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Glomma-
arvtil 
bosenter? 

 

Et bo— og servicesenter i 
kommunen er nâ pa 
planleggingsstadiet, men 
det er vanskelig A opp-
drive penger til prosjek-
tet. Etter det 'Vignett har 
grunn til A tro, vil bruk 
av Glomma-arven bli 
diskutert i denne sam-
menhengen. 

SIDE 6 

Enebakks flotteste juletre 
I hagen til Anker Lysaker pA 
Kronafeltet 1 Kirkebygda stAr 
Enebakks flotteste juletre. Det 
10 meter høye treet er pyntet 
med 112 lys og for fØrste 
gang pd mange Ar er det nA 
lys pd toppen. 

Det 25 Ar gamle treet har 
Lysaker selv plantet og de sis- 

te 15 Arene bar det vert pyn-
tet. Folk synes liksom ikke at 
det but skikketig jul hvis det 
ikke er lys pA treet til Lysaker. 
Lysene kommer til ft stA ut til 
januar og Anker Lysaker hA-
per at treet kan bidra til A ska-
pe ro i en ellers hektisk ju-
lestrid. 

Timebestilling: 
(09) 87 05 24 

Princesshu ski, 
Optiske 140C Ski 

Wiwi 

JrAiik 
Ski Synnøve Finden 

osteprodu kter 
Fettfattige produkter 

Ira naturens ege 
kjøkken 

Lossaig kr 7.-
7. ârgang 
19 des.-2. Jan. 

     

     

 

Skole i 
brakker 

 

Enebakk: laveste drifts' 

    

Det har etterhvert butt 
svrt st populrt a sette 
opp brakker i Kirkebyg-
da. FØrst  havnet  førsko-
len inn i brakker, nâ star 
skolen for tur. Utbyg-
ging finnes det like 
penger til og skolen 
sprekker neste høst. 
Kommunestyret har talt; 
vi setter opp enda en 
brakke! 

SIDE   

Frre 
kino-
besok 

Rundt 8500 ganger har 
enebakkingene besøkt 
Flateby kino i Ar. Det er 
rundt 2700 frre kino-
besøk enn i fjor. 
—Det har vrt et vauske-
hg Ar for mange sinAki-
noer i landet. Tar vi det i 
betraktning har vi like-
vet greid oss bra, sier le-
deren for kinokomiteen 
Bjørg Benterud. Hun er 
godt fornøyd med be-
sØkstallet som ligger 
opprnot det budsjetterte. 

SIDE 3 

tgifter i 
Akershus 
Enebakk kommune har de laveste driftsutgif-
tene pr. innbygger I 1yiket. Det betyr at hver 
enebakking Mr 3340 kroner mindre til sosiale 
utgifter, skole, kunst og helse enn det som er 
snittet. Sammenligner vi med snittet for kom-
muner pa landsbasis ligger Enebakk ogsã her 
kiart pa bunnen. 
—Ikke overraskende, er radmann Bjorn Hal-
vorsens kommentar til tallene. 

SIDE 3 

1992 b1mir enda 
verre enn 1991 
Mandag vedtok kommunestyret neste firs bud-
sjett. Store nedskjeringer over hele fjala ble 
resultatet etter en seks timers forhandlings-
runde blant de folkevalgte. —1992 vii nok bli et 
enda tøffere ?tr enn det som kommer, da bade 
tidligere underskudd og avdrag pa 1tn ma' be-
tales, er radmannen Bjorn Halvorsens dystre 
sptdominer om frerntiden. 

SIDE 2 



Fra neste host av blir 
det en ekstra klasse 
ved Kirkebygden sko-
le, og ikke et eneste 
ekstra rom er h opp-
drive. Penger til 
utbygging finns ikke, 
sä løsningen blir 
brakker. Sâkaite byg-
ningsmoduler skal set-
ties opp som en mid-
lertidig Iøsning. 
At Kirkebygden skole bAde 
er for trang og hApløs gam-
meldags er ikke et nytt pro-
blem. Det er flere Ar siden 
det ble nedsatt en plan- og 
byggekomitee for A planleg-
ge tilbygg og restaurering av 
skolen. Dot or nA rundt to Ar 
siden prosjekteringsavtale 
ble inngAtt, og utgiftene til 
dette or nA kommet pA drøyt 
en million kroner, men peng-
er til bygging er ikke A opp-
drive. 

Kloakkering av RAken kom 
i fØrste rekke, og ble ansett 
som viktigere enn skole. 

Ble skolen glemt? 
I host vedtok politikeme at 
det i gjennomsnitt i Aret skul-
le bygges 12 boliger i 'midt-
bygda'. Skolens kapasitet 
ble det ikke tatt hensyn til. 

Allerede nA, fØr et eneste 
bus er bygd, bar barneskolen 
sprukket. 

To førsteklasser 
Fra neste host av blir det to 

ftrsteklasser ved skolen, mot 
en tidligere. I tillegg er flere 
av kiassene ved skolen sA 
store at de kan risikere A 
mAtte deles i nr framtid. 
Skolen bar ikke et eneste 
rom til overs - grupperom 
eksisterer ikke, skolekjøk-
kenlhAndarbeid foregAr pA 
samme rom, musikkrommet 
blir benyttet til kombinert 
musikk, bibliotek og gruppe-
rom. Samarbeidet ved skolen 
er godt innvd - en dyd av 
nØdvendighet da personalet 
arbeider litt for tett innpA 
hverandre. 

Brakkeløsning? 
Kommunestyret bar nylig 
innsett en vesentlig ting. Aile 
barn bar krav pA skolegang, 
og med det følger nødvcn-
digvis ogsA skole. NA - et 
haivt Ar for skolestart er tan-
ken om A sette opp en byg-
ningsmodui kommet ham i 
lyset. Skolestyret er bedi om 
A komme med forsiag pA 
mindre kostnadskrevende 
aitemativer enn det en meget 
nøktem skoleutbygging yule 
kommet pA. 

—Leie eller kjØp av ferclige 
bygningsmoduler som en 
midlertidig løsning, 	er 
vedtaket i kommunestyret. 
SA gjenstAr det A se hva en 
siik rimelig løsning vii kom-
me pA, og hvor midlertidig 
en slik løsning vii bli. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Skattereduksionsdag 
sparebanken 

aiSil 	ENEBAKK 

torsdag 20. desember. 
Kom innom banken. 

Vi serverer glogg og pepperkaker. 
Der far du rád og veiledning som kan 

redusere din skatt for 1990 

spare banken 

Ytre Enebakk 

0 

pa 7. miHi oner 
En pott til hver etat, og 
ver sh god og fordel 
innen eget budsjett, ble 
hovedvedtaket I kommu-
nestyret mandag. Det vil 
igjen si at politikerne i 
hovedutvalgene ma' pri-
oritere hardt - budsjette- 

ne er sterkt reduserte sh 
"i pose og sekk" fhr man 
uansett ikke. 
Mange av postene pA 91-bud-
sjettet vii ikke bli kiare for i 
februar da politikeme i hovedut-
valgene først skal prioritere 
macn eget budsjett hva de ns-
ker A fjerne/pAlussc. 

2 
	 eIjjUCtt 	  

1992 blir mye verre 
Kommunens budsjett 
for neste ir er nâ i 
havn. Ridmann 
Halvorsen har gjort sitt 
beste for fi sydd sam-
men et meget kompli-
sert budsjett. 1992 spar 
Halvorsen blir et enda 
hardere hr enn det som 
kommer. 

—Vi bar en mye strammere 
økonomi en tidligere, noe som 
igjen gjør at vi bar mye mindre 
A rutte med. Vi bar derfor mAt-
tet prioritere hardt, sier r5d-
mann Bjorn Halvorsen. Han 
legger dl at kommunene er 
lovplagt A legge fram et bud-
sjett i balanse. 

Avhengig av skatten 
Skatteinntektene er komrnu-
nens desidert største inn-
iektskilde. Den nest stØrste 
inntektsposten er statlige ove-
føringer, og disse postene bar 
kommunen svrt begrenset 

mulighet til A pAvirke. 
Kommunale avgifter og Ieie-
inntekter utgjØr ikke mer enn ti 
til tolv prosent, og derfor blir 
det ikke sA store summene til 
kommunekassa om disse Økes. 
—Dessuten er det begrenset hva 
kommunens befolkning kan 
tAle av høye avgifter, uttaler 
Halvorsen. 

Økte inntekter for 
—I "de gyllene' Arene pA slut-
ten av 70-tallet var ikke kom-
munebudsjettet noe problem. 
Da kunne vi øke budsjettposte-
ne fordi inntektene hele tiden 
Økte. NA ci-  vi i motsatt situa- 

sjon - inntektcne svikter, sier 
rAdmannen. 

En av grunnene til dette er at 
staten, for fA Ar tilbake, mente 
at kommunene brukte for mye 
sett Ut ifra bruttonasjonalpro-
duktet og dermed ble det 
strammet inn pA kommunenes 

konomiske frihet, blant annet 
gjennom store økninger i kom-
munenes innbetaling til fol- 

ketrygden. Kommunen betaler 
i dag i underkant av Atte milli-
oner kroner til folketrygden. 
Prosentandelen gAr noe ned fra 
neste Ar. 

Store oppgaver sum tidligere 
var fylkets og statens ansvar er 
butt overfrt til kommunene. 
Av disse er overtakelse av 
sykehjemmene, og tilbake-
føring av psykisk utviklings-
hemmede. Dette igjen betyr at 
kommunen bar fAtt større 
utgifter da tilstrekkelige statli-
ge midler til reformene er ute-
butt. 

Store underskudd 
—I 89 fikk kommunen et 
underskudd pA nesten fire mil-
lioner kroner blant antiet pA 
grunn av tapte renteinritekter 
og utestAende fordringer. NA 
svikter skatteinngangen, og jeg 
regner med at Arets inn-
tektssvikt vii bli pA rundt fire 
og en halv million kroner. Det 
er overraskende at svikten 
skulle bli sA stor, men dot or 

kiart at arbeidsledigheten bar 
sitt A si. Likeledes at mange 
bedrifter tjener dArligere enn 
for. Utgiftene dl sosialhjelp og 
bamevern bar steget sterkt, 
samtidig som det ogsA er 
overskridelser pA skolebudsjet-
tet, ifølge rAmannen. 

Kunstgrep for balanse 
RAdmannen bar mAttet gjøre 
en del krumspnng for i det 
hele tatt A fA neste Ars budsjett 
I balanse. Underskuddet fra 89 
bar ban bare utsatt inntil vide-
re. Avdrag pA lAn er fort opp 
med kun halvparten av hva 
som er reelt, og kortsiktig lAn i 
E-verket skal tas opp for A 
dekke utgifter til veibelysriing. 
BAde drift og vedlikehold er 
det gjort harde innhugg i, og 
bemanningen i alle etater mA 
reduseres. 

Mindre til de svakeste? 
—Det er butt sagt at dette er et 
krisebudsjett, men det er viktig 
A ha klart for seg hva en sam- 

menligner med. Det er ogsA 
viktig A se pA hva vi fAr Ut av 
kommunens totale budsjeu-
ramme pA 130 millioner kro- 
ner, 	sier 	Halvorsen 
RAdmannen bar forstAelse foi 
de grupper som kjemper fot 
stØrre bevilgninger til skole, 
eldreomsorg eller aimet. 
Problemet er at politikeme, 
som bar den endelige avgjørel-
sen, ikke kan trylle fram flere 
ressurser. Og det er ingen Iett 
oppgave A niAttet omprioritere 
innenfor inntektsran-imen da 
kommunen betjener stort sett 
bare 'svake" grupper, enten det 
er barn, ungdom, eldre eller 
funksjonshemmede. 

—Vi mA ta opp dl vurdering 
hvordan vi skal foreta vAre pri-
oriteringer og hvilken kvalitet 
vi skal sette pA vAre tjenester. 
Det or viktig A gjøre ting rik-
tig, samtidig som vi jobber for 
A fA mer Ut av hver krone, 
avslutter rAdmann Halvorsen. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Foresio et underskudd 
Friplasser fjernet 
Hjemmehjelp- og vaktmestertje-
nester er foreslAtt Øket med fern 
kroner per time. Dette yule 
hverken FrP, KrF eller SV gA 
med pA. øyvind Strom (FrP) 
rnente det var uforsvarlig A øke 
avgiftene til de som bar minst 
fra for. 

Friplassordningen I bameha-
gene stAr i fare da kun AP og 
SV ønsket A beholde denne. 
AN Lucie Paus Falck kunne 
ikke forstA at FrP ikke Ønsket A 
opprettholde friplassordningen 
da de var sA opptatte av do sva-
keste i samfunriet. Friplass blir i 
dag gitt til familier som bar en 
Arlig bruttoinntekt pA under 135 
000 kroner. OgsA barnehagesat-
sene vii mest sannsynlig øke 
med fire prosent, noe Ap og SV 
ogsA her gikk imot. 

Sakenc ma opp til annengangs 
behandling pA grunn av mang-
lende kvalifisert flertali. 

Huslelen Oker 
De øvrige kommunale avgiftene 
vil øke med fern prosent neste 
Ar og husleien i trygdeboligene 
vil Øke med 50 kroner mAneden. 

Pp1usset 7 millioner 
Sosialistisk Venstreparti var 
ikke snauere enn at de la fram et 
alternativt budsjett med over 
syv millioner kroner i underba-
lanse. Her var det pAplusset tre 
millioner til uridervisning, borti-
mot fire millioner mer til helse 
og sosial, og styrking av kultu-
retaten. 

—Dette for A syneliggjøre 
overfor staten hva vi minimum 
trenger. Staten blir rikere og 
rikere, mens strupetak legges pA 
kommunene, var Torn Nilsens 
forklaring pA det drastiske bud-
sjettforslaget. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 



Ikke overraskende, sier râdmannen: 

Enebakk med fy1kets 
laveste driftsutgifter 
Enebakk kommune bar de laveste driftsutgifteiie pr. innbygger i fylket. 
Samnienlignet med snittet for kommuner pa lanshasis ligger Enebakk kiart pa 
bunnen. —Ikke overraskende, er rãdmannens kommentar til tallene. 

Eva LØt'dahl og Helene Lø'cis Kristoffersen overrakte ordfø. 
reren et julekort med Ønsker for YtreEnehakk skole 

Nissepolitikk! 
I forrige uke fikk ord-
fører Kare Kjølle 
overakt underskrifter 
fra 212 husstander i 
Ytre som en protest 
mot det foreslatte bud-
sjettet. -Dette er nisse-
politikk, sa lederen av 
foreidreradets 
arbeidsutvalg, Mona 
Farago. 

RAdmannens budsjettforslag 
fører som kjent til at flere 
lrerstillinger forsvinner, og 
klasser blir siAn sammen. 
Ordføreren pApekie imidler-
tid at en reduksjon skal ram-
me alle, og ikke bare enkelte 
grupper. Dette hadde repre-
sentanten fra arbeidsutvalget 
i Ytre vondt for A tro. -Dc 
sterkeste vii sikkert kiare seg 
bra, men det er de som treng-
er ekstra omsorg og stØtteun-
dervisning som vii bli har- 

dest rammet, sa Farago. 

Ma prioritere 
-Vi kan ikke bruke mer enn 

vi bar. Det er butt strammere 
og strammere og vi mA nA 
prioritere. Enebakk has god 
1rerdekning, og det er bare 
snakk om en liten reduk-
sjon. leg tror ikke skohen bIir 
dArligere av den gruna, sa 
ordfører KAre Kjølle. Han 
yule imidierud ikke kom-
mentere den materielle situa-
sjonen ved Enebakk-skohene. 
-Dere kan fA min mening nAr 
jeg gAr av som ordfører om 
cit Ar, sa Kjølle. 

-Bare runde formuleringer 
og  ikke noe konkret. Det mA 
da vre bedre A økc skole-
budsjettet fremfor sosialbud-
sjettet, sa Mona Farago etter 
motet med ordførereri. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 

Inger Breier leder 
I Bondekvinnelaget 

MOTORSERVICE 
MEKANISK SERVICE 
SKADER OG LAKK 
LA N EBI L ER 

TIf. 09-9244 14. - 09-92 4565 

re"MOTTERBECK 
APENT 8-16. Onsdager 8-20. 

Driftsutgiftene pr. innbygger i 
Enebakk Jigger pa 16.400 kro-
ner pr. innbygger. Dette er 3340 
kroner under gjennomsnittet for 
andre by- og herredskomuner i 
Akershus. Dersom man sam-
menligner med andre fyiker pa 
iandsbasis, er Akershus det fyl-
ket soin bar lavest driftsutgifter 
pr. innbygger, i føige opplys-
finger fra Statistisk sentralbyra. 
—Jeg vii tippe at vi Jigger biant 
de ti kommunene som bar lavest 
driftsutgifter pr. innbygger, sier 
râdmann Bjorn Halvorsen som 
ikke er sr1ig overrasket over at 
Enebakk ligger sA Iavt. 

Skolen prioritert 
Dersom man ser pA taliene som 

er avsatt pr. innbygger til under-
vining ligger Enebakk faktisk 
noe over snittet i fylket. 
—Dette er vet overraskende tail 

tatt i betraktning den debatten 

Rundt 8500 ganger bar 
enebakkingene besØkt 
Flateby kino I fir. Det er 
rundt 2700 fterre kino-
besøk enn I fjor. Lederen 
for kinokomiteen Bjørg 
Benterud er likevel godt 
fornøyd med resultatet. 
- Det bar vrt et vanskehig Ar 
for mange smAkinoer.Tar vi det 
i betraktning bar vi greid oss 
bra. Selv om det bar vrt en 
nedgang i antall besøkende fra i 
fjor, kommer vi godt opp mot 
det budsjetterte, sier Bjørg 
Benterud i kinokomiteen. 

Norsk pa topp 
Den filmen som bar trukket 

flest besøkende til Flateby kino 
dette Aret er Eva Isaksens store 
kassasuksess Døden pA Oslo S. 
Nanmere ti prosent av alle kino-
besøkende sA nettopp denne fil-
men. Den ble test etterfulgt av 
den moderne askepottvarianten 
Pretty Woman. De gocle besøk- 

Flateby Barnekor bar avholdt 
ArsmØie og Hildur Gjerde ble 
gjenvalgt som forrnann. Det 
øVrigc styret bestAr av Ann 

> Cathrine 	Hjellnes, 	Ella 
Bjerregaard, Ann Iren Hagen 
og June Bheka. 

Barnekoret bestAr av rundt 35 

som bar vert omkring skole-
budsjettet den siste tiden? 
—Egentlig ikke, sier Halvorsen, 
Enebakk bar satset pA skolen , - 
den bar vrt et prioritert omrA-
de siden del nye inntekstssyste-
met i 1986.Vi bar en god utnyt-
teise av skolene. Driften er 
rasjoneii og vi bar et brukbart 
nivA pA lrertettheten. Utgifter 
til under visningen og innventar 
er en annen sak, sier Halvorsen. 

Lave sosiale utgifter 
—Frem til nA bar sosilahjelpsut-

giftene pr. bruker i Enebakk hg-
ge Iangt under hva som er tilfel-
le i andre kommuner I regionen, 
sier Halvorsen. 

Enebakk Jigger hele 1769 kro-
ner under det som gjennomsnit-
tet for Akershus pA denne pos-
ten. Halvorsen regner med at 
dette er tall som er i ferd med A 
endre seg ettersom arbeidshøs-
heten i kommunen stadig øker. 

stallene pA disse filmene sky!-
des at Flateby kino var relativt 
raskt ute med A sette dem opp. 
—Det som er gledelig er at de 

gamle barnefilmene Emil, Pippi 
og Donald bar gAtt sA bra, sier 
Bjørg Benterud. —PA disse fores-
tillingene bar det vrt rundt 
hundre besØkende i salen. 

Labert for seriØs film 
—Finnes det filmer som absolutt 
ikke trekker folk? 
—Ja, det som gAr tungt er type 
series voksenfilm, svarer BjØrg 
Benterud. - I host bar vi gAtt Ut 
og markedsført denne typen 
film i folderen "Tid for den 
gode filmen'. Den første av dis-
se forestillingene trakk rundt 20 
beskendc. Det var ikke spesielt 
godt, men det var en god opple-
velse. Vi fikk mye positiv feed-
back pA arrangementet. Det 
gjenstAr enda tre filmer av den-
ne typen, sA fAr vi evaluere om 
vi vii fortsette med opplegget. 
Men det er kiart at vi stadig mA 

rnedlenimer, og de bar Øvelser 
pA Hauglia skole hver onsdag. 

Koret bar hatt et nieget aktivt 
Ar, og bar opptrAdt ved mange 
anledninger. Dc bar biant annet 
besøkt Enebakk alders- og 
sykehjem, hail konserter bAde i 

Lite til kirke og kultur 
Enebakk komniune bruker 478 

kroner pr. inbygger pA kirke og 
kultursektoren pr. Ar. Dette er 
halvparten av det andre kommu-
ner i fylket bruker. 

—Er ikke dette lite for en kom-
mune som kahier seg kulturkom-
mune Halvorsen 

—Ja, vi er nok ikke flinke nok. 
Men det kan ha en sammenheng 
med at vi bokfØrer noen av 
utgiftene pA andre steder enn pA 
kulturbudsjettet. Man bruker 
f.eks. skohelokalene til kulturel-
Ic aktiviteter pA kveldstid. Her 
Icier man Jo gratis ut til lag og 
foreninger. Du kan Jo si det silk; 
vi bruker lite pr. innbygger, men 
hva fAr man igjen? Ganske mye, 
aviutter Bjorn Halvorsen. 

LISBETH WILLE 

Bjørg Benterud er godtfornøyd 
med drets kinobesøk til tross 
for en nedgangfra ifjor 

prove noe nytt, avsiutter Bjørg 
Benterud i kinokomiteen for 
Flateby kino. 

LISBETH WILLE 

Skedsmo 	og 	Flateby 
Samfunnshus og Enebakk 
Kirke. Syngespillet "Den store 
revejakien" var godt besøkt. 

Koret fikk i host ny dirigent - 
Wenche Halland, som ogsA 
dirigerer Enebakk Blandakor. 

Arsmøtet 	til 	Enebakk 
Bondekvinnelag ble nylig 
avholdt pA Bøndemes Hus. Til 
leder av laget ble Inger Breier 
vaigs. De øvrige styremedlem-
mene bestAr av Grete Heiaas, 
nestleder. Eva Haug, kasserer. 
Unni Degrum, sekretr. Randi 
Solberg, studieleder. Brita 
Sørby Eriksen, styremedlem. 

Laget bar i Aret som bar gAtt 

vrt pA besøk pA sykestua, pyn-
tet Enebakk Kirke og hoidt 
høsttakicefest sammen med 4H 
for A nevne noe. 

Av kursvirksomhet kan 11ev-
nes Møbeltapetseringskurs og 
Kjenn dine trygderettigheter. 

Noen av temaene som bar 
vrt diskutert gjennom Aret er 
kosthold og utnytte!se av kvin-
neressurser pA gArdene. 

Faerre k'inobesok 

Aktivt barnekor pa' Flateby 



Gratulerer  Pa* kino 

CvnU CUS 

L 

JEREMY IRONS 
ROWE COI.YEANE 

ROALO DAHL'S 

DANNY 
o 010 $O*E 

FASANJAKIEN 

IN 

Rita Wenli Larsen 
fyller Ar den 20. desember. 
Masse gratulasjoner fra hele 
gjengen. 

Det lakker og hr mot jul og 
Flateby Kino ønsker alle sam-
men en riktig God Jul og et 
Godt NyttAr. 
Vi kan giede dere med aktuelle 

og popuhere filmer for alle al-
derstrinn i romjulen, og vi ber 
dere følge godt med pA vis-
ningstidspunket. 

Stian Haugslien 
gratuleres med 5-Arsdagen den 
26. desember. 
Hilsen Karoline, mamma, pap-
pa, mornior og bestefar. 

Morten 
Gratulasjoner hitt pA forhAnd. 
Vi stAr i veikanten pA nyttArsaf-
ten nAr du kommer kjørende 
forbi. 
Hilsen alle julebordsgjestene. 

Ekebergdølen Dora fra 
Holland 
gratuleres med 19— Arsdagen 
den 20. desember. 

Hilsen Hege og Trude. 

17 fir 
Vi gratulerer Jøm-Kenneth 
med 17-Arsdagen 23. desember 
Hilsen modern, fadern, Gry 
Anette og Henrik. 

MEL 	GOLDIE 

GIBSON HAWN 
han eralle kvinnerodrijm, 
men n I'lnne. marnelil. 

Fvllwri 
SIKTET 

A W!FCj 0cM JOHN 

Torsdag 20. 12  
U)18:30 Dick Tracy 
B) 21:00 Kodenavn Coq 
Rouge 

2. luledag 
B) 16:30 Danny og den store 
fasanjakten (spilletid It 34 m) 
U) 18:30 Dick Tracy 
V) 20:30 Midt i siktet 

Sondag 30.12  
B) 16:30 Danny og den store 
fasanjakten(spihletid it 34m) 
V)20:30 Midt i siktet 
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Hivard S'varthol 

Her pA Flateby vi bor 
og hAper og tror 
du er vAr gode venn, 
som vi vii gi en kiem! 

Gratuierer med dagen du 
hadde i gAr, da du fylte 
18 Ar. 

Ingvild S ár 

Vi vii gratulere Ingvild Borgen 
med 5 Arsdagen den 18. de-
sember. 
Kiem fra Stian og Karoline. 

Stian Olsen 
Gratulasjoner du fAr 
pA dagen i gAr 
Hipp hurra for gutten vAr 
som den 18. des. fylte ni Ar 
Hilsen mamma, pappa, Tho-
mas og Sofus. 

Anne Marie Østli 
Gratuleres med dagen av mam-
ma, pappa og Bjørnar. 

Christian 
fyller 13 Ar den 26. desember. 
VAr hue bror har er butt stor! 

Anne og Cecilia 

Bamefilmen er den spennende 
og morsomme DANNY OG 
DEN STORE FASANJAKTEN 
etter Roald Dahis bestselger av 
samme navn. Jeremy Irons og 
sønnen Samuel spiller ho-
vedrollene, og det har blitt en 
forestilling om virkelig kjterlig-
het mehiom far og snn. 
En opplevelse for store og smA. 

Torsdag vii vi vise den svens-
ke spenningsfilmen DEKK-
NAVN COQ ROUGE etter Jan 
Guillous suksessroman med 
Stelian SkarsgArd i hovedrol-
len. 

JAN GUILLOUS SUKSESSROMAN 

- NA SOM FILM 

D E K K N A V N 
I,iII .  I' 
IlJm I 

Foruten Danny og den store fa-
sanjakten viser vi 2. juledag 
Warren Beatty og Madonna i 
DICK TRACY. Hver dag 
bringer nye skremmende histo-
rier om overgrep mot vanlige, 
Iovlydige borgere. Gangster-
virksomheten blomstrer, og 
Dick Tracy er en travel og be-
kymret mann. Det er he-,-det at 
dette kanskje er den mest 

vellykkede film som noen 
gang er sprunget Ut av en le-
gendarisk tegneserie. 

MJDT I SIKTET med Mel 
Gibson og Goldie Hawn. Han 
har en fortid full av hemmelig-
heter,- nA er de i ferd med A in-
nhente ham. Hans siste skju-
tested som bensinstasjonsbet-
jent ryker, for ikke A si eksplo-
derer, da han blir gjenkjent av 
sin gamlekjreste Goldie 
Hawn, som han trodde var død. 
Desverre blir han samtidig 
gjenkjent av en annen gammel 
venn, som i mange Ar har Øns-
ket ham død. Gammel kjrlig-
het ruster ikke..Det gjør helier 
ikke bly.. 

Stiller ut 
• S...... 
Konditoriet 
Webjørg Steinset holder salg-
sutstilling frem til jul i Ytres 
Konditori. Blant gjenstandene 
finner vi landskapsbilder i olje 
og rosemalte trefat. 

Konditoriet i Ytre 
Mjrelevene Jan Andre Del-
beck og Tommy Nilsen holder 
utstilling av selvlagde arbeider 
i Ytres Konditori frcm til jul. 

Ligningskontoret 

Solveig ødeby holder saig-
sutstilling pA higningskontoret i 
Kirkebygden frem til jul. Hun 
stiller Ut malerier i olje. Moti-
vene er fra Enebakk. 

Vi motes 
• .S.S... S 

Juletrefester 

Tiden er inne for juletrefester 
og i romjula finner vi ikke 
mindre enn fire stykker her i 
bygda. 

Ignarbakke 
Den første gAr av stabelen pA 

Ignarbakke klokken 14:00 fre-
dag 28. desember. Det blir un-
derholdriing for barna og ser-
vering. Det er Kirkebygden Vel 
som arrangerer festen. 

Mjr ungdomsskole 
OgsA Driv arrangerer julefest 
denne fredagen, klokken 17:00 
pA Mjr ungdomsskole. Det vii 
bli servering og undcrholdning, 
entre kr. 25,- 
Alle er velkomne. 

Misjonshuset 
Julefest blir det ogsA pA Mi-
sjonshuset fredag den 28.12 
klokken 18:00. Del blir tale av 
Birger Helland. SmA og store er 
velkomne. 

Emaus 
Den siste julefesten i romjuia 
arrangerers pA Emaus 5. ide-
dag. Det blir besøk av Frida 
Blaker og BlAveisbamsen, sang 
juletregang, bevertning og po-
ser til barna. Pris kroner 15 for 
voksne og 10 for barn. 

Siste avis i fir 

Vi minner vAre hesere orn at det 
er avisfri uke i uke 52. Vi er til-
bake i postkassene den 3. janu-
ar. Vi onsker vAre lesere en 
God Jul og et Godt NyU Ar. 

Kirkene i Enebakk 
jule-og nyttflrshelgen 

23. desember (4. s. i adv.) 
11:00 øgardstun v/ Hehg-
heim 
11:00 Rustadtun v/ Øvste-
gArd. 
24. desember (julaften)  
14:00:Flateby smafunnshus. 
Fam. gudstj. vt øvstegArd. 
Offer til Kirkens nødhjelp. 
14:00: Mari kirke. Fam. 
gudstj. v/ Helgheim. Offer 
til Kirkens NØdhjelp. 
16:00: Enebakk kirke. Fam 
gudstj. v/ Heigheirn. Offer 
til Kirkens NØdhjelp. 
16:00: Mari kirke. Familie-
gudstj. v/ øvstegArd. Offer 
til Kirkens Nødhjelp. 
25. desember (1. juiedagI 
11:00: Enebakk Kirke. 
Ho),tidsgudstjeneste 	v/ 
øvstegArd. Offer til NMS. 
11:00: Mari Kirke. Høytids-
gudstjeneste V/ Helgeheim. 
Offer til NMS. 
26. desember ( 2. juledag  
11:00 Stranden bedehus, 
Flateby vt Helgheim. 
31. desember (nyttArsaften) 
16:00: Enebakk Kirke. 
Minnegudstjeneste v/HeIg-
heim. 
23:15 Mari Kirke. Mid-
nattsgudstjeneste v/ øvste-
gArd. 
1. januar (nyttArsdag)  
11:00 Enebakk Kirke v/ 
Heigheim. 
6. januar ( Kr. Apb.s.)  
11:00 Enebakk Kirke. Fam. 
gudstj. vi  øvstegArd. 
11:00: Mari Kirke v/ HeIg-
heim. 



Bankaksjonen fortsetter 
Enebakk iokalbankforening 

opplever betydelig interesse 
for lokalbankaksjonen, We 
fra innbyggere og fra andre 
lokalbanker i regionen. 

Do fleste som skrev under 
pA oppiopet mot bankuedleg-
gelse har fAtt en henvedeise 
fra 	iokalbankforeningen. 
Noen av underskriftene kiar-
te vi ikke A tyde. 

Dersom vi skal lykkes i A 
etablere et nytt banktilbud i 
samarbeid med andre banker 
I Enebakk, or dot viktig at 
lokalmiljøet stAr samlet bak 
initiativet. Det er nAr vi kan 
presentere en sterk inedlems-
basert forening at vi har noe 
A fare med overfor bankene. 
Vi ønsker derfor alle enebak-
kinger,-unge og gamle-vel- 

konimen som medlem i 
lokalbankforeningen! 

Interrinistyret I foreningen 
ser optimistisk pA mulighete-
ne etter at vi nA har arbeidet 
med saken i 6 uker. Vi har i 
starten lagt stor vekt pA A set-
te oss inn i det Økonomiske 
potensiaiet for bankdrift i 
EnebakklFlateby -omrAdet, 
og ser ogsA pA ulike etabler-
ingsmodelier. Vi registrerer 
at de andre smAbankene i 
regionen driver med gode 
Økonomiske resultater -med 
tilsvarende 	befolknings- 
grunniag. 

For interrimstyret 
Thor Gitlesen, Arthur 
Orderud, Halyard Waade, 
Kjell Dehli. 

Aremàlsstillinger 
Ved den siste lønnsforhØyei-

sen for de kommunale sjefer 
ymtet undetegnede frampA 
om at man kanskje burde 
innfre AremAis-stillinger for 
rAdmann og etatsjefer (4-6 
Ar) med muiigheter for en ny 
periode I konkurranse med 
andre sOkere. Ingen kommu-
ne er tjent med A ha et sjefs-
nivA pA iivstid. Sjefer bren-
nes Ut, og trenger avløsning, 
man trenger ogsA pAfyll av 
nye ideer og løsninger. Dette 
er det vanskeiig A suge av 
eget bryst, dot greier ikke 
sjefer en gang. Med et evig-
varende sjefssjikt stAr kom-
munene i fare for A gA i st,- 

utviklingsmessig. De koni-
munene som har irinført det-
te, har ikke gitt sine ledere 
noon annen 'gylien fallsk-
jerm" en mulighet til A fA 
andre stillinger i kommunen. 
Den nye kommuneloven 
Apner ogsA for at kommune-
ne kan organisere sitt sjefsni-
vA pA denne mAten. Ved for-
høyelsen til sjefene ble dot 
argumentert med at ledeme 
mA ha iønninger pA et kon-
kurransedyktig nivA, hvordan 
skal man konkurrere hvis 
man ikke innfrer AremAis-
stiilinger? Noe for Enebakk? 

Roll Sørli 

Aksjon Ekebergdalen 

Hva Enebakk navnet stammer fra er en solekiar sak. 
Det kommer ganske enkelt av ordene: ENDE 00 BAK. 
Fiks litt pA Akershuskartet, pA et enkelt vis. 
Resultatet blir et tydelig bilde av en gris. 

Hvis du nA ser hvor Enebakk har havnet, 
er det lett A regne ut opprinneisen til navnet. 
Vi kan til og med pAvise tarmkanalen. 
Den slynger seg stinkende nedgjennom Ekebergdalen. 

Derfor kjere politikere. Gjør nA hva dere bor. 
FA rcnskct opp i eiva og ]egg kloakkcn i rØr. 
SA skal vi med glede ta til takke, 
med den gamle teorien om IGN og BAKKE. 

Med hilsen, utAlmodige thelinger. 

Mer flase0 ri om 
lederlonninger 
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Alle sjdfØrerpá bilen har godkjent sertfikar, sier Inger Haagaas. 

Bruk. , a, v milJobilen 

Som et resultat av en innsam-
lingsaksjon vAren 1987 mottok 
Enebakk syke- og aldershjem 
miljøbilen i gave. FormAiet var 
at brukerne pA sykehjemmet 
skulk disponere bilen. 

PA sykehjemmet er det tre 
kategorier brukere: sykehjems-
brukere, aldershjemsbrukere og 
dagavdeiingsbrukere . Alle skal 
kunne ha gieden av miljøbilen. 

Det ble fra heise- og sosialeta-
tens side sørget for at flere av 
betjeningen pA syke-og aldersh-
jemmet fikk den nødvendige 
oppliering og sertifikat for A 
kjøre bilen. I tillegg kan repre-
sentanter fra organisasjoner og 
pArørende med buss-sertifikat, 
vre sjAfØr pA bilen. 

Det daglige ansvar for bilen er  

lagt dl pieie- og omsorgsleder. 
Koordinering av bruken, stell og 
vedlikehold og sjAfør med god-
kjent førerkort er dennes ansvar. 

Biien brukes nA til A kjØre 
dagavdeiingeris brukere til og 
fra opphold pA sykehjemmet. 
Opphoidstiden for dagavdeiing-
ens brukere skal were innenfor 
tidsrommet 9:00-15:00 pr. dag. I 
praksis vii dette variere noe med 
ankomst for klokken 9:00 og 
avreise etter klokken 15:00. 
Brukernes oppholdstid blir ikke 
avkortet som en følge av at mil-
jøbilen brukes til transporten. 

I tidsrommet klokken 9:00 - 
15:00 disponeres bilen til annen 
kjøring av brukere. Bilen er 
meget praktisk til korte turer og 
benyttes da vesentlig til dette. 

NAt det arrangeres langtuier, er 
bilen for liten, fordi sA mange 
nsker A delta. Da mA det ieies 

en annen buss. Dersom en liten 
gruppe skal bruke bilen pA 
langtur, blir det sprget for trans-
port til dagavdelingens brukere. 

Disponeririg av miijøbilen er 
forøvrig diskutert med de størs-
te giverorganisasjonene og 
behandlet I de styrende politiske 
organer. 

Dersom det fremdeles skulle 
vare uklarheter om miljøbilens 
bruk, vennligst koniakt under-
tegnede. 

Inger Haagaas 
Heise og sosialsjef 

Visst innrønimes gjeme at jobbe 
og stri, til fire heit ifra klokka ni 
er stritt nok for en ved roret. 
Vi vii ikke stille I hylekoret 
men godtfolk har rett til fakta pA 
bordet. 

De fleste blir mAlt utfra hva de 
kan yte og finner seg i det uten 
A syte. 

Her var dot tiilike snakk om 
penger som ikke finnes i kase-
'is lenger. Om mAtehold tales 
for alle andre, men vAg ikke 
profetene A kiandre. 

SA blir dot vel jul- i Ar som i for 
med flesk og sursild og ribbe pA 
bord, med 01 og dram i karafler 
og glass 

og grublinger rundt om det var 

Og atter andre do 'flAset" ivei. 

Men sik.kert er det, misunnelsen 
rAr, er større enn kjønnsdrifta- Ar 
etter Ar. 	Den utidige. 

0 

Apningstidep I 
jule- og nytta0psheigen 
Julaften: 	08.45 - 12.00 
3. juleclag: 	10.00 - 17.00 
4. juledag: 	10.00 - 15.30 
Nyttársaften: 	08.45 - 12.00 

Vi ønsker alle vdre 
Icuncler en rilctig god Jul. 

sparebanken 

j ILYV~ ~6'7 
ENEBAKK 

A nei, hvor vi henger med leppa pA sin plass, at noon fikk lØnst- 
om dagen, vi utvalgte med pro- 	rinn, mens andre fikk nei. 

feter i magen. 
Politikere do vii ikke se, at vi 
bør lønnes i trinn 33. 

Vi synes de skulk vAr innsats 
opphøye og smuler pA grasrota 
seiv fA fordeye. 
Hvem taier vol kjettersalc om 
hva vi presterer? Hvem vAger A 
mAle, hva enn vi leverer? 
Om tider er trange, og kassa er 
torn, hvem vAger vel noe som 
ligner en dom. 



Vi takker 
for hygge(igforbindefse i dret 

0  somgikfc, 
samtic4q Øiislccr vi em 

engodjutog etgodt rn/tt dr! 
.j6ettbetoa,1  

Forbruk Glommas arv 1990 
av renter 

MbIer/ 

ga rd! ner 
63863 

div.Underholdniflg 
18225 

Turer 
25825 

Diverse 
72287 

Sene 
skattekort 

Skattekortene for 1991 er 
forsinket og vii ikke bli A fin-
ne i postkassene pA denne 
siden av jui. Normalt sendes 
disse ut for jul, men pA grunn 
av regjeringsskiftet vii de 
ikke sendes ut for ut pA nyA-
ret. 

Sporty bygdefolk 
Enebakkingene er et sporty 
bygdefolk. Hcic 53 timer i 
uka opphoider vi oss i 
Mjrhallen og da er ikke 
bruken av hailen i skoletiden 
medberegnet. Dette i føhge 
opplysninger fra rektoren 
ved Mjser ungdomsskole, 
Oddvar Stubberud. 

Dyre- 
butikk 
I Ytre 
Nylig ãpnet en dyre-
butikk pa senteret i 
Ytre.De fire optimistis-
ke innehaverne synes 
salget har gatt over all 
forventning og de ser 
lyst pa fremtiden. 

-Vi er veidig gods fomvd 
med besøkeL Fomlgpig har 
vi solgt most fugler og fisker, 
men det bar ogsA gAtt en del 
kaniner og hamstere. Det er 
tydelig at det er mange i 
Enebakk som er interessert I 
dyr, sA vi er optimister med 
tanke pA fremtiden, sier 
Heidi Pettersen i dyrebutik-
ken. 

-Det en mange skoleunger 
som kommer og kikker etter 
skoletid, og det er tydehigvis 
veidig tøft A ha rotter, fortei-
icr Heidi Petteisen. Butikkeri 
skaffer alt innen dyr og 
dyrefór, shik at det nA ikke 
lenger er nødvendig A reise 
utenfor bygda for A fA tak I 
utstyr til hunden, katten eller 
akvariet. Vignett ønsker iyk-
ke til, og hAper at driften i 
fremtiden vii gA bra. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 

Heidi Halvorsen el godt 
fornøyd med besØket. 
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Glo mamary brukes til 
beog servicesenter? 
Planlegging av et bo- og 
servicesenter i kommu- 
nen er sã 	Ott igang, 
men helse- og sosialsjef 
Inger Haagaas vet ikke 
hvordan dette skal 
finansieres foreløbig. 
—Mulighetene for alter-
native finansieringsmä-
ter uteri lâneopptak bør 
undersØkes, ifølge 
Haagaas. Arven etter 
Hilda Glomma er nevnt i 
sammenhengen, ifølge 
kilder Vignett har hatt 
kontakt med. 

Hilda Glomma bodde hele sitt 
liv i Enebakk og sine siste Ar til-
brakte hun pA Enebakk alders-
og sykehjern. Hun var langt 
over 80 Ar da hun døde og hun 
testamenterte hele sin formue pA 
over to millioner kroner til 
hjemmet. -Arven skal brukes til 
pasientenes beste, enten ved 
innkjØp av utstyr, møbler og hg-
nende, eller til annen fordel for 
pasientene, stAr det I testamen-
tet. 

Arven brukes fit nybygg? 
Helse- og sosialstyret er butt 
pAlagt A vurdere et skissepro-
sjekt for et be- og servicesenter 
i kommunen. Helse- og sosial-
sjef Inger Haagaas foreslAr en 
begrenset servicedel med kapa-
sitet kun til de sow fAr plass i 
bodelen pA grunn av manglende 
penger. I tihlegg foreslAr hun til-
bud i form av dagsenter og kafe-
teria for andre aktuelie brukere. 
-Veci A planlegge en hiten servi-
cedel med utvidelsesmuligheter 
kan det vre muhig A finansiere 

ge-TV og TV-anlegg med flere 
kanaler, innramming av bilde av 
Hilda Glomma, fiske blomsier 
hver uke, trAdlØs telefon, levegg 
og "litt attAt" i enkelte sammen-
henger. Mange fine turer, ogsA 
med ovematting, og andre ting 
som har gjort hverdagen pA 
hjemmet hyggelig er innkjøp av 
nye møbler og gardiner, strengt 
tan ikke nødvendig, men kose-
hg. I tillegg kommer under-
hoidning og turer. 

Om bare halvparten av arven 
benyttes til andre formAl enn 
forutsatt I testamentet vii dette 
bety en halvering i form av ren-
teinntekter som vii gA til vei-
ferdstiltak for beboerene pA 
hjemmet. Og hvor lang tid arven 
vii bli stAende uberørt er det opp 
til politikerne A avgjøre. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Grovt tyveri 
Hyttefolket flick seg en lite 

hyggehig overraskelse da de i 
helgen oppdaget at det hadde 
vtert grovt tyveri fra deres 
hytte i Svines ved Lyseren. 
Tyvene hadde kommet seg 
inn i hytta ved A fjerne en 
rute. Derfra fikk de med seg 
et 26'Phiihips farge-TV, fjer-
nkontrohi, en mikrobølgeovn, 
tuner til paraboiantenne, en 
reiseradio og en mikrobl-
geovn. Innbruddet ble san-
synligvis begAts en eller 
annen gang i løpet av de siste 
fire ukene. 

Dame pâkjørt 
En dame fra Ytre Enebakk 

ble torsdaj ved 17-tiden 
kjØrt ned ved RV 155 ved 
Ytre Enebakk Bensin og 
Service. Damen ble fraktet 
til sentraisykehuset med 
alvorhige skader. 

et byggeprosjekt innen oversku-
elig fremtid. Mulighetene for 
alternative finansier-ingsmAter 
uten lAneopptak bør undersøkes, 
sier Haagaas i et skriv til helse-
og soslaistyret. 

Arven brukes? 

Iføige flere kilder Vignett har 
hatt kontakt med vii arven etter 
Hilda Glomma bli en av de alter-
native finansieringsmAter som vii 
bli tatt opp til drøfting. 
SpØrsmAlet da vii umiddelbait 
bli: Kan arven benyttes til andre 
ting enn det som er fastslAtt i tes-
tamentet - der det heter at arven 
skal gA til beboerne pA Enebakk 
alders- og sykehjern? -Arven 

skal brukes dl ekstra tiltak for 
beboernes trivsel ved hjemmet, 
stir det i testamentet. Des en kun 
Enebakk alders- og sykejem 
som bar arvet de drøyt  to millio-
ner kronene - ingen andre. 

Kun rentene benyttes 

Enebakk kommunestyre vedtok i 
89 at kun rentene av arven skuhie 
benyttes. Det vil si at en sum pA 
bortimot 180 000 kroner kan 
beboenrte pA hjemmet nyte godt 
av Arhig. 

Pleie- og omsorgsieder Erik 
B. Ohr har laget en oversikt 
over hva disse midlene har vrt 
brukt til i Ar, og den desidert 
største posten er 'diverse'. 
Diverseposten er benyttet til far- 



Bakfra venstre leder av loka/avdelingen dl Human Etisk Forbund i Enebakk, Ølvi Lysfjord og styrerned-
(em Ingermari Halvorsen. Foranfra venstre organisasjonssekreter Erik Jorge sen i seiskap med Kari 
Heie,; oqsd stvrem ed/em. 

Human Etisk Forbu,nd 
vokser i Enebakk 

HAR DU HUSKET A FORNYE 
AB ONNEMENTET? 

Betaler du innen 
31. desember, blir du 
med I trekningen av 
varer for 500 kroner 
etter fritt vaig hos 
Tores eller Kâres mat. 

Ogsâiârhar 
Tore Karisen stilt opp 
med denne flotte 
gevinsten. 

Linjebygg AJS 
gir, i Oar som i fjor, 

gratis oljeskift 
inki. olje til vârt 

minilotteri 
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P aO tversi 
sta rtg  ro Pa 
Ungdommens kulturniønsti-ing 
1990/91 har i Ar fAn overskrif-
ten KULTUR PA TVERS. 
Mens disse mØnstringene i regi 
av Norsk KulturrAd de foregA-
ende Ar har hatt spesielle utryk-
ksformer innen kunst og kultur 
som tema, skal ungdommelig 
fantasi og kreativitet i Ar fA 
biomstre fritt - hvcr for scg, 
eller I spennende kombinasjo-
ner. 

I startgropa 
Forberedelsene til den lokale 
mønstringen er allerede i full 
gang. En tremannskomite bestA-
ende av representanter fra tea-
ter, musikk og bildende kunst er 
oppnevnt. Selve mønstringen 
blir den 3.februar i storstua pA 
Mjr ungdomsskole under et 
bredt kulturarrangement hvor 
ogsA voksne etabierte utøvere 
innen bygdas kunst og kulturiiv 
vii bidra. 

Mange henvendelser 
Kultursjef Per Sandvik opplyser 
at etaten allerede liar halt flere 
henvendelse fra ungdommer 
som gjeme vil delta. Men det er 
plass til mange fler. Er du mel-
lom 10 - og 20 Ar, og driverak-
tivt innen en eller annen gren av 
kulturlivet er det bare A hive seg 
P6. 
Landsmønstring 

I Akershus er det Akershus 
Bame og Ungdonisrd som har 
ansvaret for gjennomføringen  

av mønstringen i fylket, og de 
har oppnevnt en jury som skal 
bedømme de forskjeilige innsia-
gene, og ta Ut noen som gAr 
videre til fylkesmønstringen  i 
Triaden pA Lørenskog den 9. 
mars. Av de innslagene som blir 
presentert der, blir det Asatt 
sammen en times program som 
skal representere Akershus 
under Landsmønstringen i 
Olavshalien i Trondheim den 
26. - 28. april. 

Fulikiaff i 87 
11987, da temaet for ungdom-
mens kulturmønstring vat teater, 
markerte Enebakk seg godt. 
Flere grupper fra bygda deltok I 
Akershusmønstringen, og dra-
magruppa fra 9. klasse ved 
Mjr ungdon-isskole plasserte 
seg belt i teten med stykket 
Slemme Lars. Dermed ble 
gruppa med i "Akershus fores-
tillingen" som ble vist under 
landsmønstringen i Grieghallen 
31. mars 88. 

Kulturfest 
- Vi vet at bygda er full av unge 
kulturkrefter som har alle mulig-
heter til A markere seg godt, 
bAde i Akershus - og Iandssam-
menheng, sier Sandvik. HApet er 
nA at alle disse tar utfordringen 
slik at den lokale mønstringen I 
storstua pA Mjr blir den ung-
dommelige kulturfeszen vi hAper 
pA. 

rasisme, rus og niiljøvern. Sølvi 
Lysfjord, leder av lokalavde-
lingen i Enebakk, forteller at 
16 ungdommer har nieldt seg 
pA til kurset som starter i janu-
ar. 
Livssyn i skolen 
Ternaet "livssynskunnskap i 
sko4en We belysi pa et Apent 
motet foreningen nylig har 
holdi. Organisasjonssekretr 
Erik Jorgensen fra sentralfor-
bundet inniedet om emnet. —I 
den nye mønsterplanen for 
grunnskolen stAr det at skolen 
skalgi kunnskap om ulike livs-
syn, bAde religiose og etiske og 
arbeide for A utvikle toleranse 
og respekt for andre mennes-
kers tros- og livssyn, fortalte 
Jorgensen. 

—Det er ikke skolens oppgave 
A fore elevene inn i ett livssyn, 
men foreldrenes rett. I mennes-
kerettighetsrkharingen, som 
Norge har forpliktet seg til A 
følge, stAr det f1gende: 
...respektere foreidrenes frihet 
til A sørge for at deres barns 
religiose og moraiske oppdra-
gelse i samsvar  med egen over-
bevisning, sier Jorgensen. 

Informasjon gis 
Skolesjef Hans Erik Holm sier 
at infoxrnasjon om altemativ 
Iivssynsorientering blir gitt ved 
alle bygdas skoler. Skolesjefen 
sier ogsA at teoretisk bør alle 
fra første klasse av fA tilbud om 
alternitiv undervisning om 
foreidrene Ønsker det. 

Ønsker flere aktive 
Sølvi Lysfjord forteller at 
lokallaget bestAr av rundt 60 
medlemmer i dag, og det er 
nesten en dobiing fra for to Ar 
tilbake. —Vi er glade for den 
store Økningen, men vi trenger 
flere aktive medlemmer, sier 
Lysfjord. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Lokalforeningen av 
Human Etisk Forbund 
er rukket a bli to ãr. De 
har allerede gjennom-
ført en borgerlig konfir- 
masjon og er i full gang 
med a planlegge den nes-
te. Alternativ livssrnso-
rientering I skolen er 
ogsá av sakene forening-
en har arbeidet mye 
med. 

Borgerlig konfirmasjon er et 
alternativ til kirkelig konfirma-
sjon. Ungdom ser ofte fram lii 
den dagen de skal bli voksne og 
selvstendige. Men frihet betyr 
ogsA ansvar - avgjøre hva som 
er riktig og gait og finne Ut 

hvordan de skal vre mot andre 
mennesker. Borgerlig konfirma- 

sjon er en del av forberedelsene 
til dette. 

Støtte og styrke 
Ordet borgerlig i denne sam-
nienheng betyr en ordning som 
bygger pA felles menneskelige 
verdier. Ordet konlirmasjon 
kimiier fra det ganle 1i.e 
oniet confirmare som betyr 
støtte og styrke, ifølge Human 
Etisk Forbund. 

I vAr bygd ble borgerlig kon-
firmasjon for første gang i fjor 
arrangert av egne krefter, mot 
tidligere i Liilestrøm. 

Nytt kurs i januar 
Av temaer som blir belyst pA 
kurset i borgerlig konfirmasjon 
er livssyn og menneskeren, 
samliv og ungdom, by og ten. 

ENEBAKK KOMMUNE 

Regulering 
Otfentlig ettersyn 

flit, plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2 kunngjøres 
det med dette at bygningsradet har behandlet fol-
gende foralag til reguleringaplaner for 

1. GANG-/SYKKELVEI KVág1iveien - Ytre Enebakk. 
Planen omfatter gang- og sykkelvel langs Vágli-
velens estside Ira Borgvelen til Rádyrveien. 

2. GANG-/SYKKEL1JEI <<Lotterudveien>> - Kirkebyg-
den. Planen omfatter gang- og sykkelvei langs 
Lotterudvelens sørside fra Byggveien til riksvei 
120 samt ensidig busslomme ved riksveien. 

3. BOLIGFELT <<Lille Haug>> - Flateby. Planomrádet or 
ca. 91 daa og avgrenses air Fredlieimsveien, Kjenns-
liveien, Ostbybekken og elendomsgrensen for gnr. 
7 bnr. 150. Omrâdet or regulert til trafikkformd.1. 
byggeformál og friomrâde og skal nyttes til nytt 
boligfelt for AJS Enebakk Tomteselskap. 

Planforsiagene or utlagt til offentlig ettersyn pa 
Teknlsk etat, kommunehuset I Klrkebygden fram 
til 31. 01.1991. 
Eventuelle merknader til planene ma sendes skrift-
Hg til Enebakk bygnlngsrad, 1912 Enebakk, posts-
templet senest 31.01.91. 

Enebakk bygningsrAd 



Vi onsker vdre kunder 
god Jul og godt nytt dr - 

og takker for i dr. 

RØRLEGGERFIRMA 

ERIK NJELRD 
1914 Ytre Enebakk 

Apningstider I jule- og nyttrshelgen: 
Julaften 	 kL. 09.00 - 14.00 
1.juledag 	 ki. 11.00- 18.00 
2.juledag 	 kI. 11.00-21.00 
27. og 28. des. 	 kI. 06.30 - 21.00 
Nyttârsaften 	 ki. 09.00 - 14.00 
1. nyttârsdag 	 Stertgt 

Vi ønsker Are kunder god jul 
og godt nytt ár. 

ØYEREN BEMSIN & SERVICE 
MMtII! 

1911 Flateby - TIf. 09/92 81 32 

Vi ønsker alle vdre kunder 
god jul og godt nytt dr. 

KARLSB.JS BILRUTER A/S 
TIf. 09/92 80 13- Avd. Hageutstyr, Flaleby 

Nyttapsfeipink 
0 

- I. rverkeri 
Viharogsá i ai r et 
St ort utvalg I 
fyrverkeri til 
guns tige priser. 

SALGET STARTER 
TORSDAG 27/12 

NYTTARSAFTEN 09.00-14.00 

Kun saig til personer over 18 âr. 

Strømsborg & Enersen .4. 

1• 
	1912 ENEBAKK 

I EL. INSTALLASJON 
OG FORRETNING - 

(09) 92 63 00 	 

FLATEBYSENTERET 
TLF. 09192 83 74 

Vi ønsker alle vtre kunder 

God jul og godt nytt âr! 

Fin mat for enhvr smak 

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk 

Ring 09 - 92 43 37 

0 
ApNingstider I julen: 

Mand.-fred. 	 900 - 19.00 
Lord. 	  9.00 - 16.00 
Lille julaften 	 14.00 - 17.00 
Julaften 	  9.00 - 12.00 
Romjulen 	 10.00 - 16.00 

Vi ønsker vdre kunder god Jul 

Ft 0  
Blomster 
&g aver 	w< 

Forr.senteret, 1914 Ytre Enebakk, tlf. 92 53 46 	4?jfNQ 

B e'v' a 

Vi ønsker vdre kunder 
gledelig Jul og godt nytt dr, 

og takker for c2ret som snart er 
omme. 

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE AS 

Velkommen til hyggelig julehandel 
Vi ønsker alle vàre kunder en 

RII(TIG GOD JUL 
APNINGSTI DER: 
19-21. des. 	kI. 10.00-19.00 
Lørdag 22. des. 	kI. 9,00-18.00 
Sondag 23. des 	kI. 14.00-18.00 
Julaften 	 kL. 9.00-13.00 
27-28. des. 	W. 10.00-16.00 
Lørdag 29. des. 	kI. 9.00-14.00 
Nyttàrsaften 	kI. 10.00-14.00 

mcz iKc carczici 

GOD  JUL11 
C 	 

Leselysten 
stor blant 
Enebakkinger 
Interessen for litteratur 
er stor i Enebakk. Stadig 
flere finner veien til bib-
lioteket og I løpet av ãret 
som gikk, lnte vi fire 
ganger si mange bøker 
som I fjor. 
Det er serIig barn og unge som 
na liar fattet en Økende interesse 
for bøkenes verden. De besøker 
bilblioteket hyppigere og liTher 
met enn for bare et är siden. 

Biblioteksjef Ingvild østby 
ved Enebakk Folkebibliotek, 
forteller at hun det siste aret har 
lagt vekt pa a utvide tilbudet til 
barn og unge. Skolekiasser blir 
invitert til biblioteket, til omvis-
ning og bokprat. 

Ambjørnsen topper 
Hva barn og ungdom leser er 

sviert varierende, men enkelte 
favoritter peker seg likevel Ut. 
Ingvar Ambjømsen er en av dis-
Se. Hans bøker liar butt rnektig 
popuhere etter at filmcn Døden 
pa Oslo S gikk seiersgang over 
várt langstrakte land. 	Vente- 
listene for hans bøker er Lange. 
En annen bokserie som topper 
listen er Narmia— serien av C.S. 
Lewis. Denne hat ogsa wart flu-
met. 

Ellers liar Ingvild østby stor 
pagang fra skoleungdom som 
lAner faglitteratur for A skrive 
oppgaver. 

Bjørneboe popular 
Dc voksnes lesevaner varierer 

iiied boksesongen. I host hat det 
viart størst etterspørsel etter 
Follestad og Kvanmo. Det er 
ellers en jevn etterspørsel etter 
enkelte forfattere. Anne Karin 
Elstad er blant disse. BØker om 
Enebakk er ogsâ. blaist favoriite-
ne hos bygdefoiket. Her er Jens 
Bjørneboes 'Drømmen om hju-
let en klar gjenganger. 

LIS BETH WILLE 

Flere poeng 
til Driv 
To nye poeng til Driv etter sei-
er mot Toten Bk i Mjrarhaulen. 
De liar ogsii begynt kiatringen 
pa tabellen. Na b efinner sn-
dagens motstander seg nederst, 
og Driv er pii samme 
poengsum som Halden , og 
kurt to poeng fra 7.piassen. 

Kampresultat: 25 - 18 (12-8) 
Miilscorere: Dag Holtop 7 miii, 
Knut Jahr 7 miil, Per-E 
Kristiansen 5 miii, Glenn 
Pauisberg 2 miii, Oddmund 
Garden 2 miii, Odd 
Guibrandsen 1 miii, Mond
Nyborg 1 miii. 
Laget besto ogsii av: Frank 
Bakken, Petter Holmen, 
Kristian Engiund, Thor 
Liadberg Olsen og Cato 
Paulsen. 

tebakk 
egnzkclp3kontor A/S 

ønslcer alle sine forbindelser 
god Jul op godt nytt dr. 

I 
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BYGG- OG TOMMERMESI 	ER 

Per-Erik Ostlie as  
1914 'T'TRE ENEBAKK - TIL: (09) 92 43 40 

fit 	God jul og godt nyU är 
Onskesav 

SVARTNOL 8RENSEL A/S 
När nettene blir lange, 
og kulda setter inn, 
da er det godt a ha litt 
c<HYDIRO PARAFlN. 
Leverer raskt i Enebakk, 
Ski, Hobol og Ringen. 
Fyr, olje og diesel, 
all til laveste dagspris. - 

HYDRO 

* Norsje-oIje 
beste kvalitet. 
Svovelfatlig. 

Best. tlf. 09/92 40 47 
Tankbil 094/18967 

YTRE ENEBAKK KONDITORI 
TIF. 09/92 55 77 

Vi onsker alle Ore kunder 
God jul og godt nytt r! 

ENEBAKK FINA SENTER 
TORE JOHANNESSEN 

1912 ENEBAKK — TIf. (09)926173 

Mt. 09-92 44 14. - 09-92 45 65 

ft 	1 OTTERBECK 
onsker alle sine kunder 

God jul! 

Vi onsker God jul og godt nytttr! 

.din lokale byggmester 

Vi onsker alle \'á re kunder en 

Gledelig jul 
og 

godt nytt Oar'. 

RJERKE 
DAGLIGVARE A/S 

1911 FLATEBY 

onsker sine kunder 
god Jul og godt nytt dr. 

Vi har vakt i julen. 

Fjellvn. 30 A 
1914 Ytre Enebakk 

Glass
TIf. 92 46 13 
Mobil: 030/30 339 

Enebakk 

Lokens 
Matsenter A/S 

Ytre Enebakk 

o nsker 
sine kunder 

God jul 
og 

godt nytt al r 

- 

*SWtt 
Yukaaue 

MUNN-
SPILL 

/ 
/ 

LSU'  ' 
it wqft I &V 111 w m ii 'u IL 

-a I. 	•'% 
, 

Keyboard 

Mange 
nyheter 

Kraftlinjeavdelingen og bygge- og anleggsavdelirigen: Tel 	09/9289 90 	 Asenvn. 2, 1400 Ski - TIf. 09/8744 95 

LII\LJEBtEE 
AUTORISERT BILVERKSTED 
RUD, 1911 FLATEBY 

GOD  JUL 
og GODT 

NYTTAR[ 
	 mW NORSKOLJEITANKENE 
L' 	 J 

- bilreparasjoner 
- maskinreparasjoner 
- utlelebiler 
- dekksalg 

Kontakt var verksmester 

OYSTEIN RINHAUG 
Teleton 09/92 87 72 

ivE DA A[pr 
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Losningen ma vre Vignett i hende 

senest førstkommende 

mandag W. 12. 

Navn: 	  

Adresse: 	  

Premie for først uttrukne riktige Iøsning: 

5 Flax-Iodd. 

Vinneren offentliggjøres i neste utgave av Vignett. 

10 

Kient i Enebakkl, 
Stedet som skjulte seg bak forrige ukes "Kjent i 
Enebakk" var bussholdeplassen ved Ødegardsveien 
pa Flateby. Den nøtta var nok grei a knekke for 
Flatebyfolket, skulle vitro. De heldige vinnere av 
hvert sitt lodd denne uken ble: 
Elsa Uthus, Flateby 
Thomas Karisen, Kirkebygden 
Kirsten Rysstad, Flateby 

Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor dette er, sã 
ring oss pa telefon 92 60 04 innen tirsda klokken 
12:00. De med riktige svar blir med oss i trekningen 
av nyc pengelodd. 
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Vinner av sist ukes kryssord ble Arne Kristofferseri 
fra Oslo. Han far tilsendt fern Flax-todd til en verdi 
av 100 kroner. Vignett gratulerer. 
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pr. kg 

KR5950  

HUSK! 
MillER 
FIKEN 

ç IJMILER 90 
pc. kg  

w. 	 —  ; 

Juleha del I Spy eberg 

Velkei-imli'M Iii julehandel 
med mange gode tilbud 

Sirupssnipper - bokser Ca. 38 stk. kr  34,50 

ALLE ENEBAKKINGER ØNSKES EN GOD JUL 

Ekte kransekake topp 

Tilbud uke 50-51-52 

10 r. kun kr 95ç 

V1 K I t4 C. G IN VIK 

SPYDEBERG  Zoo 
Stasjonsgt. 15 - TIf. 09/83 83 35 

IAMS if or 

J01M  'A:J 
TEBO-SENTERET 

1. etg. I3LUSER 	
SPYDEBERG 

Dame: SKJØRT 
	20% KJOLER og DRAKTER  

Herre: 
, SKJORTER 	 fra kr 	. 

SLABROK, velour 	kr  348.- ' 

2.etg. 	 0' 
DYNER ~30-5 /0 t 

Stor 
GULLFISKBOLLE15( )() 
rn/fisk, plante 
og sand 

(HUSK UTEFUGLENE)  
20 kg 

Katte- 
sand 

7900 

4stk. 
Meiseboller 

1000 

Alle 
fuglebur 

I0% 

1kg 
Utefugiblanding 

800 
1 kg 

Solsikke 
900 

Vi star Iii tjeneste døgnet rundt 

- til og med I hele 
jule- og nyttárshelgen. 

DOGNVAKT 

RING 113 77 76 
(OBS! Bekiager fell tlf. sist uke) 

Ved aUe slags uhell eller 
vanskeligheter med bilen. 

FRONTRUTER SKIFTES. 

Trenger du en rimelig Ieiebil, 
har vi dt ogsâ 

MARTINIUSSEN's BILSERVICE 
Løvestad Industrifelt — 1820 SPYDEBERG 

Kontor 83 75 08 Verksted 83 80 54 

Tilbudene gjelder fra 
19.12.-24.12.-90 eller sã Iangt 

behoidningen rekker. 

GOD JUL! 

Sent ute nied 
j ulebaksteri? 

Vi har den: 
Goro - bokser a/lU stk. kr  31,-

Sandkaker - bokser à/12 stk. kr  31,-
Serinakaker - bokser à/25 stk. kr  27,-

Sandnøtter - bokser à/25 stk. kr 27,-
Berlinerkranser - bokser à/24 stk. kr 34,50 

NORSKE JULEMIDDA GER 
Nyde/Ig 
JULEFARSE 
pr, kg 

 KR

3990 
TYNNRIBBE 
MIDTRIBBE 

Nydelig, kokt 
JULEPOLSE 
pr. kg 

 KR

3950 

NORSK JULEMAT 
Frukt hermetikk: 
FEASKEN 
PIERER 
A NA NA S 
FRUKTCOCK-
TAIL pr.bx 

HESTESKO 
ISKAKE 
1,5 Itr, pynte 
for 65, 	~950 - 

stk. 

PARISER-
SURKAL 
pr. pk. 
For 12,50 

90 

PLUKK OG BLAND! 
BANAN ER 
EPLER rode 
PIEREF Conference 
KLEMENTINER 
APPELSINER 

JULENS PALEGG 
Nyskâref LAMMERULL 
OKSERULL 
ROASTBIF 
pr. hg 	14 
DELIKAT SURSILD 
TOMATSILD, KRYDDER- 
SILD  lo pr. gI. 600 g 90 

Apningstider for jul: 
17. des. -21.des 	 9-20 
Lørdag 22. des. 	 9-18 
Julaften 	  9-12 
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1912 ENEBAKK 

ønsker sine kunder og forbindelser 

en riktig 

God jul og godt nytt ár 

Fredag 21/12 holder vi ápent 9.00-18.00. 
Julaften 9.00-12.00. 

Hilsen 
Auld og Knut 

og aHe ansatte 

OPTIKER OG BUTIKKHJELP SOKES 
TU var forretning pa Ski/As søkes off. godkjerit optiker - 
heist med kontaktiinsekompetanse. Tiitredefse vár/sorn-
mer 1991. 

Dessuten sokes dyktig dame til hjeip i forretningen. Ved-
kommende ma ha sikker farge- og formsans. Erfaring fra 
bransjen en forde, men ikke pákrevet. Oppiring vii bii gift. 

Vi kan tilby et godt faglig miije (nrt samarbeid med oyen-
lege og ortoptist) i moderne og tidsmessige lokaler. Lonn 
etter kvaiifikasjoner. 

Henvendeise Vera Krogh, tif. arb. 09/87 05 24, 
priv. 09/9408 75, evt. pr. brev til postboks 33, 1401 Ski. 

Ski 	Optiske 	Princesshuset, 1400 Ski. Tit. 09/87 05 24 

w 

Stiftet 5/3 1964 - 

*X-* POSTBOKS 21 — 1912 ENEBAKK 	jc 

onsker velkommen til juletrefest pa Ignarbak-
ke 28.12. hi. 14.00. 
TJnderlioldning for barna. 
Servering: Brus, kaffe, kaker etc. 

Juletrefest 
pa Mier ungdomsskole, fredag 28. des. 
ki. 17.00. Entré hr 25,-. 

Servering og underhoidning. 

Alle velkommen! 

DILGMAMMA 

Juletraw 
Nyhogde, fra egen skog. 
Seiges fra gdrdsplass hver dag. 
Bestilling mottas. 

Ungersnes gird 
TIf. 92 40 09 

IJagmamma søkes 
Lotterudfeltet, kr 2500,- pr. rnnd. 

Henv. dagtid 92 44 60 

Trenger,  dagmamma/-pappa 
Marius er 1 dr, snill og bud, srhig arb.ledig ungdom 
corn er glad i barn er ønsket. Ring tif. 92 5175. 

ENEBAKK KOMMUNE 
Utvidelse av Ytre Enebakk 
kloakkrenseanlegg 

Det er søkt om utvidet utslippstillatelse ved Ytre 
Enebakk kloakkrenseanlegg fra 2.500 p.e. til 5000 p.e. 
hos fylkesmannen i Oslo og Akershus. Resipient er 
Tangeneiva - Mjr - Hobøl-vassdraget. 
Forprosjektet for utvidelsen er utlagt til offentlig et-
tersyn ved Teknisk etat, Enebakk kommune, fra 20. 
desember 1990 til 10, februar 1991. Eventuelle merkna-
cler sendes skriftlig til Enebakk kommune, Teknisk 
etat, innen tidsfristens utløp. 

Teknisk etat 

Disse har forelopig 
stottet 

0 

LU 

CY— 

> 

I 

ENEBAKK KOMMUNE 
ENEBAKK 
PENSJONISTFORENING 

SS5OTTERBECK 

sys.cidm 
ForretningsdriS1 & Unviklng 

Enebakk Kommuneforening 

PER KR. FOSSUM 
ENEBAKK IDRE7TSEORENING 
SKI • FOTBALL • HANDBALL • FBIIORETT • TURN  

Sanitetsforeningene 
I Enebakk  

Enebakk I-tagelag 

4 Enebalckrufrne 

Darre-Hanssen 

ebakk 
egnskapskontor a's 

S 539 I. EGG C S FIR MA 
ERIK ØELURO 
T.I,I: IM 924021 Mo9It,I.lonO94_27 522 

I(i
BYGG 	OG TOMMERMESTEA  

	 Per-Erik Østlie as  
1 	9.4V169E6E99X8Ta O$928Zio0   

Enebakk Handel . HondoElk sq Induslrl0reflflq EHHI 

&ieue,i 

Lir 	EB''fiE Willi 

thorvaidsen 
Jtcza7amcz 95Lc' 

sparebanken 

2 

12  	
ijttitt 	  

1 

KUNNIJUBII'IGER 

L Juletrefest for 
hele familien 

PA EMAUS 5. JULEDAG (29. DES.) KL. 16.00. 

Frida Blaker og Bidveisbamsen kommer. 
Lille Bid kommer ogsd. 
Det blir sang og juletregang, bevertning og poser til 
barna. 
Det koster 15,- for de voksre og 10,- for barna. 

KOMMER D U? 

Julelest pa Misjonsbuset 
4. juledag (28.12.) ki. 18. Tale av Birger Helland. 
Misjonskoret. Snid og store er hjertelig velkommen. 

IVIISTET 

Hap noen lunnet min ChAR 
mini-type rn/sort trekk vTVik Handel? 
Mistet torsd. 6.12. TIf. 09/9248 11. DUSOR! 

TIL LEIE 

85 in2  sokkelleilighet Iii heie 
Meget høy standard, god uteplass, vf Gran i Ytre 
Enebakk. 	 Tif. 925145 

 

ENEBAKK KOMMUNE 
Søppelrenovasjon i jule- og 
nyttarshelgen 

 

Tømming av soppe Istativer i uke 52 og uke 1 vil skje 
pa folgende mate: 
Mandag 24. des. - Vanlig temmerute 
Torsdag 27. des.) - Tørnmer resterende ruter 
Fredag 28. des.) 
	

fortiopende 
Mandag 31. des. - Vanhig tommerute 
Onedag 2. jan. 	- Tiredags- og onsdagsrutene 

temnies 

Teknisk etat vii med dette onske abonnentene i Ene-
bakk kommune god jul og godt nytt ãr. 

    

Driftssjefen 

RTI 	HC P T I K 
Kjolberg Optiske AS 

Brøtergt. 2 v/vinmonopolet 

Lillestrøm, tif. (06) 8116 22 

   

I 

 



JP GULLSMED 

ALFJOPLD 
S(uga(en 10 • 2000 Lillestrorn Tetefoji 06) 01 13 30 

P3 Lillestrom side 1923  W CULLSMEO 

Harry Walioe's Eftf. A/S 
vr,. 61, S,ns bygno0e, 2010 S7,omn',c.o • TO 06, 87 9640 

Gratis parkering 

'4 

p 

m/dthmant 
k- 1885,- 

kr 1030,- 

• 790,-90,- 

7 'k4' 
I  , I 

16 

	

I 	

CJ
I I LI....' 	f 

L flhlO1 /  czauh1er(/ as 
(\ STORGT. 16- 2000 LILLESTROM - TLF, 06/81 3054 

TOR VET 5 - 2000 LILLESTRgM - ILF. 06/81 2109  

GULLS(lIHcMcr 12601- 1260,- 

7n/da1naiit 
kr 173Q, 

Fis[iid4n .com 
(ages i begrenset 
antiiff Desqnet 
spe.sie(t for 
9Iestergu[f. 

	4'  

==  " 	 
Mestergull 

Spesia(iecqti 

krn fibs ass! 

m/dTiamant 
( 

Ici 1860,- )J 

ønsker alle 
sine lesere 

og 
annonsørér 

en riktig 

90djul- 

og et godt 
nytt är! 

Hilsen: 
Oddbjørg — 

Lisbeth — 
Anne Grete — 
Anne — Ella 

Gunnleik 
og Olav 

JULETPJR 
ISTORT 

UWALG 
Nyhogd 

NOR$K GRAN 	Ga 
EDELGRAN 	157 
FURU 00 SERBERORAN 	149 

$10111 UTVALG I JULEPJS 
BLOM$TER OG JULEGRUPpER 

JULESTJERNER 	 fra kr 2O 
JULEGLEDER 	 Ira kr 48 

SALEA 	Ira kr 

TEORIKURS 
starter tirs. 15. jan. ki. 16.30. 
Ring Eva pa tif. 06/8142 92. 

Gautes Trafikkskole A/S 
LILLESTRØM 

	 Jiuct 	 I 3  

JUL I LILLES TROM 
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Lute julaften 	 
Julaften 

kI. 14.00-18.00 

	 kI. 9.00-13.00 

27. og 28. des. 	ki. 9.00-16.00 
Lord. 29. des. 	kI. 9.00-14.00 
Nyttârsaften 	 kI. 9.00-13.00 

Vi ønsker vare kunder 
god Jul og godt nytt Ar 

YTRE ENEBAKK KON 
TLF. 09/92 55 77 

RUST PA BILEN 
Dresjene I Enebakk 
.!!!!c!!Ie kundop . 

FYRINGSOLJE • PARAFIN I 
• AUTODIESEL • 	 I 

Folio Varmeservice4i) 

I v/Bjorn Bredholt, Tomter 

hf. 92 26 •1 0 
Bruk VARMEKONTO hos TEXco 

 

J 

BEGRAVELSESBYRAER 
-o 

Ski 
BcruvctscsbI. rá 

0 CHRSIENSflUD EFTF  

Nordbyvn. 27, Ski 
TIf. (09) 87 30 60 

Hele dognet 

Vi kommer 

i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrfi  
gjennom 60 ir 

' Swum 
W3 Beg ravelsesbyrá 

Torggt. 2-
2000 Lillestrom 

ORDNER ALT 
VED BEGRAVELSER 
OG KREMASJONER 

06/81 4830.811411 
Etter kcntortjd; 

01974465-05/841774 

SVEUMS BLOMSTERFORRETNING 
00 BEGRAVELSESBYRA 

Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Spell. 

Alt I glassarbeid 
utf ores. 

RING 06/81 6838 
06/814733 

LilIestrm 
Vindu & Glass A/S 

(1101. VILLA GLASS A/S) 

Soiurnsgt. 38, 2000 Ldesfrom 
0rer - Vinduer - Sped - Alt i,glass 

	1 

latten kjøres 
bare pa bestiIIing. 

(Men ring oss ved øyeblikke!ig hjelp) 

Ole Gunnersen 
Ekebergdalen 
TI?. 

92 

 65 06 
Mobiltlf. 094/34 527 

DOG NVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 

Ytre Enebakk 
TI?. 9241 24 

Mobilfif. 094/39 754 
og tlf. 094/14 867 

DOGNVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
TI?. 92 63 58 

Mob 11th. 094/95 547 
DØGNVAKT 

Apningstider I jule- og nyttãrshelgen: 

DITORI 

Vi utfører rust-skadereparasjoner p. Deres bil til 
hyggelige priser. Vi utfører ogsA opprettning og de- 
leskifting. Lakkerer gjor vi med SIKKENS billakk. 

Vi gir gratis takst og fast forhändspris. 

A.S SLITU KAROSSERIVERKSTFD 
Tif. 09/89 44 76 - Slitu 

c' GJOR ET JULEKUPP PA BRUKT 	v %ros""  

FARCE—TV  	o a0f,  

P. 

iA EGET AUTORISERT TV-VIDEO-VERKSTED MED FASTE PRISER 
STORT UTVALG I PARABOL - KUN KVALITETSMERKER 

VIDEO STEREO 

ATARI TV-SPILL 
ARETS JULE- 
GAVE. NYTT 	

498 FAA KR 

JVC VHS VIDEO 
m/fjern- 

SUFERTILBUD199O 
konir. 

SHARP VHS VIDEO 

1990 
kontr. 

KUN KR 

LUXOR FARGE-TV 
28' stereo, 	

5490 
som fly 

KUN KR 5480 

4500 ny 
ECHO STAR parabol 

NA 9990 
Helaut. motor 
styring. 
0-kont. Fra kr 500.- pr. mrid. 

HOYTTALERE 
til bit, 
nye 
konkursparti 50% 

LOMMEDISCO 
MEMOREX. Nytt 
rn/i 2 stk. kass. 
og breveske 	299 

22" FARGE-TV 
S-kanal, 	

3490 
tekst-tv 

KUN KR 

SHARP MIDI-RACK 
2 x 65W 
u/CD 

KUN KR3490  

ELEKTRONIU(K A/S 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

TO. 09-87 45 00 

APENT MAND. - TIRSDI KL 10-17 
ONSD. - TORSD. - FRED. KL. 10-19 

LORDAG KL. 9-14 3D 

In 
FT 

ELEKTRONIKK A/S 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

TO. 09-87 45 00 

3 

BRØNNSORING 
Gjennomboring for vann og 

aviop. Montering og 
rehabilitering av 

vannforsyningsanlegg. 

LANGBRATEN  
BRONNBORING 0 PUMPESERVICE 

Bjorn Borides v.51,1253 Oslo 12 

02/62 08 65 e. kI. 17 
6112 47 - 030/20 470 
Forhandler av Jacuzzi pumper 



Enebakk 
Glass 

Alt / glassarbeid 
Svein Thorsen 

Fjeilvn. 30 a 1914 Y. Enebakk 
III. 9246 13- Mobil: 030130339 

Ogsa kveldstid 

nebakk 
O 8Et 

egnskapkontor A/S 
III. 09/92 63 03 
Postboks 24 
'912 Eneba8k 

IER 
Godkjent regrskapskontcr 

DAME-  OG 
	

Man-ire. 9.00-17.00 
H ER P EFRISOR 
	

Tom. 10.00-19.00 
SOL -. °ARFYMERI 
	

Lor 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tit. 92 54 13 

DIav C. Jensen 
R 6 SØnA/S 

MYRFeRET 2,1400 SKI. lU'. 09-671457 

- 	RDRLEGGERBUTIKK 
10  EGEN FIURLEGGERAVUELING 

II innen • Sanitar • Varine • riioerntserinu 

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 
Utlele av lensepumper, vannsuger 

09 hoytrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk - tit. 92 46 39 

Mobil 094/27 522 

EHEBAgI( VANN 00 YARME 
DURUD &ARD, 

1914 Y'rRE ENEBAKK 
Tif. 00 924630 Mobil 030 04007 

DØGNVAKT 
Graving og hoytrykkspyling 

TANNBEHANDL. 

 

EEYGG- OG TOMMERMESTER 

Per-Erik Østlie a.s 

1  

7din   lokale byggmester 

to  IVI% I 	E1l I%# 

914 YEllS EIIEBAIIK . TO.: 1091024340 

V. 	 15 
	 ejI,UtCt1 	  

EIENDOMSFORM. 	 ELEKTRIKER 
	

RAMMEVERKSTED 
	

GLASS 

KjØpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGLING AIS 
BO 559454181 94s 8019001. IsyS 
FjiO,e*n 15. 1914 800 EnebokO 

II?. O9'S2 5518 

Erling Rod A/S 
1600 Asklm 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjop din nye c/for brukie b/I hos oss. 
Tit. 88 16 15 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tit. 88 lb 10 

BRENSEL 

FYRINGSOLJE - PARAFIN - 
AUTODIESEL 

Konkurransedyktige priser hele âret! 

TRINTO VERKSTED AS I 
09-9255 55 mobil. 094-14 469. 

FRISØR 

LORD & LADY 
FRISOR 
Flniebys&'nteret 
T9. O4-Q292a0 

Heidi Paulsen Lone Stremsborg 
Apriingstider: 
Manda9 - onsda 	9.00-17.00 
Torsdag 	 9.00-19.00 
Fredag 	 9.00-17.00 
Lordag 	 9.00-13.00., 

BYGG OG ANLEGG 

Lunds Maling 

og Tapetsering AIS 

Rakkestadvn. 74 
	

Helgesensgt. 12 
1912 Enebakk 
	

Grünerlokka 
Tit. 92 63 81 
	

TIf. 02138 51 73 

F 
ELLKTROREP 	 
gil H. Jorgensen 	 Teleton 09/92 6276 

10, 1912 Enebakk Mobllteletorl 094117 467 

Alt I reparasjon og installasjon 
av kjol ag frys 

Kløleskap - klolerom, fryseskap - fryserom 
Bag og kveld 

	SaIg - service og montering - 

-9' 

(e  8Solheim Elektriske 
Au. ELEKTROEITREPRENØR 

1912 Enebakk 

LC 	

Tit. 92 6420 - 030/30 193 

ELEKTROENTREPRENØRFIRMA 

KJELL BRENOJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Strømsberg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlt. 92 63 00 

SELSKAPSMAT 

Ytm 
Ring 09 . 92 43 37 

RM4 	Lennestadvn. 5 	11/. 09/92 65 43 
1912 EnebakkMobil 094!37 548 

QMAc Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pr/s 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utterer alt innen nybygg, tilbygg. reparasjoner, 
modernisering flislegging og tapetsering. 

Tit. 09/92 85 23 priv. 
Mobil: 030/11 705 

Galleri Nygàrd 

Flateby - tit. 92 80 80 

Galled — innramming 

Gullrnedaljei innramming i VM 1989 og 1990 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

SaIg av 
medaijeskap og innrammede akvarella vtrykk 

1911 Flateby— tit. 92 86 10 
Ogsà kveldstid 

REGNSKAP 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tit. 09/92 64 33 

sys-odns 

• Regnskap & Forretningstorsel 
• Bedriftsrâdgivning 

SystemAdnhinislrasion A/S 
K3R, 	Gaupevelen 29 	40 

1914 Ytre Enebakk 
Th.;(09)924.824-924774. 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
OppIr/ng pa bit 

Teorikurs - Fase II 
Tit. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

Kiasse A — Masse B 
TeiwNwrs - I(jøretimer 

Om nodveridig meter vi 
Ill kjorotimor i Enebakk. 

'9 

BYGG OG ANLEGG TRAFIKKSKOLE 

 

;toi;1!4e[t1; 

Erik Kjelgaard 

Stein Darre-Hanssen 
Flatebysenteret, Flateby - 	- 

Tif. kI. 8.00-15.00 	 928739 
Ill. utertom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, etter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 

TANNTEKN IKERMESTER 
LASZLO FARAGO 

Grevlingveien 34. 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 09/92 46 82 

VAKTSELSKAP 

Jan M. Johansen 

Mur, puss, 
peiser og fliser 
TIf. 92 82 90 

Asveien 7, 1911 Flateby 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Iii. 09,1 92 61 1809/9262 56 
09425 366 - 094/08 438 

Beltegàende 
minigraver 

leies ut rimelig, med eller uteri toter. 
Ypperlig til mindre gravearb., planering av 
plener etc. 

Tit. 92 52 28 

Bygg- og tcrnmermester 

Jon Sulerud 
1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 90 80 - 92 44 88 
MoblItif. 030/15750 

Nybygg, tilbygg og rehabilitering 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 
Transport - Sand, 
stein og fyilmasse 
Flateby tit. 92 80 42 
Mobiltlt. 094/95 481 

DYREKLINIKK 
• PoIiklinikk Rontgen • Kirurgi 

• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 
SKEUSMO DYRB(LINIKI( 
Vet. Knut-Arne NvrdI 

N. Riisgàrd, Kjeller 
(Skilt Ira Fetvn. v/flyplasserl) 

Apningstider: 8.30-15/17-19 
Timebestilling 06/87 85 00 el. 

"DROP-IN 830-14. Stengt helg. 

ne6akyrekfinik 
Tit. 09/9279 11 

Kirkebygden, 1912 Enebakk 
(v/SIre msborg og Enersen) 

- 	 Man. -ire. 8-11 
Berm.: timebestilling 

Vi utforer b/ a. 
HD-fotografering 

ID-merking 

SPESIALFORRETNINGER 

TEPPE- ENGROS A/S 

ALT I TEI'PER 
OG GULVBELEGG 

TO. 92 80 21 	1911 Flateby 
Mobil 030/06 359 

D. FREI I AG 8,COt 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bit - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk — tlf. 09/926294 
SPESIALFORRETNINGER 

KVIKI( RENS 
zitztaiarncz !flC[] 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

E 
Entreprenør 

Lars M. Enger 

Flateby, 09/928731 
Mobil 094/95743 

Gray., sprengnlng, transport 

I 



Julen sunget inn 
euroShell- 

bonus 

PARAFIN OG 
FYRINGSOUE 

BIL & BOLIG Gabrielsen & Sønner 
TIf. 06/81 18 34 

Ski OG O&GN BOIJGVARIVE 
G. Gulbrandsen. TIf. 09/95 0790 

JIguitt 
Redaksjon og ekspedisjon: 
Nyberg, 
Postboks 62, 
1912 ENEBAKK 
Teiefon red.: 92 65 50 
Telefon ann.: 92 65 40 
Bankgiro: 1605 02 01426 
Postgiro: 08054 193298 

Privattelefoner: 
Redaktor Lisbetti Wille 02/52 39 09 
Journalist Anne-Grete Lossius 92 62 76 
Annonsekontakter: 
Ella Wenli 92 63 39 
Qlav Olafsson 92 84 01 

Annonsepriser fra 1.7.90: 
1. side pr. mm. kr. 6,00 
Aim. plass pr. mm. kr. 3,00 
lnnlev. frist: 
Rubrikkann.: mandag kI. 12.00 
Forretningsann.: mandag kI. 09.00 
Abonnementspris: 
kr. 280,- pr. Ar - kr. 140,- pr halvr 

ForJuIstanker 
Foran julens høytid og ulgangen 
iv âret vii jeg dele disse ord med 
nine sambygdinger: 

Dagen I dag 
er en nierkel ig dag. 
Den er din. 

Dagen i gAr siapp deg Ut av hen-
dene. 
Den fikk ikke annet innhold 
enn det du alt har gitt den. 

Dagen i morgen bar du ikke noe 
løfte pa. 
Du vet ikke om du kan regne 
med A rAde over den. 

Men dagen i dag er den eneste 
du kan vre sikker pA. 
den kan du fylle med hva du vii. 
Benytt deg av det. 

I dag kan du glede et nienneske 

I dag kan du hjelpe en annen. 
I dag kan du ]eve slik at noen i 
kveld er glad for at du ci til. 
Dagen i dag er en betydningsful 
dag— 
Den ci din! 

Disse ord skulle mane oss til A 
utnytte de positive muligheter 
som gis oss i ulike sammen-
henger hver dag. I det veistands 
samfunn -med veistand pA 
forskudd i ãrevis- som er butt 
oss til deli vAil land og i var del 
av verderi, er paradoksalt nok 
egenytten og misnøyen  blitt vol 
sA fremtredende i massemedia 
som felieskap, (solidaritet) og 
glede over det vi har og kan gjø-
re. Vi er kommet i katastrofe- 

dyrkelsens tid med politiker-
bets, mens de mange positive 
nyheter ikke publiseres sA ofte. 
Jeg vil ved denne anledning 
fremheve at vi i vAr bygd og i 
vArt land bar et flertall av hver-
dagshelter som i stilihet og tro-
fasthet gjør Sitt arbeid med flid 
og er medmennesker. Det er dis-
se som bygger landet og gir hAp 
om en bedre framtid. Vi er 
kommet i stadig vanskeligere 
tider i de senere Ar, og fortsatt 
ser det Ut til A ta tid for det kan 
bli bedre igjen. Men vi har det 
tross alt bedre i vArt land nA 
enn for en del Ar tilbake, og det 
er grunn til oplimisme-om vi 
enn mA ha litt talmodighet. FAr 
vi ogsA i komrnende Ar ha fred 
i vAr del av verden, skulle vi 

ikke frykte for fremtidens 
utvikiing. Men det or mange 
som lider andre steder pA vAr 
hue kiode, og for mange av 
dem er det intet elier hite hAp 
cm en fremtid uten suit og 
analfabetisme. Kanskje vi ved 
juletider skulle ha disse ekstra 
in mente. Ved Arets TV -inn-
samlingsaksjon for Redd 
Barna viste befokningen i 
Enebakk en fin giverevne. 
Taick for denne sohidari-
tetshandhing! Det var en god 
utnyttelse av positive mulighe-
ter den dagen. Og hver dag gis 
A muligheter til A vise med-
menneskehighet pA mange 
mAter. Mange trenger hjelp og 
støtte. La oss minnes Valdemar 
Dahigrens ord: 

"Stødja kunde vi varandra 
alla i en Adel strid, 
dlska kunde vi vAr lAga, 
som i Iangtan flammar opp, 
Alska varje redlig frAga, 
älska vane manskhigt hopp" 

I det jeg takker hver og en for 
dette Aret-med de forventning-
er vi hadde, med de hAp som 
brast, men ogsA de forvent-
finger som bie innfridd, vil jeg 
ønske alle i vAr bygd en 
Fredehig jut 1990 og et fram-
gangsrikt NyttAr 1991. En 
spesiehl hilsen sender jeg til 
alle som siiter med sykdoni og 
plager, og alle som Sitter igjen 
med sorg og savn etter kjre 
som har gAtt bort. MA julen og 
det nyc Aret bE hApets tid med 
mer praktisk nestekjrlighet i 
hverdagen for oss alle. 

KAre Kjølle 

Allsoidmig utstmiliming 

Søndag bie julen sunget inn pA 
Emaus. Det var barnekoret 
Dynamis og ungdomskoret 
Synzygus som stod for det mes-
te av sangen, men det var ogsA 
en del ailsang. Dynamis frein-
førte en musikal basert pA julens 
budskap, mens Synzygus i 

Reveskabben er pA tilbaketur, 
men helt borte er den ikke. PA 
en lAve i Ytre Enebakk er det 
nylig funnet en død rev, hardt 
angrepet av den meget 
smittsomme skabben. —Det var 
et forferdelig syn som møtte 
oss. Reven var helt reriset for 
pels, sier vedkommende som 
fant den. 

Meget smittsom 
Skabb er smA snyltere som 
bosetter seg under huden, og 

hovedsak sang ganile og kjente 
j ulesanger. 
Harald Midtsian holdt andakt 

og han pApcktc at vi ikke mA 
glemme julens glade budskap 
midt oppe i alt julemaset. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 

formerer seg raskt. Leder av 
viltnemnda i kommunen, Arve 
Rustad, sier at dette er meget 
vond for dyrene. —De blir sAre, 
mister pelsen og kiør noe belt 
forferdelig. Han legger til at 
bAde katter og hunder kan fA 
sykdommen. Det første tegn pA 
at dyrene kan ha butt srnittet er 
kiøe, men fortvil ikke av den 
grunn. Det finnes fine medika-
menter som fjemer utøyet. 

ANNE-GRETE LOSSIUS  

Den alisidige kunstnerinnen 
Leikny Derlick Apnet dørene 
til sitt nyc atelier og veksted 
for publikum i helgen. Den 
nye garasjen pA Gjestangsletta 
pA Flateby egner seg utmerket 
til formAlet, og riktig hjemme-
koselig var det butt 

Lurer noen pA hva de skal gi 
boil i julegaver er det bare A ta 
seg en tur dl henne, men det or 
nok hurt A ta en telefon først for 
A slippe bomtur. 

Akvareller og nisser 
Dorlick or meget kreativ, og do 
mange nydelige tingene som er 
formet av hennes hAnd er en 
opplevelse i A se. BAde kera-
mikk, porselen, treskjering, 

PIUSEMENIGHETEN 
YfRE ENEBAKK BETEL 

Julaften ki. 16.00: 
Juleandakt. 
Hornorkestret deltar. 

2. juledag ki. 11.00: 
Høytidaniøte. Ole B. 
Jarlvang. Misjonsoffer. 

Fredag 28.12. ki. 17.00: 
Søndagsskolens jule-
feat. 
Søndag 30.12. ki. 11.00: 
Oddleif Walall. 
1. nyttársdag ki. 18.00: 
Brødrene deltar. 

Velkommen til Betel. 

AiierkJent koostuer 
(Atte árs akademiutd. 
Paris, Berlin, Oslo) le-
dig for portrettoppdrag. 
Tegning og malerl. 

Lars Fumes, tlf. 92 55 18 

glassarbeider, akvarehler, trykk 
og mye mer arbeider den trivhi-
ge Flatebydamen med. 
Julenisser og smykker i skjønn 
forening med originate maleri-
er fylier 
nydelige kvinneportretter kan 
ikke beskrives, men mA sees. 

Kjent kunstner. 
Hun er ogsA av de mange 
kunstnere i bygda som er godt 

kjent langt utenfor Enebakks 
grenser. Mange er de utstilhing-
ene hun har deltatt pa, bAde her 
hjemme og i flere andre land. 
To av hermes arbeider har vert 
p i alle de 

hjemkommet etter tre Ars fra-
vr. —Jog bhir glad i arbeidene 
mine, sier hun, og det er hun 
pA langt mar ikke alene om. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Rev dod av skabb 


