gni sukkerbitene Ut av morgentrette øyne ogsà utenfor tempelet. Pa svarte sykier kommer

Jeg befinner meg pa Taersi, et
av de seks stØrste tibetanske
kiostrene i Kina. Geografisk hgger det i Qinhaiprovinsen, noen
mil nord for Xining, som er omrádets hovedstad. Her skal Tsong

MORGEN I LUSHAER.

Taersi - et av de seks stØrste tibetanske klostrene i Kina. Her vier 500 munker sitt liv til sin tro.
blâkledde kinesere til markedet,
og dratt av en tibetansk okse
humper ei kone forbi oppe pa et
hØylass. Smilende jenter stabler
nybakte kaker i hauger, og raskt
er de omgitt av frosne tibetanere
sam Ønskeren-skikkelig tekopp
pa morrakvisten, te blandet med
smØr.. En fillete kledd gutt i seks
ars alderen hopper rutinert opp
pa et esel, og rundt omkring i
landsbyen âpner boder med de
mest spennende rariteter. Det er
kjempemessige glitrende buddastatuer, tibetanske drakter,
smykker og tykke stoffer. I fortauskanten far en munk sitt fottøy reparert av en skomaker,
mens ivrige kinesere uten hell
forsØker a selge noen tibetanere
et beverskinn.

Tibetanere i svcere svarte saueskinnsfrakker.

Kinesiske skolejenter i Qinhaiprovinsen
DEN TIBETANSKE LEIREN.

I den tibetanske leiren er det
frokosttid og ut av hvite telt
kommer bustete tibetanere i sine
svre , svarte saueskinnsfrakker.
Lite barer preg av at higgeunderlaget har vrt noe annet enn den
steinete bakken, og den karakteristiske har trohig gjort sin misjon som sovepose. NA damper
det fra gryter, og unger og gubber
fiokker seg om de fargerike konerie. Deres kapper har ofte fantasifulle band, og det lange svarte h.ret er fiettet i de mest kunstferdige frisyrer.
KLOSTERET.

I fortauskanten far en munk sitt fottØy reparert av en skomaker.

Utover dagen tar jeg klosteret
nrmere i Øyesyn. Arealet har
seks meditasjonshahler,av disse
gjØr den fØrste med sin spesielle
atmosfre, stØrst inntrykk. En
tidekket munk trommer hele tiden energisk etter uleselige noter. NA og da dunker han litt pa
bekkenet, noe som far bildet av
de mongoiske danserne i bakgrunnen til a virke levende og ekte. Oppe fra en terasse titter utstoppede bjØrner, hester, okser
og andre dyr ned pa oss. Ellers

dufter det stramt av rØkelse og
smØr, laget av fett fra tibetanske
okser. Andre hailer har tykke
tepper,tusner sma og store buddafigurer og bØnnehjul i uhike
stØrelser. JErbØdige pilegrimer
legger igjen penger og silkesjerf.
Nevnes om Taersi bØr deres helt
spesielle skuipturer. Dette er fargerike figurer som er laget av det
utrohige materialet, det for omtalte smØr laget av fett fra tibetansk okse,en kunst som trolig
skriver seg tilbake fra Tibet i det
trettende arhundrede. Kunsten
ble tatt opp pa Taersi i slutten av
det 161rhundrede, og skulpturene viser gjerne den 15. dag i det
nye aret.
Dagene og spesielt nettene begynner a bhi kalde i Qinhaiprovinsen, og snart bestemmer jeg
meg for atter engang a rulle soveposen sammen. Et kort glimt har
jeg ftt av tibetanerene, noe som
har gjort fristelsen til nrmere
bekjentskap stor. Men provinsen
er stengt, sa denne gangen er det
umuhig. Kanskje,kanskje en
gang i fremtiden, jeg kan thvertfail hape
MARIANNE.
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Kim og Toms
Candy

Vi takker
o
vâre kunder
for det gamle
àret, og ønsker
alle en

Forretningssenteret
1914 Ytre Enebakk

ønsker alle kunder

GOD JUL og
~GODT NYTT AR!
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FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice

AO%L

v/Bjørn Brodholt, Tomter

TIf. 92 26 10

V
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Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

GOD JUL
og

GODT NYTT AR
ønsker vi
alle vre
kunder.

Bei~a

Blomster
& gayer

Forr, senteret, 1914 Ytre EnebakkTlf., (02)925346

KJEMPE-UTVALG.I
Vi mener

Apningstider:
Lille julaften
Julaften
Man., firs., ons
Nytt2rsaften
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9.00-17.30
9.00-12.00
9.00-14.00
9.00-14.00

a ha Enebakks storste utvalg

i fyrverkeri.
Pa grunn av stort innkjop kan vi tilby
de mest gunstige priser.

Nina og KjeII

GULVSLIP

PRISEKSEMPEL:

Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.
ENGERS GULVSLIP. TIf. 02/9572 01 e. kI. 17.

Familiepak. Orion ass
Qakettpak. 5 stk. Thunderbird
Saturn hakkefyrverkeri 20 skudd
Magicol bakkefyrverkeri 100 skudd

BEGRAVELSESBYRAER

Ski
Be0ra'clscsb',rã

kr100.

25.
kr 25.
kr 50.

kr

MANGE FLERE GODBITER

CHR STENSRUO EFTF

cS1tmi1At3tJ & &tetLeit a.t

Asenvn. 3, 1400 Ski
Telefon 87 30 60
Vakttelefon

1912 ENEBAKK
EL. INSTALLASJON

Vi kommer
i konferanse

OG FORRETNING

(02) 92 63 00

(D-

Ordner alt
FoHodistriktets byra
gjennom 60 r

Modenie -RtiskR!rnd

b

041s Sevârnyefyldige

j1jflt!tt

160 sider med nyheter
RING ELLER KOM INNOM.

ønsker alle sine lesere

god Jul og

o!ros jeiit
Vammavn. 27,1800 Askim.
TIf. (02)88 09 22-88 07 72.

godt nytt Ar

og takker for âret som gikk.
Hilsen

,

'A;

Neste avis kommer 6. januar.
'N ..nnleveringsfrist mandag 4. januar.

-TIf. 92 65 50

-

92 65 40

HUSKATALOG

• 1,

L

P

HUSK BILAUKSJON

O11ERBECK BIL og karosseri
IflhIIIUUU..UUI.U.
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Vi
V i ønsker vre kunder

en god Jul o
et godt nytt firl
AUT. MEKANISK VERKSTED

\-

ASKIM

tw'a$

BILERI
ALLE
PRISKLASSER

I
-

U

NB! Hver fredag kI. 18.30
Prøvekjøring 09 besiktigelse hver dag

STEDET FOR DET GODE BII.KJOM
TLF.88 0896
I —.

.

.

GRAN

1914 YTRE ENEBAKK
ig AUT. KAROSSERI- OG LAKKVERK. TLF.
(02) 9244 14
-

RESTAURERINGER

924565

SANDBLASING
BILREKVISETA
BILBERGING

APENT
ONSDAG

WIN-

8-16
8-20

Henting, levering og taksering
etter forhândsavtale.

.--

_-.

'.'

VIGNETT

4UL

IF 4mm

I

MURERE

RORLEGGER

Steinar Nordahi

JOHN A. ANDRESEN

BYGGSER VICE
Alt I mur- og pussarbeid.
TIf. 92 63 46

FRISØR

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

J]I1F1i.
huh 3FF

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

Jan M. Johansen

Erik Kjelgaard

Mur, puss,
peiser og fliser

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 9246 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Iviettes ftärdesign
Dame- og herretrisor
SaIg av harpreparater og parfymeaiIer.
Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00
TIf. 92 55 50
Bekkelaget II etg., Y. Enebakk

Bjerke Härdesign
TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

01

.

4i

1X
II

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Siw's salong - Of. 928049
Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- 09 herrefrisor
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. og torsd.

SPESIALFORRETNINGER

TØMMERM ESTER
-

DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI
Apent:
Mand. - fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlt. 9254 13

Tlf. 02/9265 43
Mobil 094-37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enehakk rørleggerbedrift

Enebakk Markiseservice

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

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Fast pris

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

BLIKKENSLAGER

Svein Guibrandsen

BrØdrene Svendsen A/S

.
'cdt acL7-ama S IERC
f/i

Enebakk glass

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

Alt I nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.

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

D. Freitag & Co

OSVALD NODLl

1911 Flateby - tlf. 92 82 67

Vestli, 1911 Flateby

KVIKI( HENS

Utsigts rammeverksted

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.

Rolf PJassvoId

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

GLASSMESTER

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

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produkslon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
B)) - Elektro
Postboks 77. 1912 Enebakk - tlf. 02/92 62 94

Riingen
TH. 83 70 19/72 16 85

Am (.5 Yrkesklmr

r

W
L

Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf. 02/88 81 54

Langdag onsdag og torsdag til k) 19.00.

EL.INSTALLASJON

Strømsborg &
Enersen A/S

INSTALLASJONSFIRMA

KJELL BRENDJOBD

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

EIL.AGelektroinstallatorer

LA

UTFORER ALT I EL-iNSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 8694. Moblitif. 094/26 165

GS Containerutlele
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m.
TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

1400 Ski - tlf. 8737 10

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Klasse A - Klasse B
1eorikurs - KjOretimer

Teorikurs - Fase lI

Opplring

Om nodvendig moter vi
til kjoretimer I Enebakk.

Alt I mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60
REGNSKAP

SJAFORSKOLE

Sandakers Trafikkskole

Bistorante ITALIA a.s pizzeria

pa

b/I

TIf. 06/81 42 92

SELGE EIENDOM?

økonomi & Begnskap Enebakk A/S

Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

<Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Rovik

SVEIN H. HELLER A/S

Senteret, 1914 Ytre Enebakk

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

Telefon 92 53 31 - 94 22 65

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk
TAN NTE KN IKE R M ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82

Stein Darre-Hanssen

VETERINIER

Landhruksregnskap, Økonomi

Grendesenteret, Flateby

Skedsmo Dyreklinikk Riis gârd, KJELLER
(Skiltet Ira Fetvn. v/flyplassen)
Apent Ira morgen til kveld
hele uken unntatt lord/send.
Timeavta)e tlf. 06/87 81 92

og mindre handelsregnskap

TH. kI. 8.00-15.00
TH. utenom kontortid

92 87 39
92 80 31

Kvelder, etter avtale.

Brede Gjestang
Flateby. hf. 92 81 49

BILFIRMA
Audi

Erling Rod A/S
1800 Askim

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nyc el/er brukte bil dos oss.

A. NILSENS
BILSERVICE
TORNERUD - Askim
lit.

881570

Scan consult

Enebakk
Translormator
verksted

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

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

TIf. 88 16 15

Trio Autoskade

Flateby Antirust

Vi tar imot lakkering
og oppretting

KjØp 09 salg av biler

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/928070,1911 Flateby

Rill$ /
Studer
annOnSefle

nebcikk
cgnskapskontor
Medlem av
PRF Norske RegnskapsbyrAe!S Forening
TIf. (02)92 63 03
KR
Postboks24
Godkjent regnskapskontor
1912 Enebakk

Mep plass

tmil

FIAS

For liten
Garasjen til Sykehjemmets nye miljøbil er nã
pa plass,men hva hjelper det? Da garasjebygget sto der, viste det seg at her kom ikke bilen
inn. Garasjen var rett og slett for liten.
SA, den flotte miijØbiien, som
skal frakte pensjonrer pa sykehjemmet rundt i og utenfor
bygda i forskjellige wrender, frister na en iskaid tilvreise pa
gârdsp1assen mens et par privatbiler har ftt forelØpig ly for kulda.

De ansatte ved FIAS. Fra venstre: Lasse Østli, Rune Hansen, Ronny Heimtun, Rot! Pettersen,
Frode Pettersen. Sittende foran fra venstre: Daglig leder Ragnar Stenslie, Johan Haugen,
Arild Svarthol.
Endelig kunne Folio Industrier i Ytre Enebakk innvie sitt nye tilhoidssted.
Age Rustad er den som
star som byggherre for nybygget. FIAS trengte mer
plass, spesielt lagerplass.
Age Rustad hadde tomta ved
siden av den nâvrende arbeidsplassen, og ordfØrer Lucie Paus Faick tok kontakt
med Rustad, og dermed begynte snøbalien a ruile.
Ved innvieisen var det, foruten
de ansatte, invitert flere gjester.
Representanten fra Fylkesnringsrâdet, øystein Lunde,
Gina Krogsvoll fra Informasjon
og kontaktformidlingstjenesten
for smâ og meilomstore handverks- og produksjonsbedrifter i
Oslo/Akershus, ordfØrer Lucie
Paus Faick, Folio Industrier representert ved sjefen, Bjerklund,
og representanter for pressen var
invitert. Malinglukten hang i
lufta da vi kom inn i den store, iyse haflen. Her var det dekket et
flott iangbord, og Rustad Ønsket
aile velkommen. Han takket ordfØreren for hennes engasjement
for a fà Folio industrier til Enebakk. Da den návrende piassen
ble for liten, tok hun kontakt
med Rustad for a drØfte dette
med ham.
- Jeg tygget iitt pa dette og tok
til siutt kontakt med INKO, veiiedningstjenesten for Akershus.
Der trodde jeg 4t jeg skuile treffe
en han, ogsâ trail jeg en hun i stedet, 10 han. Det var Gina Krogsvoll.
- Du var sà entusiastisk at jeg
kunne jo ikke trekke meg med
ra i behold i hvert fall, sâ du har
mye av ra for at dette star her i
dag, - sa Rustad.
Det ble gitt ian i fylkets nringsthd, sá begynte arbeidet.
Hele familien Rustad var i arbeid
her. Den yngste sønnen Arnfinn
tok ferien sin for a jobbe pa tornta, de iempa stein, grov og planerte, kona Eva hjalp til med alt
papirarbeidet osv. NA star bygget nesten ferdig. Armen etasje er
ikke ferdig ennâ, men nede er
produksjonshalien kiar. Den er

- Feiiievering fra firmaet, kommenterer en oppgitt forhenvrende kst.sykehjemsstyrer
Erik Ohr til Vignett.
Ohr som var aktiv i forbindeise
med prosjekt miljØbil forsikrer
atdette skal det bli gjort noe med
med det alier fØrste.
- Firmaet Grimstad garasjer,
som har levert garasjen er fuilt
innenforstatt med at dette ma
ordnes snarest, sier Ohr. Muiige
lØsninger pa miseren er at gara-

sjen som na star der jekkes opp,
eiler at man rett og siett iar leVert en helt fly garasje.
Kst.sykehjemsstyrer, Johanne
Helgheim bekrefter overfor Vignett at deter riktig at garasjen er
butt for liten til bilen, men understreker at man alierede arbeider
for a fA gjort noe med dette, og at
en garasje stor flok til bilen vii
komme pa plass med det alier
fØrste. Pa den ene eller den andre
rnáten. Garasjen som den na star
har kostet ca kr 70.000. Kommunen har betait 13.000 kroner
for grunnarbeidene. Sanitetsforeningen har gitt en god slump
penger i form av loppemarkedinntekter til garasjen, og radio
"Den grØnne BØiges" lotteri innkasserte ogsa en god slump penger til denne garasjen.

pa hele 190 kvm. I tillegg kornDagiig ieder Ragnar Stenslie
mer et stort lager, kontorer, kjØkmottok nØklene av Rustad. Han
ken/spiserom, garderobe og vas- takket og sa: - Vi skal bruke detkeromldusj. Rustad overrakte te bygget. Som alle dere andre
biomster til Gina Krogsvoli, ord- har ogsa jeg statt i steinhaugen.
fØreren og til sin kone Eva, med
Jeg var ogsá skeptisk med det
takk for hjeipen. OrdfØrer Lucie samme, men etter hvert forsto
Paus Faick takket for invitasjo- jeg at dette gikk bra. Dere skuile
nen. Hun satte stor pris pa at ha sett tempoet til Rustad, han
bygget ble ferdig pa denne siden sliter ikke pa buksebaken.
av nyttâr. - Dette var en av de
Stenslie rettet en varm takk til
store sakene som kommuneAge og Eva Rustad. Rustad avstyret var heit enige om. I 1984
siuttet med a si at det er et ordkom den fØrste konfidensieiie
tak som heter at det star en kvinplanen pa bordet. Kommunene bak, - men her har det stâtt
styret var enige i at dette matte
kvinner bade foran og bak. Det
vi ía til. Det tok ikke lang tid fØr
startet med en kvinnelig ordFIAS var pa plass i Ytre Ene- fØrer, en kvinneiig bygningsradsbakk. For 3/4 ar siden ble planen
formann, kvinneiig ingeniØr som
for dette bygget iagt pa bordet,
piasserte huset pa tornta, og da
og jeg kan ikke huske at et sá jeg skulle ha en juridisk saksbestort prosjekt noen gang har gatt 'handier, var jammen det ogsa en
sà fort og smertefritt, sa ordfØrekvinne. Det eneste mannhige
ren og la til at hun hapet bedrifinnsiaget har vrt sØnnen mm
ten fortsatt skal gá bra. Den er en
Arnfmn og jeg, og vi begrensa oss Garasjen pa plass, men det hjetper lite. Den er for liten til
fryd for var kommune. Deretter
til a lempe stein vi, - 10 Age Ru- len den skal huse.
overrakte hun en vimpel med
stad.
kommunens vapenmerke til den
daglige ieder, Ragnar Stenslie.
Bjerklund fra Folio Industrier
gratulerte med dagen og husket
PARAFIN - FYROLJE - DIESEL - SMOREOLJE
tiibake pa den dagen da de i et
mote pa As drØftet muligheten
av a îa til en datterbedrift ute i
distriktet. Enebakks representant mente at det matte da vre
som efterfolger Aage W. Svarthoel
plass i Enebakk til den, og til
Enebakk kom den. Etter hvert
i samme bransje
ble plassen trang. - Vi hadde da
et uformeit mote med râdmannen og ordfØreren, og da gikk det
som sist. Det var som a vii pa en
bryter, vips var alt OK. Jeg er
imponert over hvor fort dette har
gatt. Jeg ma innrØmme at jeg
HYDRO
hadde bange anelser i sommer da
jeg sto i denne steinhaugen, - sa
*Norsjø-olje
Bjerklund.
beste kvaHtet
Representanten fra INKO-tjenesten, Gina Krogsvoii, hadde
ogsa statt i samme steinura og
vrt bekymret, - men, sa hun, Rustad og jeg har etter hvert
VI LEVERER RASKT I SKI - HOBOL
snakket mye sammen, og jeg har
SPYDEBERG - ENEBAKK - R/ELINGEN
kommet til det jeg, at det er
idretten som vi kan takke for dette resuitatet, du er rnalbevisst, og
- PR! VAT 92 46 52
dette er vel den stØrste konkurBEST. TLF.
ransen du har hatt mot tiden noDirekte til tankbilen - 094/18 967
en gang. Det gir en drift og inspirasjon til a jobbe videre nar en
ser et resuitat som dette, sa hun.

bi-

WARTHOL BRENSEL Y. EN[BAKK
ønsker kundene

ç946og
godt nytt Oar'.

Lave priser - gode tilbud
92 40 47
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