
Mjaerdaererne 
med ny revy 
N8 er det duket igjen for herer-revy pa Mjer Ungdomsskole. 
Primus motojer er Ole Beriit Lysne (t.v.) og Espen Dahl. 
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Vinterdilten 
til helgen Dyster Enebakkoprognose 

Rtdmann Bjorn Halvorsen har Iagt fram en 
meget dyster Iangtidsprognose for Enebakk: I 
1992 ma' kommunen spare inn i overkant av 
5,5 millioner kroner. Dette kommer pa toppen 
a' kuttene i innevarende firs budsjett. I rtd-
mannens prognose er det ikke avsatt midier til 
nyinvesteringer. 

Synnove Finden 
ostep rod u kter 

Fettfattige produkter 
fra naturens eget 

kjøkken 

Søridag gär ârets 
"Vinterdilt pa ski 
gjennoni Enebakk- 
skogene. 	Løypa 
skal bli sâ god som 
vEeret tillater. Ar-
rangementet pleler a 
samie sãvel unge 
som gamle. Starten 
gar fra Mjar Ung-
domsskole, og inn-
komsien er pa Strei-
finn pd Flateby. Ute 
i løypa  er det to 
niatstasjoner 

SIDE 6 

Gubberenn i 
ny bakke 
Søndag 10. mars 
blir det gubberenn 
igjen i Enebakk. SA 
sant det ligger snø 
blir det trening hvcr 
heig fremovcr i Fos-
serbakken like ved 
Thoncrud fyllplass i 
Kirkcbygda. Arsa-
ken til at gubbene 
har funnet seg en ny 
bakke, er at den 
gamle 	Lotterud- 
bakken er grodd 
igjen. 

SIDE 7 

Maten vii 
bli servert 
Kveldsserveringen 
til de eldre som bor 
pa hybler pa sykeh-
jemmet vii fortsette. 
Ekstravakt-buds jet-
tet tas i bruk for a 
skaffe flere folk. De 
aller fleste av hybel-
boerne er langt 
oppe i âtti-ârene, og 
flere er avhengig av 
gâstol. 
Det er ikke bare 

bare for en del av 
dem a hente mat og 
kaffe fra traile. 

SIDE 3 

Prognosen gjelder til og med 1994. Skat-
tesvikten i fjor ble pa' omkring 4,9 millioner 
kroner. I tiilegg ble det et stort merforbruk 
bAde pa' skole- og helse- og sosialsektoren. 
FjorArets underskudd antas A bli pa' Ca. i 
millioner kroner. 

SIDE 2 

Fortwolte Nylendem 
foreldre mangler 
pass til barna 
Unge fainilier pa Nylende-feltet i Ytre Enebakk er forivil-
Ic. De fleste er avhengig av to inntekter for a kiare utgifte-
ne, men de mangler bamepass. De synes det er rart at 
kommunen "lurer" unge familier dl a bygge og bo i Ene-
bakk nar det omtrent ikke finnes tilbud orn barnepass. Det 
ma vel la segore a byge smâbamsavdeiing til bameha- g 	g 
gen  i Ytre? lurer tre unge fortvilte mødre pa. 

SIDE 5 

Vi har bestemt: 
Det skal vre billig! 
Syret - oljet heltre furu 
Puter i kaldskurn 
Stoff - rosmarin rod - 
og Venus bI. 
Topp kvalitet 
fra Liabygda. 	NA 

llJöbcIluiscl 
Nygárdsveien 32, 1400 Ski. Tif. As (09) 94 66 88 

Apningstider: Mandag-fredag 10-20. Lordag 10-15 

STORST OG BEST I FURUMOBLER 

BUTIKKEN BUGNER AVGODETILBUD!!! 

TILBUD UK E  

PIONER 3±1+1 
Veil. 11.960,- 



Eva Hollo Kostviet (midten) frafylkeslaget kunne opplyse om stor ak:ivitet blant nei-folket i 
Akershus. Her i selkap med Bjorn Anton Opsahi (t. v.) og Eilert Buer. 

Kvalitetsdekk 
til 

LAVPRIS 
TIRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A.S 

4-Nt,!, 

  

Na er det tid forgrip- 
sàler og isbrodaer 

Prøv den nye mâten 
pusse sko pa. 

Prov HI-SHINE 

Vi bar ogsâ TURNSOKKER 
og TURNSKO 

zzzmcz
S Err it 

FLATEBYSENTERET 
TLF. 09/92 83 74 

Apent 	kI. 10.00-17.00 
Tirsdag... 	kI. 10.00-19.00 
Fredag 	kI. 10.00-18.00 
Lordag 	kI. 09.00-14.00 
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Bei 	inhardennstramninger ventes 
RLidmann Bjorn 
Halvorsen bar lagt frain 
en langtidsprognose der 
han har forsØkt Li beskri-
ye hvordan kommune-
Økonomien vii bli de 
narmeste ãr. En meget 
dyster prognose som 
viser at kommunen I 
1992 ma' innspare i over-
kant av fern og en halv 
million kroner. Dette 
kommer pa toppen av de 
kutt vi er vitne Iil pa 
ârets budsjett. 11993 blir 
nedskjeringen pa rundt 
fern millioner, men i 1994 
begynner det a løsne 
floe; en innstramning pa' 
I overkant av en million. 

Forutseiningene som IA til grunn 
for Arets budsjett ble drastisk 
endret i andre halvAr I fjor. 
Skattesvikten i 90 ble pA ye! 4, 
9 millioner kroner, og I tillegg 
ble det et stort merforbruk bide 
pA skole- og helse/sosialsekto-
ren. 

Underskudd pA 10 miii.? 
FjorArets underskudd antas A bli 
pA hele 10 millioner kroner, noe 
som i alier høyeste grad var 
medvirkende til at 	rAdmann 
Bjorn Halvorsen mAtte kutte 
drastisk I etatenes forsiag til 91-
budsjett. 

Halvorsen har nA iagt fram en 
iangtidsprognose for perioden 
91 di 94. —Prognosen er ment A 
vre et utgangspunkt for disku-
sjon, og det er innlagt en del 
forutsetninger her som kan &jø- 

re utsiag begge veier. Stortinget 
kan med et pennestrøk gjØre 
kommuneøkonomien bedre eller 
dArligere, sier rAdmannen, og 
iegger til at ogsA kngen i 
Persiabukten kan innvirke pA 
verdensØkonomien, og dermed 
ogsA pAvirke Enebakks økono-
mi. 

Avvik opp 1 1,2 mill.? 
Kommunens handiefrihet i 
langtidsprognoseperioden 	er 
miidt sagt dArlig. RAdmann 
Halvorsen pApeker at det skal 
svrt smA kostnadsrnessige 
variasjoner til for at kommunen 
kan fA større utgifter. For 
eksempei vii en prosents avvik I 
en eller annen retning utgjøre 
hele 1,2 millioner kroner. 

Null investeringer 
I iangtidsprognoseperioden er 

det ikke avsatt noe til nyinve-
steringer. Dette har sin bak-
grunn i den meget dystre økono-
miske situasjonen kommunen 
befinner seg i, og vii vre i de 
nrmeste Ar, om prognosene 
holder. Biant annet er det stor 
usikkerhet vedrørende skatte-
inntektene. Her vii endringer av 
skattereglene og utviklingen pA 
arbeidsmarkedet vre bestem-
mende for hvordan situasjonen 
vii bli. 

Store budsjettkutt ventes 
I rAdmann Haivorsens forsiag til 
langtidsprognoser er det forut-
satt at dekning av tidiigere Ars 
underskudd blir dekket i lØpet 
av 	en 	treArsperiode. 
Underskuddet fra 89 som er pA 
rundt fire millioner boner, skal 

tilbakebetales i 1992 og 93, og 
fjorArets underskudd skal ned-
betales over en treArsperiode: 
92, 93 og 94. 

Om Fyikesmannen er viliig til 
A drøye tilbakebetalingen av 
underskuddene over en fcmAr-
speriode vii kommunen baianse 
forbedres med bortirnot to milli-
oner kroner. 

Hvis dette ikke iar seg gjøre vii 
kommunen mAtte leve med 
meget harde innstramninger de 
neste to Arene - en innstramning 
pA5671 000 i 92, og 5 073 000 
1 93. 11994 vii igjen kommunen 
fA en noe bedre handlefrihet da 
innsparingen, siik det nA ser Ut, 
kun vii bli pA 1 254 000 kroner. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Nemimfolket 
pa fremmarsj 

er Nei til EF-folket pa 
fremmarsj. Lokaliaget 
har ailerede skaffet seg 
rundt 20 mediemmer, og 
dette er bare begynnel-
sen. Det nylig avhoidte 
âpne motet samlet i over-
kant av 30 personer og 
det er siett ingen dLiriig 
start. - Hilde Aifhei, fra 
Natur og Ungdom, var 
redd for Ate miljØpro-
biemer; Unni Degrum 
satte søkelyset pLi kvinne-
nes situasjon I EF. 
Nei-foiket hadde besøk av Eva 
Hollo Kostveit fra fylkesorgani-
sasjonen pA sitt Apne mote. —Jeg 
er stadig med pA A stifle nye lag 
om dagen, og mediemstailet er 
ailerede kommet opp i 25 000 
pA landsbasis, kunne hun fortei-
ie. MAlet til nei-Iaget er A dob-
ie dette taliet innen pAske. 

Frynsete Iovverk 

Det nedsaite interimstyret I  

iokailaget bestir av folk fra aiie 
forgreninger I det politiske liv. 
Eiiert Buer, Ap-veteran, vat 
ikke nAdig I sin kritikk av de 
styrende organer. —80-Aras sam-
funnsutvikling liar gAtt I totalt 
feil retning. Rikspolitikerne lax 
seg styre alt for mye av mar-
kedskreftene, og det er de vers-
te innen bank og neringsliv som 
styrer hele utviklingen. Det ser 
ikke Ut til at naringsiivet har 
fantasi til annet enn A satse pA 
store kjøpesentra, sier en opp-
brakt Buer. Han legger til at 
spekulasjoner i konkurser og 
utstrakt svindel blir legaliserl 
gjennom et frynsete iovverk. 

Rydd opp pa hjemmebane! 
Buer er en innbitt EF-motstan-
der og opptatt av den okende 
arbeidsiedigheten. —Vi mA først 
og fremst rydde opp i vAil eget 
samfunn, A fA stopper arbeidsie-
digheten, sier Buer, som frykter 
at store strØmnler av kapital vii 
flyte ut av Norge ved et EF-
mediemskap. Og hva har man 

menheng, og det vii igjen tilsi at 
familiepolitikk og kvinnenes 
situasjon blir dArlig ivaretatt. 
—Avde 17 somi dag sitter i EF-
pariamentet er det kun to kvin-
ner, og det er her iovene blir 
fremmet, sier Degrum. 

Hun mente ogsA at det yule bli 
mye penciling etterhvert, noe 
som igjen yule gA utover famiii-
eiivet og ntermiljøene. —Alt vii 
bli sentraiisert 'der nede', og 
mange mA nok beiage seg pA A 
flytte for A ifs arbeid, sier hun. 
Og spørsmAl som stilles er om 
mennene vii mAtte reise iangt 
avgArde for A skaffe seg arbeid, 
mens kvinner og barn blir 
verende igjen. 

Interimstyre 
Vi fir nok høre mye til nei-foi-
ket i tiden fremover, og det er 
ikke f/s 'kjendiser som har sagt 
seg vuiiige til A sitte I interim-
styret: Bjorn Anton Opsahi, 
Tom Nilsen, Unni Degrum, 
Margaret Thorsov, Hilde Althei, 
Eiiert Buer, Johan Eliingsen, 
Torgeir Overland, Lisbeth 
Gaathaug og John G. Weng. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

da igjeii A investere for i nye 
arbeidsplasser. 

Trafikken vii Øke drastisk 
Hilde Aifhei fra Natur og 
Ungdom var opptatt av mu-
jøprobiematikken og fattigdom-
sprobiemene i den tredje ver-
den. —MAlet i EF er okt forbruk 
som igjen vii fore til økt bruk av 
ressurser og større miljøprobie-
rner. Trailertrafikken vii oke 
med 40 til 50 prosent, og hvis 
den rike del av verden vokser 
mer vii det bli umuiig A ise fat-
tigdomsprobiemene som i stor 
grad medvirker til de store mu-
jø-ødeleggeisene vi i dag er vit- 

ne til. Disse probiernene mA 
loses ved intemasjonait samar-
beid. og Norge mA stA fritt som 
et foregangsiand for andre innen 
miijø, kunne Aifhei forteiie, 

Pendling vil bli et problem 
Unni Degrum, bosatt pA en gird 
pA Flaleby, var opptatt av kvin-
nenes deitakeise. —Jeg er litt 
skuffet over at det er sA fA kvin-
ner her i dag. Det var kvinnene 
som 1 1972 utgjorde tunga pA 
vektskAlen slik at det ble nei-
flertall den gang, mente 
Degrum. Hun var ogsA av den 
oppfatning at kvinner har svrt 
lite de skulie ha sagt I EF-sam- 



Na'r trappa 
blir et problem 
Hvis du er avhengig av 
rullestol eller gtstoI er 
ikke Enebakk det ide-
elle stedet t bo. 
Fremkommeligheten 
for rullestoibrukere er 
nrmest hp1Øs. Ikke 
en gang legekontoret 
som ble pusset opp for 
kort tid siden er bygd 
med srlig omtanke 
for de svakeste. —Vi er 
klar over dette og job-
ber med saken, sier 
ordfører Kire KjølIe. 
Enebakk er ikke tilrettelagt 
sriig godt for de som er 
fulistendig avhengig av 
gästol, rullestol eller krykker. 
Handeissentrene er bygd 
med lange skrAbakker som er 
mermest hâpløse a komme 
opp med rullestol, og de aller 
fleste offentlige bygg og 
kontorer er svrt vanskeiige 
A komme inn i uten medhjel-
pere, forkiarer rullestoibru-
ker Monika Bakken til 
Vignett. 

Bakken er en av de som har 
fâtr merke hardest den vans-
kelige situasjonen for rulle-
stoibrukere i bygda. Til og 
med legekontorct er en hard 
nØtt A knekke hvis bun vii 
inn der pa egenh5nd. Monika 
Bakken forteller: —Som alle 
andre bar ogsã jeg behov for 
A gA pa legekontoret, men 
hvis jeg ikke sier ifra at jeg 
kommer eller ikke har med 
meg en eller flere medhjel-
pere har jeg store problemer 
med a komme inn. For det 
frste er drene svfl vans-
kelig A âpne nttr du sitter i 
rullestol, og for det andre 
henger ringeklokka slik til at 
du ikke rekker den, forkiarer 
Bakken. 

Hun berømmer handeiss-
tanden i bygda for den hjel-
pen de utØver; —De er belt 
suverene. sier Bakken. 

—I forrige nummer av 

Det er dessverre ikke bare 
trappa app til Herredshuset 
som s/caper problemer for 
de handikappede i kommu-
nen. 
Vignett kunne vi lese om et 
aktivt Handikaplag. Jeg 
meldte meg inn i handikapla-
get i august og jeg har flere 
ganger tafl kontakt, men jeg 
far ingen respons tilbake. 
Det er umulig a vite hva han-
dikaplaget driver med nAr vi 
ikke far noe informasjon om 
det de kan tilby, sier Bakken 

—Jeg hâper det i fremtiden 
vii bli bedre for oss rullestol-
brukere. Jeg fØler meg dum 
nãr jeg til en liver tid ma 
bres rundt av tre menn. 
avslutter Bakken. 
Jobber med saken 
—Kommunen liar opprettet et 
samordningsrâd som skal 
informere om situasjonen for 
de funksjonshemmede i byg-
da, og komme med forslag 
til hva som kan gjøres. Radet 
skal gjennomgâ alle offentli-
ge bygg, bade private og 
kommunale, og komme med 
forsiag til utbedring i løpet 
av inneverende halvâr, sier 
ordfører Káre Kjølle. —Vi har 
allerede varsiet alle huseier-
ne om gjeldende forskrifter 
pa dette ornrâdet, men om tie 
er butt holdt er en belt annen 
sak, sier KjØlle. 

GUNNLEIK SEJERSTAD 

En siste hilsen 
Mange enebakkinger har 
benytlet sjansen til a gi Kong 
Olav V en siste hilsen gjen-
nom a skrive navnetrekket 
sitt i den utlagte kondolanse-
protokollen. Mandag formid-
dag hadde godt over 800 
enebakkinger skrevet navnet 
sitt og biant dem enkeite 

skolekiasser. Mange flotte 
tegninger var ogsâ lagt ved 
sá det er tydelig at Hans 
Majestet Kong Olav V var en 
kjer konge for alle i 
Enebakk. Det var ogsâ flere 
som hadde skrevet en per-
sonlig hilsen til den avdØde 
Kongen. 

MOTORS E RVI CE 
MEKANISK SERVICE 
SKADER OG LAKK 
LAN EB IL ER 

TIt. 09-9244 14. - 09-9245 65 

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

	 Jiiititt 	  

Kveldsserveringen vii 
fortsette for de eldre 

De eldre pa' sykehjemmers hybeiavdeling kan no' slappe av. —Der 
vii forrsart bli matservering pa' kveldstid, lover heise- og sosialsjef 
lager Haagaas. 

Trenger omsorg 
Det er i dag kun fern personer 
ansatt pa sykehjemmetsj-
ken, noen pit deltid, andre i full 
stilling. —Skal vi ha en tilfreds-
stilende tumusordning trenger 
vi ni personer, sier kjøkkenleder 
Bjorn Nordtun. Han legger til at 
ban kun er kokk med innkjøp-
sansvar og har ingen ting med 
det administrative a gjØre, men 
da det ikke fantes folk nok til It 
dekke opp tumusen bade pa 
kveldstid og i helgene matte ban 
gi beskjed om kvelds-stengning 
av kjØkkenet. 

Avhengig av gãstol 
Av dc eldre som har hybler pa 
hjemmet er de ahler fleste langt 
opp i ItttiItrene og flere er 
avhengig av gitstol. Det er ikke 
bara bare for en del av dem It 
hente seg mat og kaffe fra en 
tralle. Men det ahler viktigste er 
kanskje den gode fØlelsen av at 
noen steller for dciii. —De eldre 
trenger omsorg, og det har noe 
med omsorg a gjøre at de eldre 
har noen her pIt kvelden ogsIt, 
sier Marit Raanes. Selv har hun 
vrt vikar pa sykehjemmets 
kjøkken pIt niende Itret nIt. 

De eldre far servering 
Helse- og sosialsjef Inger 
Haagaas sier at de eldre fortsatt 
skal bli servert mat pa kveldstid. 
—Det har aidri wert snakk om 
noe annet, sier hun. 	Ifølge 
kjøkkerilederen 	skal 	nIt 
ekstravaktbudsjettet tas i bruk 
for It skaffe flere folk. —Men 
dette vii ogsIt bli en midlertidig 
ordning da problemene kun blir 
skjøvet fram i tid, sier ban. 

Men foreløbig blir det ingen 
forandring for de eldre - mat vil 
bli servert. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

De eldre som har hybler 
pEnebakk Alders- og 
sykehjem har lenge vrt 
vrt engstlige for at ord-
ningen med matserver-
ing pa' kveldstid yule for-
svinne. En av grunnene 
til usikkerheten er at det 
er for ifi personer ansatt 
p?i kjøkkenet til & 
opprettholde en slik ord-
ning. Men de eldre kan 
ta det med ro - det vii 
fortsatt bli servert mat 
p& kveldstid. Ekstravakt-
budsjettet tas n i bruk. 

Dc eldre som liar hybler pa 
sykehjemmet, tilsammen 12 
stykker har vrt mildest talt 
fortvilet. Sist uke ble de fortalt 
at ordningen med a fA servert 
mat pa kveldstid mest sannsyn-
hg yule bli kuttet ut. 
Kjkkenlederen kunne ikke love 
servenng lenger enn ut sist uke 
da det er all for liten betjening 
pa kjøkkenet. 

Torsrein Rd/ceo, 84 a,; er en av hyhelboerne pd hjemmet. Han er 
glad for at serveringenfortsetter, for ban hadde i/c/ce k/art a hente 
mat ved egen life/p. 



Historien am 

Chatrari og Poosky 
Et eventyr med dyr i alle miter 

Fortellerstemme 
ANN EATH 

VESTLY a, 

AM 

ANJEUCA HUSTON 
MAI ZETIEIILING 

HEKSENE 
Li NEHVEPIRNENDL IILKSEBRYGG! 

RgI NICOLAS HOEG ra 
I1MU 

IiL1tt 
ar du sett 

eller hørt noe 
spennende? 

----P Har du noen tanker 
'ljttdu gierne vii dde 

med andre? 
BYTT VME 
TPSKASSTh! 

- 	TIPS OSS! 
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Gratulerer 
I.e...... 

Heia Else 
stA nA pA, 
verden venter pA deg nA! 
Myndig dame mandag morgen 
Her skal det bli fres til vAren! 
Gratulerer med I 8-Arsdagen 
den 4. februar. 
Hilsen De utidige 

Joachim Hollund 
som ble døpt i Man kirke søn-
dag 13. januar graluleres med 
dApsdagen. 

Marte 
Hurra det smeller 
fra loft til kjeller, 
for 3 1. j anuar er det Marte 
det gjelder. 
Kiem pA ettArsdagen fra 
Mats, Asle og May Bente. 

Erik & Trude 
"Hestegale" Trude og "festega-
le" Erik gratuleres for ett Ar 
sammen i slutten av januar. 
(Forlovelse i vente????) 
Lykke til videre!! 
Kiem fra "Stallgjengen". 

50 Oar 
Knat Hang 
tyller 50 Ar den 3. februar 1991 
Knut øistein, Svend Axel og 
Signe gratulerer. 

Simen Kristian Killerud 
Verdens beste storebror gratu-
leres med I 3-Arsdagen 
Hilsen Anne Katrine og 
Fredrik Aleksander 

Ronny Danielsen 
Jeg gratulerer sA mye med 17-
Arsdagen 30. januar. 
Mange kiemmer fra "el som 
er veldig gia i deg", Therese. 
Mange hilsener ogsA fra 
"Svigermor" 

Maim 
Du Maim, du Maim, du tissa i 
buksa og skyidte pA meg... 
Gratulerer med I 9-Arsdagen 
Hilsen Roy pluss resten av 
gjengen 

Fredrikstad 	Sentral- 
sykehus 22.1.91 
12 dager vi gikk over tida 
og yenta, 
men ikke forgjeves, 
bun var jo sA fin den jenta. 
Heidi og Sven Kr. Ambjørn-
rud, Tomter. 

En bror 
Kristine, Marianne og Elisa-

beth bar fAtt en bror, 26. januar. 

Anne-Marit og Olav Strom 

Vi motes 
........ 
Barneteater 
Tirsdag starter Enebakk Drama-
tiske Slskab teatergruppe for 
barn mellom ti og tjorten Ar. Har 
noen lyst til A were med er det 
bare A stikke innom Flateby 
Samfunnshus. Se annonse i da-
gens avis. 

Vinterdilten 
Søndag arrangerer Skiforening-
en Vinterdilten med start fra 
Mjr ungdomsskole mellom 
klokken elleve og tolv. Buss vii 
bli satt Opp fra Flateby. Se 
forøvrig annonse. 

Bingo 
Hver torsdag arrangeres det 
bingokvelder pA Mjter ung-
domsskole. Idretisiaget Driv 
ønsker velkommen. 

Lagskveld 
Enebakk Landbrukslag inviterer 
til iagskveld onsdag 6. februar 
pA Bøndemes Hus. 

Aktivt skogbruk 
1Kurs i hogstteknikk arrangeres 
for skogbrukere i kommunen. 
kurset vii gA over en kveid inne 
og to dager ute. Se forøvrig an-
nonse. 

Frisk Luft-fest 
Trekkspiilgruppa Frisk Luft in-
viterer medlemmer til danse-
kveld pA Ignarbakke fredag. 
Odd Lillejordet opplyser at det 
fremdeles er noen billetter igjen 
sA det er bare A ta kontaki. 

Opptrer i Logen 
Enebakk Blandakors konsert 
som skulle vani holdt pA Mjr 
onsdag er aviyst pA grunn av 
Kongens begravelse. I stedet er 
koret invitert av Lars Kiev-
strand til A synge i Gamle Lo-
gen i Oslo torsdag. 

Arsmøter 

Enebakk 
Pensjonistforening 
holder Arsmøte den 13. februar i 
Herredshuset. Saker som ønskes 
tatt Opp mA were styret i hende 
innen 6. februar. Se forøvrig an-
noose. 

Flateby Vannverk AL 
innkailer til Arsmøte 14. februar 
pA Flateby Samfunnshus. Møte-
dokumentene vii bli utsendt tit 
alle husstander. Annonse i da-
gens avis. 

Y. Enebakk Husmorlag 
 	holder Ai smØte pA barneskolen 1 

Ytre i slutten av februar. Se an- 
	 nonse vedrørende forslagsfrist. 

Beredskaps-
b rosj yren 
Søndag 3. februar vii kommu-
nens beredskapsbrosjyre bli Ut-
deft til alle husstandene. Det er 
frivillige organisasjoner som 
bar pAtatt seg dette arbeidet, og 
alle vii fA besøk meliom kiok-
ken 1700 og 1800 søndag. 

PA kino 

Ukens ifimer 
Denne uken viser vi 
CHATRAN OG POOSKY — da 
denne filmen er mange barns 
ØNSKEREPRISE. Fiiiiien bar 
dyr i alle roliene og fortelier 
om oppvekstert til kattungen 
Chatran og hundevaipen 
Poosky hjemme pA en idyilisk 
bondegArd. Et eventyr, - med 
Anne-Cath Vestly som forte!-
lerstemmen. 

EN FANTiSTISK ri 	flSIKIN(; AV 

HOAli) I)AIllS BEHOMTL sPENr4INGS13() 

HEKSENE er en filmatisering 
av Roal Dahis bermte spen-
ningsbok. Ni Ar gamle Luke 
lytter til bestemoren 1-leigas 
spennende historier om hekser 
og deres onde øyne. Lite aner 
ban om at ban skal oppieve 
eventyr fulit pA høyde med de 
mest spennende historier 
bestemor forteiler. Selv ikke 
bun kan forestille seg hek-
sebrygg sA djeveisk at de pA et 
øyeblikk forvandier Luke til 
en liten mus... A redde verderi 
fra hekser er en stor oppgave 
for en liten gutt som er for-
vandlet til en rnus! 

S) I.,gl nlb..kn $5 
kgn mmmc. 'lie jc bi 
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Martin Scorcesesfllm MAFI-
ABRØDRE med bI.a. Robert 
de Niro. For Henry Hill var det 
aidri noen tvil: Heit fra gutte-
dagene av hadde ban ønsket A 
bli gangster. Med irsk far og si-
ciliansk mor, den lokale mafi-
aens møtepiass tvers over gata, 
og dyptgAende avsmak for det 
normale samfunnsiivets regier 
ga vaiget seg selv.. Inger 

. Gratulasjonshilsen 
1 

3-9 i
3-9  

	

3-9 	
ULtt 

Send en hilsen til 

	

slekt elier en god
3-9 
	. 

3-9  venn. 
Med bilde koster f 
det kr3O,-. 

Men husk!  
Med alle hilsener . 
ma vi ha en av-
sender, selv om du 
ikke vii ha navnet 
ditt i avisen. 

Aksjeutvidelse 
PA ekstraordinr generalfor-
samling i Viguett ble det be- 
sluttet— A have aksjekapi&.a1n . 
med inntil 200 000 kroner. 

Vi innbyr derfor alle ak-
sjonrer, samt alle andre int-
teresserce til A kjope aksjer for 
100 kroner per stykk. 

Kirkene I Enebakk 3. 
februar 1991: 

11:00 Enebakk kirke 
v/Heigheim. Nattverd. 

11:00 Mari barnehage. 
Storfamiliesamling 

Torsdag 31.1.  
U) 18:30 Heksene 
V) 20:30 MafiaBrødre 

Søndag 3.2.  
B) 16:30 Chatran og 

Poosky 
U) 18:30 Heksene 
V) 20:30 MafiaBrødre 



Agnes Holiund (,.v) med Joachim, 3 ,nnth, Marit Ho/top med Adrian pa 3 mndr. og Anita Sveumn med 

daitteren Synne pa halvannet dr. Tre av de ungefamiliene som har bygd hus pa Nylende - avhengic' ar 

a jobbe, men har ingen steder a plassere barna. 

Unge Nylende-foreidre fortvilet: 

Ma 0  jobbe. men 
ngler ba.r. e ass 

euroShell- 
bonus 

PARAFIN OG 
FYRINGSOUE 

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

SKI OG OMEGPJ BOLIGVARNIE  
G. Guibrandsen. TIf. 09/95 0790 
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Morke hus 

oRkebergdalen
fyrverkeri 

i  
Kjempet imot 
Svend Oppegaard, som de siste 
Arene hat hatr ansvaret for F-
verket, forteller at de har kjem-
pet imot kommunal overtakelse 
side 1974, men nA er det kroken 
ph døra. PA spørsmA] om befolk-
ningen vii merke noe til dette 
svarer Oppegaard at den største 
forskjellen vii bli dyrere strm 
og dhrligere service. 

Søndag ble den kommunale 
overtakeisen markert med en 
haivtimes mørkleggirig, og et 
gedigent fyrverkeri. Om fyrver-
Iceriet markerte gravoiet eller 
den kommunale overtakelse ble 
ikke opplyst. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Ekebergdalens befolk-
fling opplevde noen mØr-
ke minutter søndag. All 
strømmen forsvant en 
haivtimes tid, men helt 
mørkt var det alikevel 
ikke - et gedigent fyrver-
keri lyste opp kveldshim-
melen. 

Den gamle Enebakk-slekten, 
Oppegaard ph Børter gArd I 
Ekebergdalen har siden 1907 
drevet et privat E-verk i Dalen. 
NA har kommunen overtatt den-
ne funksjonen, noe som ble 
behørlig markert søndag. 

Personer etterlyses 
etter utforkjøring 

Et flott byggefelt er det 
butt; Nylende, der tieste-
parten er unge familier 
med barn, eller som ven-
ter barn hvert øyeblikk. 
Men regningen ma ogsã 
betales for disse unge 
familiene. Det koster a 
bygge, og de alter fleste 
er avhengig av to inntek-
ter for a ktare sine for-
pliktetser. Og da kommer 
problemet; hvor skal 
barna vere? 

Kommu nale barnehageplasser 
er det skralt med, og spesielt ilie 
er det for barn under tre hr. Kun 
en av kommunens barnehager, 
Kirkebygda, har plasser iii de 
minste; tilsammen ni barn kari 
de ta imot der. I tillegg er det et 
fhtaIl plasser for de minste i 
familiebarnehage ph Flateby. I 
Ytre er det ikke tilbud I det hele 
tatt. 

Vignett hat Latt en prat med Lre 
unge mødre, alle avhengig av a 
varre I arbeid for  kiare A betale 
renter og avdrag ph lAn. Disse 
tre representerer størsteparten 
av de unge faniiliene som bar 
bygd bus ph Nytende. 

Trodde ph barnehageplass 
Anita Sveurn er en ung mor som 
hat ei lita jente ph halvannet hr. 
Hun har selv arbeid i en barne-
hage I Ski, men der er det ikke 
plass til hennes egen datter. 
—Bestemor har vcrt dagmamma 
en tid, men det ble for mye for 
henne i lengden, sier Anita. 
—Jeg har prøvd A fA tak I dag-
mamma, men det har ikke lyk-
kes. En tid hadde vi praktikant 
ph deling med en annen fami- 

lele, men der mistet mannen 
jobben, og vi hadde ikke anled-
fling til a betale en praktikant ph 
full tid, forteller hun. Anita har 
ogsA prøvd A ha sin datter i den 
nye, private bamehagen i 
RAken, men vedkornmende sorn 
driver den hadde ikke kapasitet 
til A ha fern srnh barn alene, og 
ikke økonomi til A ansette assi-
stent sA Anitas datter kunne ikke 
fortsette A vre der. Hun bar nA 
mhuet gA til det drastiske skritt 
A si opp jobben sin, noe familien 
absoiutt ikke har rAd til. —Jeg 
var sikker ph at barnehage var 
med i pianene for dette bygge-
feitet for bygdas ungdommer 
ble Jo oppfordret til A bli i egen 
kommune, og kommunen mA Jo 
innse at det er dyrt i dag A eta-
biere seg. Vi er belt avhengig av 
A Jobbe begge to for A kiare 
utgiftene, og hvis kommunen vii 
ha skattepenger til bygda mA de 
ogsA yte litt, sier en fortvilet 
Anita Sveum, sam forøvrig ikke 
er fra Enebakk, men er gift med 
en enebakking. 

Mister kanskje jobben 
Marit Hoitop har en liten gutt pA 
tre mAneder og har foreløbig 
permisjon fra sin jobb som irer 
pA Ytre Enebakk skole. I mai 
skal hun Ut i arbeidslivet igjen, 
om hun far dagmamma, for noe 
hap om barnehageplass har ing-
en av dem. 

De har vrt i kontakt med 
Aud øen, den nyansatte barne-
hagesekretren, og øen visste 
ikke om noen planer for 
igangsetting av nye barnehager 
fortrinnsvis opp tit tre Ai —Vi 
kiarer ikke vhre utgifter med 
bare en inntekt sA jeg er nødt til 
A Jobbe, forteller Hoitop, og leg-
ger samtidig til at hun i tillegg  

nA er iivredd for A miste jobben 
som Irer ph gnmn av ventede 
oppsigeiser. 

Dagmammatønn for dhrlig 
Agnes Hollund har ogsA en liten 
gutt ph tre mAdneder, og hennes 
pennisjonstid utgAr ogsA i mai. 
Den unge familien regner med 
A flytte inn ph Nyiende ganske 
snart. De, som de fleste pA feltet 
er avhengig av to inntekter for A 
fA endene til a motes, men om 
hun kan fortsette i jobben sin er 
foreiøbig usikkert. —Jeg som de 
andre er avhengig av barnepass, 
sier hun, og er fortvilet over 
den dArlige banehagedekningen 
i kommunen. —Det nytter ikke 
en gang A ta jobb som dagmam-
ma, for skal man tjene nok ph 
det mA man ta imot mange barn, 
og det er ikke noen god iøsning 
for noen, sier de tre mødrene. 

Bygg smhbarnsavdeling 
De synes ogsA det er rart at 
kommunen 'lure?' unge farnili-
er til h bygge og bo i kommunen 
nAr det overhodet ikke finnes til-
bud om bamepass. Folk uten-
bygds fra ble fortalt gjennom 
annonser hvor fint det var A bo i 
kommunen, men at det ikke fan-
tes barnehagepiasser ble ikke 
nevnt. 

—Vi bar hørt at Flusbanken gir 
meget gunstige tAn til bygging 
av barnehager, noe som bAde 
Ski og OppegArd har benyttet 
seg av. Der kommer det om 
kort lid flere nye bamehager. 
Det mAtte vel Ia seg gjØre A fA 
bygget en smhbarnsavdeling i 
tilknytning til den barnehagen 
som allerede er her i Ytre?, lurer 
Ire unge, forty ilte rnødre ph. 

ANNE-GRETE LOSSIUS  

En enebolig ved riksvei 120 like 
sØr for Flateby ble I forrige uke 
totaiskadet av brann. Heldigvis 
var det ingen i huset da brannen 
inntraff litt over klokken 04.00. 
Brannmannskaper og politi var 
raskt ph stedet men det var dess-
verre umulig A berge huset. Det 
er fOreløpig umulig h i1 hvor 
store verdier, som er gAtt tapt i 
brannen. Asstedsunderspielse 
vii bli gjort, men ennA er det for 
tidlig A si noe oin brannArsaken, 
meldes det fra Enebakk lens-
mannskontor. 

Lørdag kveld ble to menn I 25-
Ass alderen pAgrepet I Enebakk. 
De to mennene fra Oslo er mis-
tenkt for innbrudd hos Khres 

Dagligvarer i Ytre. De ble 
pagrepet i en stjhiet bil. 

Mandag kveld ca kiokken 
21.30 kjørte en bil av veien I 
bakken 	litt 	sør 	for 
Enebakkrutene i Kirkebygda. 
Bilen, som var en Mazda 929, 
var 	meidt 	stjAlet 	fra 
Sentralsykehuset i Lørenskog, 
og det var tydelig at bilen flere 
ganger hadde hvert borti auto-
vernet langs veien. Politiet var 
raskt ph stedet, men trolig har 
personene i biien fAtt haik vide-
re. Enebakk iensmannskontor er 
interessert i folk som har sett 
personer langs veien mandag 
kveld. 
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Søndag g?ir den ârlige 
vinterdilten pa ski gjen-
nom Enebakkskogene. 
Snømengden i skogen er 
enda god, selvom veier 
og vann kan were isete. 
Men Løypemannskapene 
legger aft til rette si godt 
de kan, sti løypa skal bli 
sti god som vret tillater 
det. Løypa vii bli merket. 

Dette arrangementet pleier a 
samle bAde unge og gamle, 
spesialister og koffertløpere, til 
en snau to mils skitur gjennom 
en lite benyttet del av østmarka 
fi-a sør til nord. Starten gAr fra 
Mjar ungdomsskole og inkoms-
ten er Streifinn ved Flateby. 

Annen hvert Ar gâr forresten 
Dilten den andre veien. 

Ute i løypa finner vi to matsta-
sjoner, ved Breimosan og ved 
Prestmoen, hvor man kan fA 
gullet seg en pølse eller to over 
et sprakende bAl og drikke sol-
brtoddy. Det er en kjrkom-
men hvile for smA Irene ben og 
en avsiappet pratestund for de 
voksne. Her er det ikke noe tid-
spress og rekordjag. Nei, dette 
er en familietur hvor man kan 
gA sA fort eller langsomt man vii 
og med det utstyret man har. 
Hver deltaker fAr med seg et 
startkort som klippes pA hver 
stasjon og som samles inn ved 
mAl samme hvor lang rid du har 
brukt pA turen. Alle som fuIlfø-
rer hele turen fir diplom og bar-
na fir medalje. 

Kom og bli med oss og bli 
kjent med en ny del av 
Østmarka! Se ellers annonsen. 
Skiforeningens lokalutvalg 

Skforeningens Lc,kaluivalg bar 

' app en JSOG ipejoi jiJ 
irige turgdere. Ti! og med bdl 
er gjort i stand i niarka. 

Stor aktivitet pa' Juniorklubben 
Juniorkiubben pa* 
Flateby er nIt i full sving. 
Klubben holder til I 
Jokalene til Kiiibb 1 i 
Flateby Samfunnshus. 
Hver onsdag er kiubben 
Itpen for ungdommer fra 

fjerde tiE sjette kiasse. 
Fuilt hus med livlige 
ungdommer møtte 
Vignett sist onsdag. 

Juniorkiubben er populr, det er 
det ingen tvil om. Førjul var det 
problemer med A skaffe vakter 

til klubbkveldene, men det har 
nA renet seg. Foreidrene stiller 
opp, og styret i Klubb 1 hjelper 
LII. 
Kjøper 'tdigg" og danser 
Hver onsdag er det klubbkveld 
for ungdommer fra fjerde til og 
med sjette kiasse, og foreidrene 
stiller med vakter; to hver gang. 
—De er greie A ha med A gjøre sA 
dette er bare hyggelig, forteller 
en av onsdagens vakter, Ivar 
Hageberg. 

Juniorene er glade i A danse, 
SA dansekonkunanser er et 
popuhert innslag. Ellers gAr det 
i kjop av _diggR, biliard- og fot-
balispifi - og litt romantikk. 
—Jeg savaer flere jenter, kunne 
Reidar Gravlien fortelle, mens 
ei jerue skulle ønske det kom 
flere gutter dit. Roniantikk I luf-
La? 

Ungerr trives pA juniorkiub-
ben og ønsker seg en 
kluMtveld nI i uka, men forelø-
big ni de nok nøye seg med 

i, b*veldene. 

•4!jY,'E...p,E LOSSIUS 

H a'ndball- 
resultater 
Resuitater fra helgens kam-
per i MjerhalIien: 

112 Enebakk —L/Fram 1 15-3 
Jl2Driv2—Kolbotn2 7-15 
G12 Enebakk - Nit/Hak 2 2-28 
114 Drivl —Gjerdrum 	5-15 
G14 Enebakk - Vestby 2 9-14 
Jl6 Enebakk —Jar 	10-12 
KS Enebakk - Fet 2 	19-14 

Dci' var stor kamp am /ivenz som sku!lefd ko,nme i avisen  -  gultene 

eller jentene. Denne gang var det jenrenes tur i'll a vinne. 



KJOKKEN/BAD/GARDEROBE 

KJOKKENKUPP 
Skandinavias storste kjokkensenter selger 
20 stk. utstillinger m/opptil 60% rabatt. 
Det beste av danske/tyske/franske irinredninger. 
~  35% pa supplering,  ±  30% pa nytt 

EUROPA INTERIOR A/S 
Fr. Nansens v. 2, Oslo 3 (02) 46 88 90. 
Filial: Torget 1, Lillestrem 06/81 3020 

TVIS KJOKKEN 
v/Colosseum kino 

Harry Haraidsen varfØrste gubbe utfor den nye gubberennsbakken. 

  

7 

   

   

   

Bdde i Ytre og pd Flatehy storkoste ungene seg pd skiskole. Bildet r1 venstre viser en lilen tass fra Ytre i stor konsentrasjon for dfd stavene den riktige veien. Ti! høyre er det 

unger som holtrer seg i grustaket ved Streiflnn. 

Stortrives pa skiskole 
I strálende solsinn 
arrangerte I. L. Driv 
skiskole for de aller 
minste pi jordet neden-
for Marl kirke. Det var 
16 ivrige deltagere fra 
fire til seks ãr som had-
de meldt seg pa og ins-
ruktør Nils Wilk syntes 
alle var like flinke. 

Det var mange ivrige og spente 
barn som onsdag i forrige uke 

mØtte opp til skiskole nedenfor 
Mari kirke. Instruktør var lede-
ren av skiforeningen Nils 
Wiik. —Det er moro for ungene 

gA pA ski sammen med 
mange andre, sa Wiik. 

Ny opplevelse 

For mange a' barna var det 
nok en ny oppevelse A ha ski 
pA beina, sA derfor var det godt 

A fA litt stødig hjelp i starten. 
Det var kjørt Opp mange fine 
langrennsspor og i tillegg flick 
ungene ugsA prove seg pA 
We hopp og slalom. 
Skiskolea er fordelt pA seks 
ganger og instruktør Nils Wiik 
syntes deltakelsen var bra. 

Streifinn: 
I 'puklcverket' ved Streifinri 
var det stor aktivitet lørdag. Da 

startet skiskolen for barn fra 
seks til og med ni Ar, og en 
gjeng pA rundt 15 livlige unger 
troppet Opp for A delta pA 
Enebakk Idrettsfoi-enings til-
bud om skiskole. De alter fles-
te var seksAringer, og det er 
nok et kjrkornment tilbud for 
denne aldersgruppen etter flere 
snofattige vintre. 

Og det var ikke smAtterier 
Glenn Robert Skaug fra 

idrettsforeningen allerede førs-
te dag satte ungene i sving 
med; fra oppirering i hvordan 
en stay skal sitte, til A hoppe 
rundt i ring pA skiene. 

Et fint tittak som idrettsfore-
ningen skal ha stor ros for. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 
GUNNLEIK SEIERSTAD 

Gubbene igang 
I ny bakke 
Søndag 10. mars blir det 
igjen gubberenn I 
Enebakk. Lørdag ble de 
første hoppene I den nye 
gubberennsbakken 
unnagjort og sã sant det 
Jigger snø blir det tre-
fling hver helg fremover. 
—Vi har flyttet til en 
sikrere og mer spennen-
de bakke, sier lederen av 
arrangenientskomiteen 
Jon Vàler. 
Lørdag var det full aktivitet i 
Fosserbakken like ved Thorud 
fyilpiass i Kirkebygda. Det er i 
denne bakken gubbercnnet skal 
arrangeres 10. mars, og arrangØ-
rene hAper at mange ivrige gub-
ber stiller Opp til bade renn og 
trening I tiden fremover, for nA 
er bakken endelig kiar for hop-. 
ping. 

Bakken grodd igjen 
Arsaken til at gubbene nA har 
funnet seg en ny bakke er at den 
gamic Lotterudbakken som ble 
brukt for tre Ar siden fullstendig 
har grodd igjen, og I tillegg er 
det ogsA problenier med mye is 
der, forklarer Oddvar Skaug til 
Vignett. —Det var vansketig A 
arangere 	gubberenn 	i 

Lotterudbakken, men vi vil like-
vel sende en stor takk for at vi 
fikk by ill A holde pA der, sier 
Oddvar Skaug. 

Ny komite 
I tilknytning til Arets gubberenn 
er det valgt en ny arrangements-
komite bestAende av følgende 
seks medtemmer: Jon VAler, 
Odd Guslund, Camar Nss, 
Aksel BØhler, Harry Harraidsen, 
øystein Gamlem og Oddvar 
Skaug. 

Lett tilgjengelighet 
—Vi har en stor parkeringsplass 

pA jordet like ovenfor bakken, 
slik at tilgjengeligheten skulle 
vre lett for We gamic og 
unge. Derfor hAper vi pA stor 
oppslutning om Arets gubberenn 
fra sAvel publikum som deltage-
re, og selvfølgelig hAper vi pA 
mere snø, sier leder av arrange-
mentskomitcen Jon VAler. 

OgsA under Arets gubberenn 
vil det bli mer enn bare 
hopprenn, men forelopig er det 
ikke bestemt hviIke aktiviteter 
som skal vre med. Likevel er 
det stor grunn til A tro at det 
ogsA i Ar vii bli en elier annen 
form for akekonkurranse. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 



Resultater fra I. L • Drivs karusellrenn torsdag 
24. januar: 
Jenter 1986 1 Andreas Kjeiisli 1.08 
1 Line Gystad 3.01 2 Fredrik Fjeld 2.06 
2 Andrea Holt 3.22 Gutter 1985 

Jenter 1985 1 Terje Ruud 1.06 
I Susanne H. Øiaas 1.57 2 John Sorensen 1.24 
2 Line V. Bjørndal 2.04 Gutter 1984 

Jenter 1984 1 Lars Nordhagen 0.59 
1 Lene Halset 1.05 2 Pal Myrer 1.02 
2 Hanne Kristiansen 1.11 Gutter 1983 

Jenter 1983 1 Erik B. Hansen 2.38 
I Anette Tiyti 2.40 2 Magnus Brcvik 2.57 
2 Kine Andresen 2.59 Gutter 1982 

Jenter 1982 lOIavG.Weng 2.19 
I Kari Berg 2.38 2 Glenn Nilsen 2.25 
2 Lisbeth Svarhoel 2.40 Gutter 1981 
Jenter 1981 I Christian Gjertveit 7.19 
1 Kjersti Enger 6.55 2 Steffen Grønneberg 7.52 
2 Kaja Kjelgárd 7.53 Gutter 1980 
Jenter 1980 1 Tom Pettersen 5.45 
I Hege Nøkleby 6.33 2 Stian Holm 6.35 
2 Trine Kaasa 6.48 Gutter 1979 

Jenter 1979 1 Bjorn Staff-Iversen 11.12 
1 Kate Knagenhjelm 15.30 	2 Bjorn-Tore Henning 12.30 

Jenter 1977 
	

Gutter 1978 
1 Ingeborg Eager 
	

9.42 	I Torkjel Hongve 	10.37 
2 Hilde Floberghagen 10.06 	2 Rune Berg 	11.07 

Gutter 1988 
	

Gutter 1977 
I Vegard Litlejordet 6.25 	Alexander Nordgarden 9.47 

Gutter 1987 
	

Gutter 1975 
I Kim B. Andresen 	1.20 	1 Petter Bergstrom 	14.34 
2 Kristoffer Aarhus 	2.50 Senior menn 

Gutte 1986 
	

I Viggo B. Hansen 	14.11 

r "1 

Løsningen ma vre Vignett i hende 
senest ferstkommende 

mandag kI. 12. 
Navn: 	  

Adresse 	  

Premie for først uttrukne riktige Iøsning: 
5 Flax-Iodd. 

Vinneren offentliggjøres i neste utgave av Vignett. 
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Vinner av sist ukes kryssord bie Trude Andreassen 
fra Ytre Enebakk. Vignett gratulerer og fern Flax-
todd er ph vei. 
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6 Anette Olafsen 10.54.0 
17 Ingeborg Enger 11.37.0 
22 Charlotte Ulfeng 12.38.0 

Gutter 15 ir 
17 Petter Bergstrom 18.36.0 
36 Andreas Joner 20.03.0 

Gutter 14 fir 
13 Erlend Olaisen 19.30.0 
21 Kai H. Holm 20.07.0 
35 Stian Helle 2 1.09.0 

BARN 
HAR 
RETT 

TIL 
LIV OG HELSE 

- ..SKOLEGANG OG 
UTVIKLING 

• BESKYTTELSE 
OG OMSORG 

Vr med pa a gi barn sam 
lider urett en bedre hverdag 

og en tryggere frarntid. 
Bli HEDD BARNA-FADDER 
dii agsa! Det koster deg 

I— 
	

bare kr. 3,30 
am dagen. 

Jeg anskerâ bli Redd Barna-fadder. 
Send meg informasjor orn Fadder- 

ordningen, og bankett for pimelding. 

NAVN: 	  

AD R.: 

POSTNR.: 

REDD BARNA 
Postboks 6200 Etterstad 

OSLO B. TIL: (02) 57 00 80 

I Mltips trenger du ikke mer 
enn 8 rette for a vinne topp-
gevinsten. Dersom ingen 
spillere far 8 rette, overføres 
hele premiebeløpet UI beste 
spil!eomgang,- det kalles 
Jackpot! I Jackpot-runden blir 
det sjanser for enda større 
Mâltips-premier. 

X Móltips! 
Overskuddet fra Máltrps 
gar til idrett og 'orsknirlg. 

PINSEMENGHETEN " 
YIRE ENEBAKK BETEL 

Fred. 1.2. ki. 19.00: Ung-
clonismote, Tom Fah-
ml. 
Sond. 3.2. ki. 10.00: 
S end. sko len. 
Ki. 17.00: Arsfcst. 
Tirsd. 5.2. ki. 19.30: Mu-
sikkevelse. 
Velkommen til Betel. 

ENEBAKK KOMMUNE 

IV Apne møter I hovedutvalgene 
Dato Ki. Sted 

Formannskapet 18.02. 
25.02. 

Teknisk styre 	14.02. 
Kulturstyret 
	

28.02, 
Adm.sjonsutvalget 20.02. 

Form.skapssalen 

Gml. herredshus 
Form.skapssalen 

19.00 
19.00 
19.00 
19.00 
19.00 

Den lokale mønstringen finner sted I aulaen pa Mjr 
ungdomsskole 

sondag 3. februar M. 17.00 
som del av et bredt anlagt kulturarrangement for 
hele farnilien, hvor krefter fra det ovrige lokale kul-
turliv ogsd stiller opp med underlioldningsinnslag. 
Kunstutstilling med arbeider av Lars R. Fumes, 
Bjorn E. Christiansen, Olav Thune, Per Arnie 
øiestad, Grete Kittelsen og Leikny Derlick. 

IF ENEBAKK KOMMUNE 

Ungtlommens kulturmønstring 
<<KULTUR PA TVERS>> 

ENEBAKK KOMMUNE 

Trafikkplan br VgIia 
Det avholdes offentlig informasjonsmgte 

pa Mjr ungdomsskole torsdag 7. februar ki. 19.00 
ang. forsiag for trafikkplan for Vdglia. 
Alle hiertellg velkommen. 	 Teknisk styre 

Enebakk Pensjonistlorening 
holder ârsmØte onsd. 13. feb. 1 Herredshuset ki. 
17.00. 
Saker medlemmene Ønsker ta app pa ârsmØtet, 
ma vre styret 1 hende innen onsd. 6. feb. 

Enebakk Pensjonistforening 
Tif. 92 62 61 

Enebakk Larnibruksiag 
har lagskveld onsdag 6. febr- kl. 19.30 pa Bøn-
dernes Hus. Enebakk lokalbankforening in- 

formerer. - Lagssaker. Velkommen. 	 Styret 

Sondag 3. februar 
12.00 GlO Langhus 1- Driv 
16.00 GlO Driv - Oppegâ,rd 1 
16.40 GlO Driv - Siggerud 
17.20 G12 Driv - Langhus 1 
18.15 G14 Driv 1 - FSB/Ski 2 

Hàndballkamper 

I Mjawballen 

VINTERDILTEN 
sondag 3. februar. 

Start rnellom ki. 11.00 og 12.00 ved Mjr u.skole 
(Buss fra Flateby Byggf. kI. 10.00). 
Innkomst Streifinn, Flateby. 
(BUSS fra Flateby ki. 14,00, 16.00, 18.00). 
Startkontingent kr 10,-. 

Advokat- 
histand 

Alm. praksis - 
rv -. skifte - AIS - 

arniIierett, arbekJs- 
09 skatterett 

Advokat 

ARVID SEMB RØNNINGEN 
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. Tiff. 87 55 85 

SKI 

TRAFIKKSKOLE  ill 

(09)873710 

Eiere: 
Solveig Norvik 

Thore KjoIl Meihus 

NYTT TEORIKURS STARTER 27. FEBRUAR 

Vi har undervisning i. 
Fererkort W. A og B 

Merkekjøring 
Glattkjering 

Faso 2  

Sandevn. 2, 1400 SKI 

ffleptelig takk 
til alle som husket oss med blomster og gayer i forbind-
else med julen. 

Beboere og betjening ved 
Enebakk syke- og aldershjem 

KUNNCJBRINCEI{ 

Aktivt skogbruk 
Det arrangeres kurs i Hogstteknikk med virkesutnyt-
ting for skogbrukere i Enebakk, Ski og Oppegdrd I uke 
6. Kurset gar over en kveld inne og to dager ute. 

Pâmelding og nrmere opplysninger hos skogbruksle-
deren, Follokontoret I As, telefon 94 22 00, eller skog-
brukssjefen, Landbrukskontoret i Enebakk, telefon 
92 64 51, seinest 31. januar. 

Skogeierlagene og skogbruksetaten 

Flateby Vannverk A/L 
innkaller hemmed til drsmete torsdag 14. februar 
1991 ki. 19.00 1 Samfunnshusets hue sal. 
Dagsorden Mg. vedtektene. 
Møtedokumentene lolir utsendt til alle husstander. 

For styret 
Pal Rust, formann 

PI 4  Ytre Enebakk 
Husmorlag 
holder drsmetc pa Y. Enebakk skole 28. 
febr. ki. 19.30. Forsiag ma vre styret i 

hende innen 14. febr. 
Vel møtt. 

Styret 

	  1iuctt 	
Bra innsats av 
Enebakks ski-
lopere 
I helgen ble det arangert 
kretsmesterskap i Jan-
grenn. Fra Enebakk del-
tok løpere fra bride 
Enebakk I. F. og I. L. 
Driv. Her er resultatene 
fit vire lokale Iøpere: 

Jenter 13 ãr 



BARN ETEATE R 

Er du mellom 10 og 14 âr og har lyst til a vere med i 
bameteatergruppa? 
Stikk innom Flateby Samfunnshus tirsdag 5. februar 
ki. 18.00. 

For Enebakk Dramatiske S1skab, 
Anne og Britt Gaathaug 

KE :isiuoeaa 
SELSKAII 

KUNNGJORINGER 

Soneterapi 
øreakupunktur og aromaterapi. 

Effektiv behandling 
ved slanking, rØykeavvenning 

og forskjellige plager. 

Enebakk rjatw'terapi 
\.# v/Marit Elin Sørli 

Tit 09/92 70 44 

BINGO 
Torsdag kI. 19.00 p 
Mjr ungdomsskole. 
Rover kr 2000,-. BOLIGMARKEDET 

BHONNBORING 
Gjeunornboring for vann og 

avløp. Montering og 
rehabilitering av 

vannforsyningsanlegg. 

LANGBRATEN  
BONNB0RNG I PUMPESERVICE 

Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12 

02/62 08 65 e. kI. 17 
611247-030/20470 
Forhandler av Jacuzzi pumper 

BEGRAVELSESBYRAER 

50000 kr i avslag 
Nylende Borettslag, Ytre Enebakk 
Du har fortsatt anlecining til a sikre deg egen bolig 
med 50 000 kr I avslag. Det er kun 5 3-roms leiligthe-
ter igjen (23 er solgt) med innskudd kr 244.000,-. 

Gunstig finansiering kan orclnes. Det gis ogsd gun-
stige tilbud PA livitevarer. 

VELKOMMEN TIL VAR MØBLERTE VISNINGSLEI-
LIGHET I SLOSSASVN. 10A SONDAG 3. FEBRUAR 
FRA KL. 13-15, ELLER ErI'ER AVTALE. 

(n.
R1ingen Grevlingv. 1 

2014 Blystadlia 
Boiigbyggeiag 	TIf. 05/83 8220 

BRUKTBILMA RKED 
87 Peugeot 505 GR 	 
85 BMW 520i rn/soIl... 	 

hr 89.500 
hr 99.500 

87 Toyota Camry 2.0 GLi 	 
87 Peugeot 505 Gil. 	 

hr 118.000 
hr 102.000 

86 Peugeot 205 SR 	 hr 57.500 84 Peugeot 604 Gil 	 kr 73.000 
86 Citroën CX 2.5 TRI vare, aut hr 59.500 80 Daihatsu Charade 	 kr 	13.000 
89 Peugeot 205 jr 	 kr 83.500 81 MB 230. 	  kr 	88.000 
85 Ford Sierra 2.OL 	 kr 45.000 86 Peugeot 505 GA 	 kr 	85.000 

86 Peugeot 505 GT vare 	 kr 69.500 Biler til nettopriser 89 Peugeot 405 Gil 	 kr 139.000 
82 Mitsubishi Galant 	 kr 42.000 86 Citroen Visa 	  kr 	39.500 

KJOP - SALG - INNBYTTE 

BERTEL 0. STEEN A/S 

LI LLESTROM 

N!ttedals0t. 4.2000 LiNestom 
TIf. 06/8 1 9830 

Begravelsesbyrá 
Torggt. 2 - 
2000 Lillestrorr 

ORDNER ALT 
VED BEGRAVELSER 
OG KREMASJONER 

06/814830.811411 
Etter kontortid: 

02/9744 65 - 06/84 17 74 

SVEUMS BLOMSTERFCRRETNING 
OG BEGRAVELSESBYRA 

  

 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brodholt, Tornter 

TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

  

rj[]Rr:M 
0 

RUST PA BILEN 

    

Vi utfører rust-skadereparasjoner pa Deres bil til 
hyggelige priser. Vi utfører ogsã opprettning og de- 
leskifting. Lakkerer gjer vi med SIKKENS blllakk. 

Vi gir gratis takst og fast forhãndspris. 

AS SLITU KAROSSERIVERKSTED 
Tif. 09/89 44 76 - Slitu 

LOFSToAD 
GAVEROGLEKER j 

Storgt. 23 - Lillestram. TIf. 06/81 46 01 

LEKETOYSAL6 
Transformers 0• 	- 
Optimus Prime, for 325,- 	NA I 	. 

Sminkehode 	 NA 

Dukker 

m/DisneykIr, 3 str. 1/2 pris ....Fra 1w24
50  

Gode ti/bud p tegnesaker, 
lekebiler, spill, p/ysjdyr, dlv. 

Fisher Price leker + mye annet 

10  

	 Nutt 	

Ifl KUTTER 

p 
RISEHE 

- og dU. far mer kjokken 
for pengene! 

OREMA HVII ADEL 
0(; 
G HVII BUE (;AR NA  

- det er vi som kan kjøkken. Vel.kommen! 

Ski 
Bc0rvclscsb9r Cur. STENSIrUD crrr I. 

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

Hele døgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byr 
gjennom 60 rr 

Innholdsrik enebolig, Enebakk 
kr 550.000 

Enebolig beliggende 1 Rugveien 7 i attraktivt boomrãde 
med kort vei til buss, forretninger, skole og turterreng. 
Ca. 40 km fra Oslo sentrum. Boligen er oppfOrt i 1983 og 
inrieholder bla, stor stue, 3 soverom, stue, peisestue, 
trimrom. badstue, 2 bad mv. Selveiertomt pA 1219 kvm. 
Verditakst kr 875.000,-. Lànetakst kr 745.000,-. Visning 
sØnd. 3.2. kl. 14-15.30. 

A/S E iendomsformidling-Drøbak 09i'93 39 00 



O1av C. Jensen 

--8 SØnRIS 
MYPEARET 2, 1400 SKI. 11F. 09-871451 

BBRLEGGEREUIIKK 
EGEN RDRLEGGER.AVDELLNG 

All 100811 • Sanitr • Varme • ItlodernIserIng 

FYRINGSOLJE — PARAFIN — 
AUTODIESEL 

Konkurransedyktige priser hele ret! 

TRINTO VERKSTED AS RI 
09-92 55 55 mobil. 09.-14 469. 

DAME- OG 	 Mar-Ire. 9.00-1700 
HERREFRISOR 	Tors. 10.00-19.00 
SO - PARFYMERI 	 Lor. 9.00-14.00 

Forretni ngssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

LORD & LADY 
FIUSØR 
Flaiebysenterel 
TJ. 09-94 qz4o 

Heidi PaLiSerl Lena Slramsborg 
Apningslider: 
Mandag - onsdag ... 	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 A/S 

Rakkestadvn. 74 
	

Helgesensgt. 12 
1912 Enebakk 
	

Grunerickka 
TIf. 92 53 81 
	

TH. 02/38 51 73 

Jan M. Johansen 

Mur, puss, 
peiser og fliser 

TIC 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

lFam 40 46tK !S 4pawk, V %F 0 4= 4ehw 
EIENDOMSFORM. ELEKTRIKER RAMMEVERKSTED GLASS 

Kjøpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIEND01VISMEC3UJG A/S 
9ç0. M9. HWqe A. TS 

65, 1914 Ve E,a.k8 
Ill 59.92 6570 

BIL 

ELEKTKOREP 
Egli H. Jorgensen 	 Telefon 09/92 62 76 
Dyggvelon 10, 1912 EnsbakH Mobiltolclon 094117 467 

Alt I reparasjon 09 installasjon 
av kjol og frys 

Kjoleskap- kjølerom, fryseskap - fryserom 
Dag og kveld 

	Saig - service og monteririg =  

ELEKTROENTREPRENORFIRMA 

KJELL BRENIJJORIJ 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C. 1911 Flateby 
TH. 92 86 94. MobiltIf. 094/26 165 

Sti'ømshorg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk — tlf. 92 63 00 

- — 

r 
'flit 

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk 

Ring 09 92 43 37 

BYGG OG ANLEGG 

Lennestadvn. 5 	lIt. 09/92 6543 
1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

Utlører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering' 

og rnodernisering 

Fast pris 

Tømrer- 00 snekkersevvuce 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Uttorer all innen nybygg, lilbygg, -eparasjoner. 
mocernisering, flisleggrIg 09 tapetsering. 

TH. 09/92 85 23 priv. 
Mobil: 030111 705 

Galled Nygard 

Flateby - tlf. 92 80 80 

Galled — innramming 

Gulimedaije i inrlranlming i VM 1989 09 1990 

Enebakk 
Glass 

Alt / glassarbeid 
Svein Thorsen 

FJelIvn. 30 a, 1914 V. Enebakk 
Itt. 92 46 13 - Mobil: 030130 339 

Ogsa kveldstld 

RØR LEG GE R 

Erik Kjelgaard 

Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering. 
Utlele av lensepumper, vannsuger 

09 hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39 
Mobil 094127 522 

ENEBAKK VAFIN OG YAi?ME 
DTJRUD GARD, 

1914 YTRE ENEBAKK 
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997 

DØGNVAKT 
Graving og hoytrykkspyling 

TA N N BE HA N DL 

Stein Darre-Hanssen 
Flatebysenteret, Flateby 

Tif. kI. 8.00-15.00 	 928739 
TH. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, efter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 

TAN NTEKN IKERM ESTER 
LASZLO FARAGO 

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

VAKTSELSKAP 

Auôi Erling Rod A/S 
1800 AskIm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjap din nye el/er brukte b/I hos oss. 
TIf. 88 16 15 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

TIf. 1570 

FRISØR 
	

SELSKAPSMAT 

TI). 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 

Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelsor 
Andre n09ringsdrivende 

Dalefjerdingen, tif. 09/92 64 33 

GAUTE'S TRAEIKKSKOLE A/S 
QppIaring pa bil 

Teorikurs - Fase 1/ 
TIf. 06/81 42 92 

REGNSKAP 

nebcikk aa OILS 
egnskctpukontor A/S 

KR 
Godkjent regnskapskontor 

TRAFIKKSKOLE 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - Ut. 8737 10 

Kiasse A — Kiasse B 
Teorikurs — Kjøretlmer 

Cm nadvendig meter vi 
Ill kjaretimer i Enebakk. 

4
sYs.odrn  

• Regnskap & Forretningsforsel 
• Bedriftsrádgivning 

SystemAdmiriistrasjon A/S 
Gaupeveien 29 	- 

1914 Ytre Enebakk 
TV.: (09)92 48 24- 92 4774. — 

Hovel Heiaas 

• Polikllnikk• Røntgen• Kirurgi 
• Lab.service 0 Oppstalling opererte dyr 

SKEDSMO DYREKLINIKI( 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Riisgârd. Kjeller 
(skill Ira Fetvr,. v/)Iypl00007) 

Aprlin9stider. 8.30-15/17-19 
Timebestilling 06/87 85 00 

IN> 	
el. 

'IDROP-, 8.30-1 4. Stengt helg. 

Entreprenør 

Lars M. Enger 

Flateby, 09/928731 
Mobil 094/95743 

Gray., sprengnlng, transport 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

TH. 099261 18— 09/92 62 56 
094125 366 - 094/08 438 

BYGG- CC IOMMERMEbIhR  

Per 	-Erik Østlie a.s 
- 1014 YTOE ENEBAKK - III.: 091 92 43 40  

.. .din lokale byggmester 

•ICrrLaI IC •vIJ I 

Beltegâende 
minigraver 

leles Ut rimelig, med eller uteri fører. 
Ypperlig hI mindre gravearb., plariering av 
plener etc. 

Tif. 92 52 28 

Bygg- og tømmermester 

Jørn Sulerud 
1914 Ytre Enebakk 

Tif. 92 90 80 —92 44 88 
Mobiltif. 030)1 5750 

Nybygg, tilbygg og rehabilitering 

SPESIALFORRETNINGER 

TEPPE - ENGROS A/S 

ALT I TEPPER 
OG GULVBELEGG 

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

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil — Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94 
SPESIALFORRETNINGER 

KVII(I( lIENS 
aam I 1 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

Tlf. 09/92 83 74 1\ 	 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 
Transport - Sand, 
stein og fyilmasse 
Flateby — tlf. 92 80 42 
MoblitIf. 094/95 481 

DYREKLINIKK 



Sara Maria Heistad (t.v.) og Mai Elise Solberg, begge snart 
10 di; urgjØrpopgruppa Bim-Barn-Bom. To sjarmerende,fan-
tasijiiIIe tinge darner soni bade syliger og dikte,: 

1 0-a0  ringer med 
egne later 
Enda en popgruppe har 
dukket opp i bygda den 
senere tid; Bim-Bam-
Born! En gruppe best-
ende av to jenter, Sara 
Maria og Mai Elise, beg-
ge 10 fir. Pa Ungdom-
mens Kulturmønstring 
søndag trãr de til med 
selvlagde later der bMe 
skikkelig pop og "søte" 
jenter star pa program-
met. —Vi hãper mange 
kjente kommer for fi se 
pa oss; kanskje vi far Iitt 
ros, sier to sjarmtroH 
som sikkert vil gjøre stor 
Iykke pa mønstringen 

Sara Maria Heistad og Mai 
Elise Solberg fra Ytre 
Enebakk utgjør popgruppa 
Bim-Bam-Bom. —Skriv nay-
net riktig; vi heter ikke Burn, 
men Born med o, pâpeker 
Sara Maria. 

"Smørkladd i do" 
Og fantasien til jentene er 
det ingen ting i veien med. 
De har diktet mange sanger, 
sâ mange at de ikke husker 
alle lenger! —Det bare kom-
mer. Vi kan sitte A se utover i 
rommet, og sA plutselig: a 
guri malta!, vi dikter om gar-
diner, forteller to glØdende, 

kreative jenter. Og at det 
ikke er noe i veien med 
kunstnertalentet viser sange-
ne de skal frernfØre. 
"Smørkladd i do" er en skik-
kelig rockesang der fantasien 
riktig har fatt utfolde seg. 
Sang om popgruppa si skal 
de ogsâ fremføre, og sts en 
sot liten vise om "Veras slØy-
febãnd". 

Per Arne øyestad, lan'er pa 
Enebakk 	ungdomsskole, 
hjelper til med musikken. 

Øvd pa' ikke le 
Dot or ikke frste gangen 
jentene opptrer. —Vi var med 
pa teaterfestivaten for to ãr 
siden, fortetler de, og Mai 
Elise har allerede bestemi 
seg for a bli skuespiller. 

—Vi har øvd mye pa ikke a 
le, for det er vanskeligst, sier 
Mai Elise. Men mervøse er 
ikke de to unge damene selv 
om de ikke har ovd seg pt 

scenen enda. 
Søndag kiokken 17:00 gAr 

den lokale Ungdommens 
Kulturmønstring av stabelen 
pa Mjr ungdomsskoie, og 
ikke mindre enn 14 forskjel-
lige innslag er pâmeldt. 
Virkelig en kjempemønstring 
sum v iser enebakkungdoni-
mens store kreativitet og 
utfoldelsestrang. 
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Service til alle 
I Enebakk: 
TH. 09/92 46 39 - Mobil 094/27 522 

RØRLEGGERFIRMA 

ERIN KIE WAIRD 
1914 Ytre Enebakk 
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M j 	rml rerne 
med ny revy 
Na er det igjen duket for 
larer-revy. Mjerhererne 
er ikke snauere enn at de 
trãr til med en selvpro-
dusert revy de har kalt 
"Rett I fleisen"! Og som 
navnet tilsier blir det nok 
litt av hvert bade a' surt 
og søtt. —Det vii bli en 
spennende revy sammen-
satt av bade "hummer og 
kanari" kunrie en av mi-
tiativtakerne, Espen 
Dahl, fortelle; 
Mjr-1reme er nok en sam-
mensveiset, livlig gjeng, for 
hvilken annen skole kan skilte 
med egen revy der alle hererne 
deltar! Og selvsagt er rektor 

I hele forrige uke ble det 
holdt feliesmøter i 
Enebakk. Møtene trakk 
fulle hus og mange fikk 
et nytt mote med Jesus. 
Under ãrets fellesmøter 
var det fern forskjellige 
talere og i tillegg deitok 
ogsâ mange forskjellige 
sangkrefter. 
Fellesmøtene ble i itr arrangert 
pit Betel, Emaus, Stranden, 

Oddvar Stubberud ogsâ tildeit 
en spennende rolle. Skulle vant 
moro a vite hva ban denne 
gangen dukker opp som - sist 
vat ban en hardbarka punker! 

Overraskende fremtoninger 
Espen Dahl og Ole Bernt Lysne, 
begge bosatt ph Nytende, bar 
skrevet det meste av manuset til 
revyen. —Det vii bli en spennede 
revy der alt fra hummer til kana-
ri vii bli fremført, sier Dahl. 
Han roper at det vii bli parodert 
over konimuneøkonomien og at 
det vii bli mye sang og musikk, 
men ellers vii ban ikke rope 
stort. —Dere vii fh oppleve 
mange overraskende og spen-
nende frerutoninger, er hans 
mystiske svar pa nrmere 
spørsmál om innholdet. 

Nordby, Mjr ungdomsskolc og 
Misjonshuset i Ytre. Del var 
nmiest fulle hus alle stedene, 
og det var tydeiig at trangen 
otter it hØre Guds ord var ston. 
Fra mørke til tys 
Pit Stranden bedehus pa Flateby 
var det Jorund Kind som talte. 
Hun begynte med it stilie et 
spørsmitl; Har du fittt flytte fra 
mørke til lys - fra Satan til 
Gud? —Guds kjrlighet er uten 
grenser, og ingenting kan rive 
OSS Ut av hans hender hvis vi 

Sparkepiker vii dukke opp 
Dette 	er 	andre 	gang 
Mjrkererne har revy. Det er to 
ar siden sist, men nã trâr de til 
for fuilt igjen. 12. februar braker 
det is, og de tar sikte pa it hol- 
de 	fire forestillinger. Inntekten 
vii git til bedre iysaniegg pa sko-
len. 

Dahl roper til sist erida et 
spennende nummer - sparkepi-
ker med hitndsydde kjoler 
Hvem de spreke jentene er biir 
ikke røpet, sit det er nok bare a 
smØre seg med titlmodighet a 
vente og se. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

bare holder oss nr ham. Gud 
star og venter. Han venter pit 
deg og meg. Han vii at vi skal 
komme A ta imot det ban vii gi 
oss, nemiig syndenes forlatelse, 
sa Kind og avsiuttet: —Gud vii at 
vi skal vandrc pit hans \'ei, og 
han spør deg: Vii du vre med 
pa it lede andre inn pit fredens 
vei? 
Med pit motet deitok ogsit ung-
domskoret Ny sang fra Fjellet i 
Riiingen. 

GUNNLEIK SEJERSTAD 

Felles-n-ititen.-e 
trakk fulle bus 


