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Flatebymfilialen 
0 

a nedlegges? 
Den videreg?iende skolen pt Fla-
teby er igjen truet av nedleggelse. 
Det er varsiet en betydelig husleie 
økning for lokalene der filialen 
holder til. Spørsmãlet er om 
Akershus fylke har ràd til a beta-
le det som forianges. Rektor 
Henry Holmedal haper Flateby- 

filialen fir fortsette. Han mener 
det er i seneste laget flytte fihia-
len na. Undervisningsinspektør 
Egil K. Leira har et lite hap om 
drift et ár til. Saken skal behand-
les i fylket 21. mars. 
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Trivelig 
SPAOPP 
fra Kirke- 
bygda 
Ogsâ Enebakk Senterpar-
ti bar nâ plukket Ut sin 
førstekandidat foran hØs-
tens kommunevalg - 38-
ãringen KjeIl Dehli (bil-
det) fra Kirkebygda. 
Den trivelige gârdbruke-

ren og forretningsmannen 
gleder seg til a ta fatt pa 
oppgaven og prioriterer 
meringsutvilding, miljø-
vem, bame- og ungoms 
politikk og helse- og sosi-
alomsorg. 
Nummer to pa forsi aget 

fra nominasjonskomiteen 
er Sigmund Sundhy fra 
Flateby. 
De Øvrige navnene vii 
ikke bli røpet  for etter no-
minasjonsmøtet i slutten 
av denne mâneden, opp-
lyser nominasjonskomite-
ens leder, Thorvald Un-
gersness. 
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Forelopig 
slutt for 
helsestudlo 
Kai Svarthol har 
flyttet helsestudio-
utstyret Ut av loka-
lene i Kirkebygda. 
Utstyret lagres pa 
Gran inntil Kai 
Svarthol i august er 
1 gang 1 nye lokaler 
i Grendesenteret i 
Ytre. Han hãper at 
man skal kunnefâ 
til like godt miljø 
der som det man har 
hatt iKirkebygda. 

SISTE 

op 

Vignett i 
fremgang 
Opplaget til Vignett 
Øker!.1 fjdr gil& 

plaget opp med 
8,5 prosent, og det 
satses pa ytterligere 
Økning av abonne-
ments-tallet ogsâ i 
inneverende är. 

SISTE 

Kvinnelig 
doktor 
pa plass 
Endelig har Ene-
bakk fatt sin første 
fast ansatte kvmne-
1ge lege. 
Else-Karin Løkling 
har overtatt etter 
Arild Aambø. Else-
Karin LØkling, som 
er fra Stord, er ut-
dannet i Bergen oa 
tok eksamen i 19. 
Etterpâ bar hun hatt 
halvannet ârs tur-
nustjeneste i Mo i 
Rana. 
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Leder hànd• 
ball-serien 
Drives hAndballgut-
ter i 14 ârs-klassen 
vant helgens kam 
og sikret seg lede - 
sen i serien. 

To kamper gjen-
star. Allerede til hel-
gen er det fly kamp. 
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Det e"-  helt uvisstorn fihiaden pa 
F/atel,y mA flyrtes. sier undervis- 
ningsinspekrør Egil K. Leira. 

 

Suksess 
igjen for 
Inrerne 
pa Mjar 
Larerne pa Mjier Ung-
domsskole har p nytt 
hatt rcvy-suksess. 

Fire forestilhinger for 
fulle hus er butt vist, men 
om det viser seg at flere 
Ønsker a fit se den meget 
morsomme og lokaiprege-
de revyen, er det mulig at 
kererne setter opp en 
ekstraforestilling. 
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Endelig ansatt 
kvinnelig doktor 

Else-Karin LØkling heter var nye lege. En elskverdig dame 
man umiddelbartfdr tiltro til. 

Else-Karin Løkling 
heter var nye kommu-
nelege U. Hun overtok 
stiflingen etter Arild 
AambØ som sluttet i 
host. Løkling er en 
elskverdig dame som 
man umiddelbart far 
tiltro til. Og mange 
kan ogsã glede seg 
over at kommunen 
endelig har fãtt en fast 
ansatt kvinnelig lege, 
for første gang i histo-
rien. 
Else-Karin Løkhing (30) 
kommer fra Stord, en øy 
mellom 	Bergen 	og 
Haugesund. Hun er en for-
holdsvis nyutdannet lege; 
studerte i Bergen og tok 
eksamen i 88, og bar siden 
hatt hahvannet Ars tumustje-
neste i Mo I Rana. Etter den 
tid har hun arbeidet ett Ar i 
Tysvr i Rogahand, og bar i 
tihlegg studert psykologi. 
Hvorfor Enebakk? 
Man kan jo si at spranget er 
hangt fra Stord til Enebakk, 
men det er ikke Løkiing enig 
i. Hun er vant til A reise, og 
føler seg hjemme her pA 
østlandet. —Jeg synes 
Enebakk ligger geografisk 
fint til. Det er kort vei til 
Oslo, og det er nydelig natur 
her. Det er ogsA en passe stor 
kommune A arbeide i, sier 
Løkiing. Hun starlet i jobben 

første januar, og hun trives 
bra. 

Løkling bar ogsA arbeidet 
pA sykehus, men liker seg 
best som ahimenpraictiker. 
—Jeg liker meg pA legesente-
ret sehv om det kan were 
ganske hektisk til tider. I 
Tysver var del flere leger 
ansatt I forhohd til antall inn-
byggere, sA jeg var vel litt 
bortskjemt tier jeg kom fra, 
sier hun. Løkhing fortehier 
ogsA at hun har fartet hite i. 
forhoid til andre leger. -Det 
er vanskehig for yngre leger A 
fA arbeid I Sør-Norge, sier 
bun. 

Sporty dame 

leilighet i VAglia. Hun er en 
sporty dame, selv om skigA-
ing ikke er det mest popu1-
re. Kanskje ikke sA rart da 
hun er oppvokst med stort 
sett regnvr? 

Men friidrett derimot er 
hun glad I. —Jeg jogger en 
god del, og gheder meg til 
sommeren da jeg kan ta bei-
na fatt i skogen og virkehig 
nyte den fine naturen, sier 
hun. 

Enebakks befoikning bar 
virkelig fAtt en lege som er 
tiilitsvekkende, elskverdig 
og dyktig. Og i tiihegg kvin-
ne og sporty, hva mer kan vi 
ønske oss! 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Kommunale boliger selges? 
Kommunens ansatte har 
fAtt tilbud om A kjøpe korn-
munahe bohiger, og søk-
nadsfristen er salt til første 
mars. Forehøbig er det kun 
en som har vist interesse 
for kjøp, men det or enda 
en stund igjen til fristens 
utiøp. 

I host vedtok kommune-
styret A selge fern av kom- 
munens 	boliger. 
Saigsinntektene skal i 
hovedsak benyttes til kjøp 
av heihigheter man anser 
som mer hensiktsmessige 
enn flere av de forhoidsvis 
store boiigene. NAr bolige-
ne skal sehges vii bhi 
avgjort I hvert enkeit tilfel-
ie. 

Saig av eiendom 
I budsjettet for 1991 er det 
beregnet inritekter pA rundt 
en million for saig av kom-
munal eiendom. RAdmann 
Bjorn Halvorsen har 
forelobig kun fAtt forespor-
sel fra en person om kjøp 
av bolig, 	men noen 
avkiaring vii ikke komme 
for etter søknadsfristene 
utløp, første mars. —De 
innkomne tilbud mA først 
vurderes, og sA mA det tas 
stilling til om man skal sd-

ge eiendom pA nAvanende 
tidspunkt, sier rAdmannen I 
en orientering til formann-
skapet. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 
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Stor usmikkerhet om 
fortsatt drift av 
Flateby.fi I ialen 
Den videregâende skolen 
pa Flateby star nä igjen I 
fare for a bli nedlagt. 
Etter at nye ciere har 
overtatt bygget er det 
varsiet betydelig husleie 
økning, og spørsmalet er 
om fylket har r*d til 
betale det forlangende. 
—Det er helt uvisst om 
filialen blir flyttet, sier 
undervisningsinspektør 
Egil K. Leira. 

Fredag ble det holdt informa-
sjonsmøte ved Strømmen vide-
regAende skole, avdeling 
Flateby. Bygget skolen holder 
til I er nylig solgt til et firma 
som kaller seg Jeger eiendom, 
og de nye eieme forlanger en 
betydelig husleieøkning. I till-
egg forlangte de en femArskon-
trakt, noe som nA er trukket til-
bake. 

Uavklart 
PA informasjonsmøtet deltok 
representanter fra fylket, saint 
fra firmaet som har kjøpt byg-
get. Rektor ved filialen, som til 
daglig har sin arbeidsplass pA 
Strømmen videregAende skole 
var ogsA tilstede, 1 tillegg til 
lreme. —Det kom ikke stort 
utav motet. og det er belt uav- 

kiart oni filialen blir flyttet. Vi 
fikk ingen løfter, men vi bar et 
lite Up om fortsatt drift i et Ar 
til, sier undervisningsinspektør 
Egil K. Leira. 

Vanskelig 
Skolen har tidligere ogsA butt 
forespeilet nedleggelse, og i 88 
ble den faktisk nedlagt, men pA 
gruan av en mengde ungdom-
mer som ble stAende uteri sko-
leplass hie filialen ahikevel 
opprettholdt. —Det er fryktelig 
vanskelig A drive skole i en shik 
situasjon, og langtidsplanleg-
ging er hApløst. Vi kan for 
eksempel ikke ansette 1rere i 
faste stillrnger, noe som igjen 
fører til stor lekkasje, sier 
inspektøren ved filialen. 

F'Iest elever fra Enebakk 
Flatebyfihialen or rukket A bhi 10 
Ar, men om den blir eldre er 
ikke godt A si. I bakgrunnen hg-
ger nedleggelses-spøkelset. 

Det er i dag 128 elever ved 
skolen, og ved handel- og kon-
torfaghinjen er det sterk over-
vekt av elever fra Enebakk og 
Re1ingen. 

Forhandles om husleie 
Den nye eiren ønsket i utgangs-
punktet en femArskontrakt med 

fylket, noe som var uaktuelt, 
ifølge rektor ved skolen, Henry 
Holmedal. —Dette fordi kiassene 
pA Flateby kun er ekstraklaser 
som det gis stønad til for et Ar 
oni gangen av departementet, 
sier rektoreri. Han hegger til at 
husleie skal det forhandles om 
denne uken. 

Flyttes til Rasta? 

Fylket heier ogsA lokaler til en 
filal pA Rasta i Lørenskog, og 
her er det ogsA plass til 
Flatebyfihialen uten at dette kos-
ter fylket noe ekstra. —Her er del 
Økonomi som kommer inn i bil-
det, og pA Lørenskog er det ledig 
kapasitet, sier rektor Holinedal. 
Han legger til at ban hAper at 
Flateby-filialen kan fA fortsette 
ogsA neste skoleAr. —Det er i 
seneste laget A flytte filialen nA, 
sier ban. 

21. mars skal saken opp I fyi-
kets undervisningsstyre, og da 
vii mest sannsyniig fihialens 
skjebne bli avgjort. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Folke- og bolig-
telling 1990 
I oktober/november i fjor sendte 
Statistisk sentraibyrA Ut skje-
maer til dern som skuile gi opp-
lysninger til Foike- og boligtel-
ling 1990. De som ikke sendte 
inn skjemaet da vii fA purring i 
posten omkring 21. februar. 

Dine svar pA spørsinAlene er 
viktige, for de trengs for at fol-
ketehlingsstatistikken for din 
kommune skal kunne iages. 
Statistikken er et nødvendig red-
skap for pianleggere og poiitike-
re i arbeidet med A utvikle 
nrings1iv, boligbygging og 
annen virksomhec i kommunen. 
Den gir ogsA nyttig kunnskap 
for deg om forholdene bAde, i 
ntermuijøet og elhlers i landet, 

FAr du purring i posten mA du 
fylie Ut skjemaet og sende det til 
Statistisk sentralbyrA sA fort 
som mulig. 

Det er piikt A svare I følge by, 
og den som ikke sender inn 
utfyit skjema mA regne med en 
tvangsmulkt pA 500 kroner. 

Kr. 477.200,-
i gjennom-
snittlig 
førstepremie. 
X Máltips! 

Overskuddet fra MItip 
gàr iI idrett og torskning. 



KjelI Dehli er en trivlig kar som mange Kirkebygdinger kjenner. I tillegg til d visre samfunnshevisst er 
Dehli ogsd dyrekjr. Her med en av sine kattunger som har benket seg nil pa kjøkkenbordet. 

Hege Sommer fra Flateby har wert utplassert en uke ved Enebakk 
Ligningskontor, og hun trivdes godt. —Bare sd synd at ordningen 
ikke varte i so uker i stedet for en, sier hun. 

MOTORSERVICE 
MEKANISK SERVICE 
SKADER OG LAKK 
LA N FBI L ER 

111. 09-92 44 14. - 09-92 45 65 

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

Kjell Dehli 
tr'lvell'g SPmtopp 
med bein I nesa 
Nal har ogs Senterpar-
tiet funnet sin første-
kandidat til høstens 
kommunestyrevaig. 
KjeIl Dehli (38) fra 
Kirkebygda, innfødt 
enebakking - gãrdbru-
ker og forretningsmann. 
Sigmund Sundby fra 
Flateby er finne pa 
andreplassen. De øvrige 
pa lista vii ikke bli røpet 
for etter partiets nomi-
nasjonsmøte i slutten av 
februar. 
Senteipartiets nominasjonsko-
mitee has nA iagt fram sitt 
forsiag til kommunevaigliste, 
men leder av komiteen, 
Thorvald Ungersness, vii 
foreløbig ikke rope mer enn de 
to overste navnene pA lista. 

Opptatt av ny nring 
Førstemann pA lista, Kjell 

Dehli fra en av Dehli-gArdene 
i Kirkebygda har mange jem i 
ilden. Han er leder av 
Kirkebygden Velforening, sty-
remedlem i den nystartede 
lokaibankforeningen og mang-
eArig Senterpartimediem. Han 
er ogsA ivrig opptatt av A fA 
igang nringsvirksomhet pA 
landsbygda. De siste to Ar har 
ban vrt formanri i et firma 
som arbeider med A finne nye 
nringsmu1igheter i bygde-
Norge. Firmaet, Lanipro AS 
(Landbrukets nisjeprodukter), 
har omlag 60-70 aksjonrer. 

—Intensjonene er A hjelpe 
folk til A finne tilieggsnmring 
til primmringen slik at 
bosettingen i distrikts-Norge 
kan opprettholdes. Vi bar star-
tet forsøk med kaninkjøttpro-
duksjon, og del er pA tale A 
prove med andre naringer som 
sjampinjong, beverkjøu og 
bygdcturisme for A nevne noe, 
sier ban. Til daglig arbeider 

Dehli med eksportrettet 
industrivirksomhet, i tiilegg til 
gArdsbruket. 
Spennende utfordring 
Dehli er fly i kommunestyre-
samirienheng. Han gleder seg 
til A ta fatt pA oppgaven og tror 
det blir bAde spennende og 
utfordrende. 

A' saker ban og partiet setter 
høyt er bame- og ungdomspo-
iitikk, helse- og sosialomsorg, 
miljøvern 	og 	selvsagt 
nringsutvikling. 

EF inn i valgkampen 
Dehli mener at EF-spørsmAiet 
mA med i Arets valgkamp. 
—Dette fordi EF ogsA vii bli en 
viktg sak lokait etterhvert som 
mange norske bedrifter ikke 
vii overleve den Økende kon- 
kurransesituasjonen, 	med 
pAfølgende økt arbeidsiedig-
het, sier ban. Og legger til at 
dette kanskje vii bli det siste 
valget for den sittende regjer-
ing følger Sveriges eksempel 
og søker EF-medlemskap. 

Trivlig kar 
KjeIl Dehli er en trivlig kar 
som sikkert kan gjørc mye i 
kommunai sammenheng. Han 
er levende opptatt av lokalniil-
jøet og følger nøye med pA hva 
som skjer. Og kanskje kan det 
etterhvert dukke opp flere 
arbeidsplasser i bygda gjen-
nom hans engasjement i nye 
nringsmuIigheter pA lands-
bygda. 

ANNE-GRETE LOSICS 

Trives pa' Ligningskontoret 
Sist uke var i alt 34 ele-
ver ved Strømmen vide-
regãende skole, avd. 
Flateby utplassert ved-
forskjellige bedrifter i 
distriktet. Meningen med 
opplegget er at elevene 
skal fi et stØrre innblikk 
i hvordan ting fungerer 
pa en arbeidsplass. 
Vignett har tatt en prat 
med Hege Sommer, 
utplassert ved Enebakk 
Ligningskontor. 

Hege Sommer fra Flateby er en 
av elevene ved handel- og kon-
torfaglinjen ved Flateby-fihialen. 
Sist uke arbeidet hun ph 
Enebakk Ligningskontor. 

Setter opp selvangivelse 
Hege trivdes godt ph lignings-
kontoret, og mange arbeidsopp-
gayer ble det etterhvert. —I dag 
has jeg skrevet ut to skattekort 
pA PC, og nA over jeg meg ph A 
skrive selvangivelse, forteller 
hun. I tiilegg har hun Itert hvor-
dan selvangivelsen blir behand-
let oppover i systemet. 
Ligningssjef Jacob Mysen sier 
at de has hatt ungdom utplassert 
ved kontoret i cirka 6 Ar. —Det er 
trivlig a fA besøk: dessuten ser 
jeg litt langsiktig ph det - vi 
1rer folk A skrive selvangivel-
se, noe som er 61 stor fordel for 
oss, sier Mysen med et glimt i 
øyet. 

For kort tid 
Hege synes hun har fhtt bra 
utbytte av praksisuka, men skul-
le ønske at utplasseringen hadde 

vart i to uker i stedet for en. 
—Jeg har 1rt mer enn jeg yule 
ha 1rt ph skolen, men jeg synes 
en uke er for kort tid. Den fprste 
uken gAs mye med til A sette seg 
inn i hva den enkelte gjør, sier 
hun. Men legger til at hun er 
glad for A ha fAtt denne erie 
uken. 

Skolens folk er ute og obser-
verer om elevene fAr den opp-
lmring som er intensjonene med 
praksisuken. Unni Bergersen. til 

SA er rhdyrjakta over for denne 
gangen ogsA. Det var satt en 
Øvre grense ph 118 felte dyr i 
Enebakk foran sesongens jakt, 
og Enebakk viltnemd synes 
rosultatet has butt over all for-
ventning. Fellingspro- senten 
ved Arets jakt var ph hele 75 % 
og dette er veldig høyt til A vre 
rAdyr. I tidligere Ar har nemlig 
fellingsprosenten ligget ph rundt 
30, sA det er ingen tvil om at 
Arets jak var srdeies vellykket. 

daglig timeIrer ved skolen, 
har besøkt Enebakk-elevene 
som var utplassert ved 
Sykehjenirnet, Ligningskontoret 
og Stranden skole. —Jog bar med 
meg et skjema der yrkesopp-
lring og trivsel blir notert. 
Dette for at hoved1rer skal fA 
tilbakemeldinger, 	sier 
Bergei-seri. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

I alt 89 dyr ble felt i Enebakk 
under Arets jakt, og de var for-
deli pA 58 hanndyr og 31 hunn-
dyr. 11 av hanndyrene var 
Arskalver og 47 var eldre dyr. 
NAr dot gjelder hunndyrcrie sA 
ser vi at 12 dyr var Arskalver, 
mens 19 var eldre dyr. Det ble 
altsA felt 43 flere eldre dyr enn 
det ble felt Arskalver og det mA 
vel vare bra med tanke ph kom-
mende jaktsesonger. 

Hoy fellingsprosent 



Gratulerer  
1••S•SSS 

Astrid Dorethe 
Furulund 
75 är 25. februar 
Vi gratulerer deg med din store 
dag, 
snart skal vi feire den i lag. 
Hilsen din søster Aslaug, og 
dine barnebarn Tommy, PAl, 
Mania og Torkild. 

Jørgen Schea Holtet 
Gratulerer med I -Arsdagen 
som var 16. februar. 
Hilsen mamma, pappa og 
Monkey. 

Myndig! 
Hanne Jorgensen gratuleres med 
myndighetsdagen som var den 
18. februar! 
Masse gratulasjoner fra mam-
ma, pappa, pluss Inger og Lin-
da som kommer etter med sto-
re steg. 

Nicklas 
Vi gratulerer Nicklas med 9-
Arsdagen 27.2. 
Hilsen mamma, mor-mor, 
mor-far, tante Mette og onkel 
Bent Erik. Myndig I gr! 

Jan Ole ble myiidig I gAr, 19. 2. 
Du gratuleres hjertligst av 
Ililde. Trond, mor og far. 

William 50 ãr 
19. 2. fylte William 50 Ar 
Tjo, ohei, det mA feires i en fei. 
En fest yule du ikke ha, men vi 
spikra i hop en alikevel. 
Lørdag kveld det passer bra, 
med ganimel og ung i lystig 
lag, 
morsomt skal vi ha pA sAnn en 
dag. 
Til slutt en saluit du fir fra 
oss I: SløssAsv., Grevlingv. og 
Ekornv. i Ytre. 

50 ãr 
Den nittende i dennes - 
skal mange lys pA kaka tennes. 
for William, naboen vAr, 
som den dagen fyller 50 Ar. 
En litt forsinket hilsen fra 
"oss over veien". 

Emma Andrea Raans, 
Sundby gArd. 
Gratulerer med 5-Arsdagen 
24.2. 
Hilsen bestemor og bestefar 

Camilla 
Gojenta var Camilla Bøgseth 
fylte to Ar 16. februar og Ar 1 
hilsen fra 
Storesøster May Therese, 
mamma og pappa. 

HalLt Unni! 
Vi hadde ikke glemt deg da vet 
du, go'jenta! Gratulerer med 
14-Arsdagen som er 23.2. Lyk-
ke til med framtia og kjrlig-
heta. Mange kiemmer fra oss 
i "gjengen" 

Hei Jørn  Egil! 
Gratulerer med 7-Arsdagen 
I dag, 20.2. 
Kiem fra mamma og Erik 

Hei Anne Karin og 
Roger! 
Gratulerer med 20 Ars bryllups-
dag i dag, 20.2. 
Hilsen Solveig 

Vi motes 
FestmØte 
Nasjonalforeningens Helselag i 
Enebakk fyiler 70 Ar i 91. 
Medlemmer og tidligere med-
lemmer Ønskes velkommen til 
festmøte 15. mars. Se annonse 
vedrørende pArnelding. 

20-rs jubileum! 
Misjonskoret I Ytre Enebakk 
kan i Ar feire 20-Ars jubileum. 
Siden februar 1971 her koret 
vrt i kontinuerlig virksom-
het. Bjame Solberg har, godt 
assistert av sin kone Asny, vrt 
korets leder i alle disse Ar. 

Det er butt mange øvelser og 
mange sangoppdrag We in-
nenbygds, og i andre kommu-
ner. 

Medlemstallet i koret bar 
vert stabilt pA cirka 15 til 18. 

SiktemAlet med koret er A 
formidle evangeliet ved sang 
og vre en inspirasjon og gle-
de bAde for medlemmer og til-
hørere. 

Koret er ikke snauere enn at 
de vii arrangere en Apen jubile-
umsfest. Den bun pA Mi- 
sjonshuset 	førstkommende 
søndag, 24. februar. 

Forretningsfører Birger Hel-
land blir med som taler, og det 
blir sang av Misjonskoret. Des-
suten blir det bevertning. 

Alle ønskes hjerteiig velkorn-
men til festen! Se forøvrig an-
nonse. 

Medlemsmøte 
Enebakk Bondekvinnelag invi-
terer til medlemsmøte tirsdag 
sammen med Follo-laga. Sted 
er Bøndernes Hus. Se annonse. 

Arsmøte 
Kirkebygden Velforening mi-
ner om Arsmøtet som holdes i 
Gml. Herredshus førstkom-
mende mandag. Alle Ønskes 
ye! mØtt! 

Enebakksprinten 
OF skigruppa opplyser at det 
nA er duket for et nytt krets-
renn. Førstkojnmende lørdag, 
23. februar arrangeres renn ved 
Streifinn for barn fra 10 Ar til 
og med junior. 

Pa kino 
I...... 

Denne uken vii Flateby Kino 
vise to Astrid Lindgren filmer - 
GODNATF HERR LAND-
STRYKER og ALLER- 

KJIERESTE SØSTER. Spilleti-
den tilsamnien pA fiumene er pA 
cirka en time. Det vii si at fil-
mene egner seg godt til de aller 
miaste. 

'STbtI) II.D( SINS 
G0DNATT HERR LANDSThYKER 

le 
06 

ALLERKJREESTE SRSTER 

OR 

ALLERKJIERESTE SØSTER 
handler om en hemmelighet 
som bare jeg-personen i filmen 
vet om. Hun har en tvillingses-
ter. like fortell det til noen! 
—Du skjØnner, med en gang 
min søster og jeg ble født, 
sprang hun ut og gjemtc seg! 

GONATF HERR LAND-
STRYKER er litt mer spennen-
de. Barna var alene hjemme. 
—Pass pA at døra er lAst, og 
slipp for all del ikke inn noen 
landstrykere, sa mor fØr hun 
gikk. 

Alte hen, 
to hoggtenner 

Og i drIig humor. 

ARACHNOPHOBIA 
-  -  - nrdetdr,, -- 	hi -n 	

1. 

NONNER PA FLUKT er en 
britisk komedie om to smAk-
jeltringer som synes 'bransjen' 
begynner A bli litt for brutal. 
Film laget av Engiands beste 
komikere! 

ARACHNOPHOBIA. En 
skikkelig grosser! For Dr. Ross 
Jennings, hans kone Molly og 
deres to barn virket Canaima 
som paradiset pA jord. Rent 
vann, frisk luft, landlige omgi-° 
velser. Men sA begynner ting A 
skje. Den ene pasienten etter 
den andre dør.... Inger 

Kirkene I Enebakk 
sindag 24. febr. og 
onsdag 27. febr. 91: 

Søndag 24. 2.  
11:00 Man kirke 

v/øvstegArd. Nattverd 
19:30 Stranden bedehus, 

Flateby. Kveldsbønn 
v/øvstegArd 

Onsdag27. 2.  
19:30 Mari kirke. 

Forbønnsgudstjeneste 
v/øvstegArd 

Søndag 24.2  
B) 16:30 Godnatt herr 

Landstryker og 
SØstrene Godhjerta 

U) 18:30 NonnerpAflukt 
V) 20:30 Arachnophobia 



1Jijnett 
ar du sett 

eller hørt noe 
spennende? 

Har du noen tanker 
ignttdu gjerne vii dele 
L---.-i med andre? 

BY1T VAnE 
11PSKASSER! 

TIPS OSS! 
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Ny suksess for I rerne 
—Jeg har sjekka alle bila 
uttafor her, men hakke 
sett en bit med katastro-
febag; dere har ftt 
Iapp pa ruta, sa en 
rystet "Lensmann". Hva 
han sikter til? Selvsagt 
Beredskapsbrosjyren og 
baggen som skal ligge i 
bilene! Joda, Mjr-
Irerne viste nok en 
gang at de kan mer enn a 
sitte bak en kateter. 
Rektor Oddvar 
Stubberud var virkelig 
sexy der han vrikket 
rundt i knallrød kjole og 
hoyhelte sko. 
Mjer-lrereme er nok flittige 
avislesere, spesielt av Vignett 
virket det som, for noe av inn-
holdet i revyen var mistenkelig 
likt enkelte saker avisen har tatt 
opp, og hva cr vel mer naturlig 
enn a trekke fram lokaistoff. 

Nytt parti I startgropa? 
Kanskje kererne synes vi har for 
fâ partier i bygda, for et nytt 
parti dukket opp: Trivselpartiet. 
Og det var heller ikke sA enkel.-
for dette partiet a fä folk til a 
stille opp, bortsett fra da en ble 
spurt om han yule vre ordf-
rerkandidat. Da var det ikke nei 
A fâ, bare sä synd at gubben 
ikke bodde i bygda! 

Men enkelte stilte seg velvilli-
ge til râdighet. Rektor Oddvar 
Stubberud, for anledningen en 
riktig sexy dame, yule gjerne 
stä pa lista. —Da kan jeg bygge 
hus til hjemløse katter! 

Dârlig râd 
Harselas om komniunens dArli-
ge Økonomi var vel ikke til a 
unngâ. Inndra viskelar fra 
elevene var et av tiltakene for a 
spare penger. 

Men om det er dârlig stelt 
her, sâ kunne vi jo lrøste oss 
med at det er verre andre steder. 
—Syns du det er ille her? 'Vi har 
vârt kommunestyre, do har Peter 
N. Myhre', var noe vi kunne 
trØste oss med. 

I badstua til'n Kai (Svarthol) 
gikk det ogsa hett for seg. En 
dame hadde forvillet seg i herre-
badstua, og endelig kunne vi 
darner se med egne øyne mann-
sjávinismen pa men hold! 

"Optimisten" 
Utdeiing av kommunenes 
"Optimistpns" hØrte med, og 
We ordfØrer "Dare", og leder 
av meringsrâdet "Sjalusie' Paus 
Faick, var tilstede. Og selvsagt 
kommuneplanlegger 	Kari 
Elisabeth Morbeck. —Ha" vikke 
fâtt no'n forsiag vi som liar sa 
mange solide bedrifter. Vi har jo 
bade Brødrene BarbØl, Vignett 

og Revita1 , utbrt 'Sjalusie" da 
det viste seg at ikke ett forslag 
var innkommet. 

Prisen, en kjempegullerot, gikk 
til sist til ei i 'det gamie yrket'. 

Tiyllekunstner var ogsA tilste-
de; av den brutale sorten for a si 
det mildt. Da motorsaga skulle 
tas i bruk We han omsider fjer-
net. 

"Jeg er havren" 	 
Espen Dahl viste seg A were en 
mimer av den sjeldne sort. Det 
var ikke mange som kiarte A 
holde seg alvorlige da han sang 
'Jeg er havren" i diverse varia-
sjoner, og av blant andre Sissel 
Kyrkjebø. Bob Dylan, Bjøro 
HAland, Age Aleksandersen og 
flere. 'Bjeller pi" kunne nok bli 
misoppfattet av enkelte. 

Og Can-Can hører med til 
revy. De vakre bloderompene 
ble en riktig publikumssuksess! 

"Hja1p dem sjl" 
Kommunens egenomsorgshefte 
gikk heller ikke upAaktet hen. 
Doktom var ute til lunch da vee-
ne startet for den gravide 
(Kristin Helstad), men en vas-
kehjelp var tilstedc (Marit 
Myhre) Hun hadde rAd for alt. 
—Bare finn fram egenonisorgs- 

heftet, da kan de hjipe dem 
sjl, kunne hun opplyse. Det 
gikk sä Iangt at vannet gikk. 

Rektor Oddvar Stuhherz,d (t.h.) vu/c gjerne std pd Trivselparriers 
liste, men pd den betin ge/se at "hun" dafikk bygge hus til hjemløse 
katter! 	 - - 	---- 	-.-- -.. . 

Kristin Heistad (t.v.) og Mai-it Myhre fikk vist tilfulle sill skuespillertalent under revyen. Myhre hadde i-dd 

for alt bare 'red a slá opp i Egenomsorgsheftet - —Vannet gdr, skrek "den ftidende" —Era sikker pa at det 
ikke er rØrleggern, repliserte vaskehjelp Myhre. 

—Du store, vannet gAr! —Em sik-
ker pA at det ikke er rørleggem, 
spurte vaskehjelpen. Det hele 
endte med hjerninefødscl. 

"Jesusbarnet" 
Toppen ble vel nAdd da de "smA 
hApefulle" skulle opptre for 
foreidrene til jul første skoleAr. 
Og hva var mer naturlig enn et 
skuespill om Jesusbarnets fød-
sel? 

Dessverre skar det seg litt, da 
ikke alle "barna" synes det var 
like moro. —Jeg vii ikke were 
sau!, ropte en liten guti. Men 
dot rettet seg med en karamell. 
Noe klikk ble det ogsâ da det 
viste seg at Jesusbamet var en 
Barbiedukke, men hva gjorde 
ye! det. 

En glimrende forestiliing der 
lrerne viste med all tydelighet 
at de husker at de engang har 
vrt sm& 

Mulig ekstraforestillinger 
Fire forestillinger er butt vist, 
og tattermusklene ble nok gans-
ke stole hos mange skulle man 
gA etter lyden i salon. 

—Om det viser seg at det er 
flere som ønsker A se revyen, er 
det rnulig vi setter opp en 
ekstraforestilling, sier 'revysjef 
Espen Dahl. 

Men nA har de driftige hererne 
tan en ukes veifortjent vinterfe-
ne. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Vi støtter 'Jijjzutt 
ENEBAKK LAN DBRUKSLAG 

... gjør du? 



4 

Gratulerer  

Astrid Dorethe 
Furulund 
75 ãr 25. februar 
Vi gratulerer deg med din store 
dag, 
snart skal vi feire den i lag. 
Hilsen din søster Aslaug, og 
dine barnebarn Tommy, PI, 
Marita og Torkild. 

Jørgen Schea Holtet 
Gratulerer med I -Arsdagen 
som var 16 februar. 
Hilsen mamma, pappa og 
Monkey. 

Nicklas 
Vi gratulerer Nicklas med 9-
Arsdagen 27.2. 
Hilsen mamma, mor-mor, 
mor-far, tante Mette og onkel 
Bent Erik. 

Myndig! 
Hanne Jorgensen gratuleres med 
rnyndighetsdagen som var den 
18. februar! 
Masse gratulasjoner fra mam-
ma, pappa, pluss Inger og Lin - 
cia som kommer etter med sto-
re steg. 

Myndig i gâr! 
Jan Ole ble myndig i gAr, 19. 2. 
Du gratuleres hjertligst av 
hide, Ttond, inor og far. 

0 
Alt, ben. 

It) hogglenner 
ng tltrlig hnn,nr. 

ARACI-INOPHOBIA 
ord,I lirrer i luften. 

Camilla 
Go'jenta vAr Camilla Bøgseth 
fyite to Ar 16. februar og fAr 
hilsen fra 
Storesøster May Therese, 
mamma og pappa. 

50 Oar 
Den nittende i dennes - 
skal mange lys pA kaka tennes, 
for William, naboen vAr, 
son den dagen fyller 50 Ar. 
En litt forsinket hilsen fra 
"oss over veien". 

Søndag 24..2.  
B) 16:30 Godnati herr 

Landstryker og 
Søstrene Godhjerta 

U) 18:30 Nonner pA flukt 
V) 20:30 Arachnophobia 

Kirkene i Enebakk 
søndag 24. febr. og 
onsdag 27. febr. 91: 

Søndag 24. 2.  
11:00 Mad kirke 

v/øvstegArd. Nattverd 
19:30 Stranden bedehus, 

Flateby. KveldsbØnn 
v/øvstegArd 

Onsdag 27. 2.  
19:30 Marl kirke. 

Forbønnsgudstjeneste 
v/øvstegArd 

William 50 fir 
19. 2. f'lte William 50 Ar 
Tjo, ohei, det mA feires i en fei. 
En fest yule du ikke ha, men vi 
spikra i hop en alikevel. 
Lørdag kveld det passer bra, 
med gammel og ung i lystig 
lag, 
morsomt skal vi ha pA sAnn en 
dag. 
Ti! slutt en salutt du fAr fra 
oss i: SløssAsv., Grevlingv. og 
Ekornv. i Ytre. 

Vi motes 
........ 
FestmØte 
Nasjonalforeningens Helselag i 
Enebakk fyller 70 Ar i 91. 
Mediemmer og tidligere mcd-
lemmer Ønskes velkomrnen til 
festmøte 15. mars. Se annonse 
vedrØrende pAmelding. 

20-firs jubileum! 
Misjonskoret i Ytre Enebakk 
kan i Ar feire 20-Ars jubileum. 
Siden februar 1971 her koret 
vrt i kontinuerlig virksom-
het. Bjame Solberg har, godt 
assistert av sin kone Asny, vrt 
korets leder i alle disse Ar. 

Det er butt mange Øvelser og 
mange sangoppdrag bAde in-
nenbygds, og i andre kommu-
ner. 

Medlemstailet i koret har 
vrt stabilt pA cirka 15 til 18. 

SiktemAlet med koret er A 
formidle evangeliet ved sang 
og vre en inspirasjon og gte-
de bAde for medlemmer og til-
hørere. 

Koret er ikke snauere enn at 
de vii arrangere en Apen jubile-
umsfest. Den blir pA Mi- 
sjonshuset 	førstkommende 
søndag, 24. februar. 

Forretningsfører Birger He!-
land blir med som taler, og det 
blir sang av Misjonskoret. Des-
suten blir det bevertning. 

Aile ønskes hjerteiig vellzom-
men til festen! Se forøvrig an-
nonse. 

K.J1ERESTE SØSTER. Spilleti-
den tilsammen pA filmene er pA 
cirka en time. Det vii si at flu-
mene egner seg godt til de ailer 
minste. 

V] RID ) 	'.1 X;I&t.N. 

GODWATThERRLAIIDSTRYXIR 

oc 
ALu=UAmzmSISTER 

ALLERKJIERESTE SØSTER 
handler om en heminelighet 
som bare jeg-personen i filmen 
vet om. Hun har en tviiiingsøs-
ter. Ikke forteli det til noen! 
—Du skjønner, med en gang 
min søster og jeg ble født, 
sprang hun Ut og gjemte seg! 

GONATT HERR LAND-
STRYKER er litt mer spertnen-
de. Barna vat alene hjemme. 
—Pass pA at døra  er lAst, og 
slipp for all del ikke inn noen 
landstiykere, sa mor for hun 
gikk. 

NONNER PA FLUKT er en 
britisk komedie om to smAk-
jeitringer som synes bransjen' 
begynner A bli litt for brutal. 
Film laget av Englands beste 
komikere! 

ARACHNOPHOBIA. En 
skikkeiig grosser! For Dr. Ross 
Jennings, hans kone Molly og 
deres to barn virket Canairna 
som paradiset pA jord. Rent 
vann, frisk luft, landuige omgi-"w` 
velser. Men sA begynner ting A 
skje. Den ene pasienten etter 
den andre dør.... Inger 

Emma Andrea Raans, 
Sundby gArd. 
Gratulerer med 5-Arsdagen 
24.2. 
Hilsen bestemor og bestefar 

Hallâ Unni! 
Vi hadde ikke glemt deg da vet 
du, go'jenta! Gratulerer med 
14-Arsdagen som er 23.2. Lyk-
ke til med framtia og kjer1ig- 
heta. Mange kiemmer fra oss 
j IIgjflgflI 

Hei Jørn Egil! 
Gratulerer med 7-Arsdagen 
i dag, 20.2. 
Kiern fra mamma og Erik 

Hei Anne Karin og 
Roger! 
Gratulerer med 20 Ars bryllups-
dag i dag, 20.2. 
Hilsen Solveig 

Medlemsmøte 
Enebakk Bondekvinnelag invi-
terer til medlemsmøte tirsdag 
sammen med Follo-laga. Sted 
er BØndemes Hus. Se annonse. 

Arsmøte 
Kirkebygden Velforening mi-
ner orn Arsrnøtet som hoides i 
Gml. Herredshus fØrstkom-
mende maridag. Alle ønskes 
vel mØtt! 

Enebakksprinten 
OF skigruppa opplyser at det 
nA er duket for et nytt krets-
renn. Førstkommende iørdag, 
23. februar arrangeres renn ved 
Streifinn for barn fra 10 Ar til 
og med junior. 

Pa kino 
Denne uken vii Flateby Kino 
vise to Astrid Lindgren filmer - 
GODNATI' HERR LAND-
STRYKER og ALLER- 



Rektor Jofrid Kongsnes hadde all grunn til a smile over 15 fine ar ved Hauglia, 

Hver kiasse hadde laget sm.d kaker som til s!utt ble salt sammen 
til en stor kake, og sehfØlgelig var det 15 lys til 6ure for jubi!an-
ten. 

Fredag var det stort 
bursdagsselskap pa 
Hauglia skole. 15 ãr er 
gatt siden skolen ble 
startet og dette ble grun-
dig markert I hele forrige 
uke. Med kaker, brus og 
bursdagssang ble jubi-
lanten feiret av bade 
foreidre, elever og ansat-
te. —Det har vart bade 
moromt og slitsomt ved 
Hauglia I disse 15 ãrene, 

Gjenvalg I Ap 
Enebakk Arbeiderparti har 
nylig avholdt Arsmte og 
kan vise til et aktivt fir, 
bAde i kommunal- og orga-
nisasjonsmessig sammen-
heng. 

Av saker partiet har arbei-
det rnye med er konirnu-
nens miljøvernplan, der 
partiet blant annet har fore-
siAtt eget hovedutvalg for 
miljØ. 

I tillegg kjempet de sterkt 
for A beholde friplasser for 
barn i barnehage, opprett-
holdelse av kommunal støt-
te til private barnehager og 
fortsatt kommunal tilsyn-
svaktordning. 

Enebakk AP bar ogsA fle-
re ganger purret pa fort- 
gang 	i 	'Prosjekt 
Ekebergdalen', kjempet 
mot 	uthyggelse 	av 
"Presthagan" i det omfang 
som ble vedtatt, og vrt 
pAdrivere i mange aktuelle 
konimunesakei 

Partiet har nylig vedtatt 
sitt kommunevalgprogram 
for neste kommunestyrepe-
node, og satsingsomrAdene 
vii bli bamlungdom, miljø 
og sysselsetting. 

Det nye styret bestAr av 
leder Jan Brunstrni, nest-
leder Lucie Paus Faick, 
sekretter 	Anne-Grete 
Lossius, kasserer Magne 
Berg, Studieleder Jorunn 
Buer og kvinriekonrakt 
Anne-Lise Skaug. 

sa rektor Jofrid 
Kongsnes I sin tale. 
15-ârs jubileet til Hauglia skole 
har butt markert gjennom hele 
forrige uke. Onsdag var det for-
mingsdag og det var satt opp 
âtte forskjellige stasjoner som 
elevene kunne velge imeliom. 
Hver elev skuile innom fire sta-
sjoner og resultatene fra for-
mingsdagen ble hengt opp rundt 
om pa skolen. 

Torsdag var det 
Barnekulturdag pA Hauglia. Da 
fikk elevene vre med pA leker, 

Karnevalstida er i full 
gang og torsdag I forrige 
uke var det barnehagen i 
Ytre Enebakk som stod 
for tur. Det var mange 
fine kostymer og stor 
aktivitet da Vignett stakk 
innom og morsomst av 
alt var det vel kanskje t 
slã katten ut av tønna. 
For var det var nenilig 
ikke bare katter som ia i 
den. 

sangleker og det ble ogsA lest 
forskjellige fortellinger. 

Stort selskap 
Fredag var det stort bursdagssel-
skap pA skolen. Blant de freni-
møtte var blant andre skoiesjef 
Hans Erik Holm, rektor ved 
Stranderi skole Robert BrØnmo, 
rektor ved Kirkebygden skole 
Audun Irene SØrIie og selvføl-
gelig mange foreidre i tillegg til 
alle elevene. 

Dagen begynte med skattejakt 
der elvene ble delt inn i grupper 
som gikk rundt pA skolen og 
løste oppgaver. Skatten som til 
sIutt ble funnet var klistremer-
ker, karameller og ballonger. 
Ballongene ble etteipA hengt 
opp I Landskapet der den øvrige 
feiringen foregikk. 

Ballongteateret 
Neste post pA programmet var 

Det var stor aktivtet i hele bar-
nehagen da det torsdag ble 
airangert kameval. Mange tiotte 
kostymer var dot A se og det var 
tydelig at bama syntes det var 
morsomt og kie seg ut. Her var 
klovner, Pippi Langstrømpe, 
spØkelser, store babyer, popst-
jerner, punkere, kanin og heks. 
Alie satt de side om side og alle 
var enige om at clette var morn. 

Katten ut av tOnna 
FØrst skuile alle fortelle hva de 
hadde kiedd seg ut som og etter-
pA ble det sunget og lekt litt. SA 
kom noe av det alien morsoms-
te; SIA katten ut av tønna. En 
eske ble hengt opp og ungene 
fikk loy til A siA løs pA den i tur 
og orden. —NA skal jeg ta i alt 
jeg har, kom det fra en liten 
herreniarin, og etter hvert kom 
det tydelig frem at det ikke bare 
var "katter" i esken, men den-
mot noe som ungene visste A 
sette pnis pA - godterier. 

Etter all denne aktivteten var 
det nok godt A sette seg ned og 
slappe av litt, fØr det var tid for 
matpakka. Deretter var det litt 
lek for able gikk hjem etter en 
vellykket og spennende dag pA 
karneval. 

GUNNLEIK SEIERSTAD  

Ballongteateret 	og 	KjelI 
Matheussen. Forestillingen som 
ble vist var laget med tanke pA 
15-Ars jubileet til Hauglia og det 
var tydelig at det slo an hos 
elevene. 

EtterpA var det kaker og brus 
og alt det som hører med I et 
skikkelig bursdagsselskap. Hver 
kiasse hadde laget kaker som til 
slutt ble satt samrñen til en stor 
bursdagskake, og selvfølgelig 
var det 15 lys pA kaka til wre for 
jubilanten. 

Tre trofaste tjenere 
Det har vrt rundt 30 forskjelli-
ge irere ved Hauglia gjennom 
de 15 Arene skolen har cksistert, 
og blant dem har tre personer 
vert trofaste i alle ár; 
Vaktmester Karl Heitmann, 
kontorclame Bodil Teigland og 

Det var mange fiotte kostymer 
Enebakk harnehage. 

rektor Jofrid Kongsnes fikk alle 
overrakt blomster og 15-rs 
medaije for sin trofaste innsats 
ved skolen. 

—Det har went bAde morsomt 
og slitsomt A jobbe pA Hauglia, 
sa rektor Jofrid Kongsnes i sin 
tale, 

Haugliasang 
"PA Flateby skal were fest for 
skolen oppi ha, for skolen fylier 
15 Ar omtrent pA denne tida. 
Hauglia er skolen vAr, mye her 
vi 1re fAr. HIPP HIJRRA for 
Hauglia, elevene er bra!' Silk 
lyder første verset av 
Haugiiasangen. Denne sangen 
ble egentlig diktet til skolens 
10-Ars jubileum, men med smA 
forandringer 	passet 	den 
utmerket ogsA til Arets jubileum. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 

d se under karnevalet i Ytre 
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Gratulerer, 
Hauglia! 

Full fart pa 
karneval 



—Start bedre forhold cnn det nd er I øsrbybakkene er vanskelig d 
oppdrive, sier hoppenrusiast Fred Kathrud. Han oppfordrer stnd 
og store til d ta seg en tur i defemfiotie bakkeiw 

Solid seier 
for Drivs 

ha'ndbaligutter 
Drivs hAndballgutter 1, 14 
Ar, har gjort det bra i hel-
gen. De vanE 17-11 over 
Fred/Ski og sikret seg 
ledelsen i serien. 

Helgas kamp var viktig 
for guttene, sA det ble en 
noe nervøs Apning av kam-
pen, og fA mAl. Helt til 
halvspilt førsteomgang var 
det kun scoret tre MA!, og 
to av disse sto Driv for. 
Men sA løsnet det for 
hjemmelaget, og Drivs 
gutter kunne gA til pause 
med en velfortjent ledelse 
PA 9-5. 

Fred/Ski Apnet andre 

omgangen best, og scoret 
tre ganger fØr Driv vAknet, 
men sA var det gjort. 

Drivs gutter 14 Icunne til 
sist notere seg en solid sei-
er, og leder nA serien. To 
kamper stAr igjen, og alle-
rede søndag møter de 
Haslum hjemme, og bør ha 
to nye poeng. 

Drivs mAlscorere var: 
Bernt Myrer ett mAl, Kim 
Stenberg to mM, Espen 
Pettersen 	tre 	mM. 
Storscoreme denne gang 
var Roar Martinsen med 
fern mA! og Glenn RØkenes 
med hele seks MA!. 

Hoppski 
p aO beina 
Vignett mottok her om dagen et nydelig hopp-
dikt fra Svein Sydengen i Askim som vi fait full-
stendig for: 

Han sto pA hoppstiilaset, 
formen var belt pA topp. 
Han skulle vise alle andre, 
et kraftkars premiehopp. 

Fra dypet lartgt der rtede, 
kom et brus av et hurra. 
Han kastet sag over kanten, 
og sparket godt i fra. 

Han strakte seg i det lengste, 
noen sekunders stille fred. 
Men sA kjente ban med ett, 
at skibuksa ramla tied. 

I et par underbukser lange, 
der sto to tynne bein. 
Men skia de var samlet, 
og stilen den var rein. 

Det var nesten nitti meter, 
da skia i bakken small. 
Da røyk den siste skanse, 
for underbuksa falt. 

Midt opp i alt det gale, 
A var da enden god. 
For hoppet det var langt, 
han trygt pA beina sto. 

Hva skal en stakkar gjøre, 
det er ikke lett A si. 
NAr belteremmer ryker, 
og strikken er for vid. 

Men folkemassen jublet, 
det ville ingen ende ta. 
For dette var et show, 
alle synes var sA bra. 

SA trygt i sofaert hjemme, 
hva tror du ban fikk Se. 
Der i TVs sportsreportasje, 
hopper naken bakken ned. 

Han ble sA kjent i bygda, 
det ble etterhvert et stress. 
Men hoppe gjør ban enda, 
i en solid kjeledress. 

Nytegning av aksjer i 
A/S Vignett 

PA ekstraordini' generalforsamling den 
18/10-90, ble det besluttet A heve aksjekapi-
talen med inntil kr 200.000,-. 

Vi innbyr herved alle aksjonrene samt 
alle andre interesserte til A kjope aksjer a 
kr 100,-. 

Aktuelt beløp kan settes inn pA konto 
1605.601.5802 fram til 1/5-1991. 
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-Ta en tur I Ostbybakkene, 
oppfordrer hoppentusiastene 
Torsdag kveld ble det 
tredje karuselirennet i 
hopp arrangert I 
østbybakkene. Rennet 
var ogsA IL Drivs klubb-
mesterskap I hopp -91. 
Dommere for rennet var 
Terje Brevik og Svein 
Aslaksby, to veteraner I 
hoppsamrnenheng. 

Nitten ivrige hoppere i alderen 
4-13 Ar deltok i klubbrennet 
som for øvrig var det siste ren-
net for vinterferien. Det er vir-
kelig goy A se de smA hopperne 
sette utfor i sine respektive bak-
ker. 

Kveldens høydepunkt var 
medaljeutdelingen. Hopperne 
klatret (hoppet) fornøyde opp pA 
prispallen mens gull, sØlv og 
bronse skinte i det flotte lysani-
egget i bakkken. 

Hoppski ikke nødvendig 
—Det er ingen betingelse at man 
har hoppski i rekrutteringsbak-
kene. Man kan faktisk bruke 
alle typer ski, og man kan vre 
med i den bakken man vil, uan-
sett alder, blir det opplyst. 
Viktigst for hoppgruppa nA, er A 
ta godt vare pA de aktive de har 
og de gjør alt for A fA en tilgang 
av nye rekrutter, uansett alder. 
Hopp er goy, ikke fali som 
enkelte tror. 

Ledere i hoppgruppa setter 
tiygghet for den enkelte i høy-
setet, og bama hopper i den 
bakken 	de 	føler 	for. 
Obligatorisk for alle er selvføl-
gelig hjelm. 

—Ta dere en tur til 
østbybakkene og se hvilket ani-
egg det bar bliti, oppfordrer 
Fred Kathrud i hoppgruppa 

Familiearrangement 
10. mars vii et stort faniiliear-
rangement gA av stabelen. 
—Skisportens dag som denne 
søndagen er, skal aktivisere alle 
familiens medlemmer, enten 
med 	hopp, 	langrenn, 
kulekjøring, aking eller alpint, 
aitsA noe for enhver, sier 
Kathrud. Og legger til at det blir 
laget en langrennsløype med 
overraskelser for de fleste. 
Grilling, hAl og kiosk skal skape 
stemning til dagen. —Kryss av 
pA kalenderen allerede nA, sA 
sees vi søndag 10. mars, sier 
Kathrud, som hAper at riktig 
mange tar seg en tur. 

Resultater fra 
1. L. Drivs 
klubbmester- 
skap i hopp: 
4 Ar 
1. Andreas Kjensli, 72 p. 
6 Ar 
I. BArd Vegard Holm, 108,8p. 
2. Silje Kristiansen, 101,óp.  

7 Ar 
1. Magnus Brevig, 102,7p. 
8 Ar 
1. Marius Thue, 106,7p. 
2. Stiari Kjensli, 105,6p. 
3. Ole Harald Gystad, 90,4.p. 
4. Sturla Kaasa, 84, Ip. 
9 Ar 
I. øystein Kolbenstvedt, 
l05,6p. 
2. Steffen Grønneberg, 95,8p. 
10 Ar 
1. Martin Kathrud, 123p. 
2. Amfinn Brede, 109,8p. 
3. Morten Kjuus, 104,9p. 
4. Stian Holm, 94,4p.  

5. Tor Morten Jensen, 88,2p. 
11 Ar 
1. Erik Kristiansen, 123,4p. 
12 Ar 
1. Aril Carlsson, 105,3p. 
2. Kai Robert Jensen, 77,4p. 

13 fir 
1. Anders Kathrud, 11 1,3p. 
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Soknader 
o 	e rve rv 

0 

av eiendom 
Konsesjon Svingen, 
Enebakk. 
Kjell A. Engerhoim og Rita 
ødegrd bar fâtt innvilget sin 
sØknad urn konsesjon for 
erverv av eiendommen 
Svingen, Gnr. 42, Rnr. 4, i 
Enebakk. Selger er Ole 
Henry Svingens dødsbo ved 
Thora Engerhoim. 

Eiedornmen cc et srnAbriik 
sorn bestâr av 11 daa. dyrket 
mark, og 8 daa. tomt. 

Borud mellom, Gnr. 66/67, 
Bnr. 2/2. Han er interessert i 
hele, eller deler av den solgte 
eiendommen. 

T flertallsinnstillingen til 
Enebakk Landbruksriemnd 
foresltts det A dde omtalte 
eiendom mellom naboeien-
dommene Rânes og Borud 
mellom. Dette bar forrnann-
skapet sluttet seg til. og der-
med far ikke erververen, 
Bjorn Brevig, innvilget 
konsesjon. 

Borud, søndre, 
Dalefj erdingen 
Bjorn Brevig Ira Spydeberg 
bar kjøpt eiendommen 
Borud, søndre, Gnr. 67, Bnr. 
1, etter Anna Hansens døds-
bo ved Edith og Erling 
Rosenvinge, og søker nA orn 
konsesjon for erverv av eien-
doirirnen. 

Brevigs ektefelle, Ingerid 
Brcvig, bar hjernniel pa eien-
dommen Rtnes, Gnr. 73, 
Bnr. 2 i Enebakk. 

Det bar ogsá nieldt seg en 
interessert nabo, Johan 
Borud, eier av eiendommen 

Konsesjon for 
eiendom I Ytre 
Enebakk 
Vakttamets Bibel- og 
Traktatselskap, Gaupeveien i 
Ytre Enebakk, bar fAtt inn-
vilget konsesjon om erverv 
av eiendommen Gnr, 90, 
Bnr. 81. Eiendomrnen cc 
bebygget med hytte, og sd-
ger er Turid Heum fra Oslo. 

Den omsøkte eiendommen 
ligger mellom to arealer som 
søkereii 	allerede 	cier. 
Formalet ved ervervet oppgis 
A vre rekreasjon for ansatte, 
og utvidelse av boligareal. 

r 

 

1 

 

Lesningen ma vre Vignett i hende 

senest forstkommende 

mandag k. 12. 

Navn: 	  

Adresse: 	  

Premie for først uttrukne riktige Iøsning: 

5 Flax-Iodd. 

Vinneren offentliggjøres i nese utgave av Vignett. 
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Vinner av sist ukes kryssord We Ingar Kristoffersen 
fra Ytre Enebakk. Vignett gratulerer og fern Flax-
lodd er pa vei. 
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PINSEMENIGHETEN VS 
'(IRE ENEBAKK LETEL 

Onscl. 2012 ki. 20.00: 
Bonn. 
Sønd. 24/2 ki. 10.00: 
Søndagsskolen. 
Ki. 18.00: Tom Fabmi. 
Mlsjonsoffer. 
Velkommen til Betel. 

spare banken 

1YIJ 1  
Innskytervalg for 

Region Oslo/Akershus 
Vaig for Sparebanken NORsinnskyterc i Region Oslo/Akershus 
,holdes etter sparebanklovens bestemmelser og I henhold til 
bankens vedtekter § 3-4 

onsdag3.aprilogtorsdag4. april1991 

i bankens ekspedisonskontoreri Oslo ogAkershus. 

Stemmeberettiget er innskytere som bor eller har sitt virke, eller for 
upersonlige innskytere, sitt sete i Oslo eller Akershus, og som bar 
og som i de siste 6 mAneder har hatt et innskudd I banken p/i minst 
kr 500,.. Bare myndig innskyter kan, som personlig innskyter eller 
som rcpresentant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen 
kan avgi mer enn to stemmer ved valget, en p/i grunnlag av eget 
innskudd og en scm representant for annen innskyter. Innskyter 
som fyller kravene til stemmerett i flere valgdistrikter, bar bare 
stem merett i det valgdistrikt der innskyteren har sitt bosted. 

Innskyter som bar bosted/arbeidssted og inn skudd I torskjellige 
valgdistrikter, avgir stemme I det valgdistrikt der innskyteren bar 
sitt hosted. 

Enhver innskyter som bar stemmerett, er pllktig til A La linot vaig 
som medlem eller som varamedlem med mindre ban bar gjort 
tjeneste som niedlem av forstanderskapet (representantskapet), 
styret ellericontrolikomiteen I sparebanker I minst en valgperiode. 

Det skal velges 14 medlemmer for 4 Ar og 14 vararnedlemmer for 1 
Ii' med felgende fordeling I valgdistriktene: 

Medlemmer Varamedlemmer 
Distrikt Oslo 7- 7 
Distrikt Askerog Barum 2 2 
Distriki Follo 
Distrikt t1edre Romerike 
Distrikt øvre Romerike 2 2 

Liste over nAvrende medlemmer og varamedlemmer av Region 
Oslo/Akershus' regionrepresentantskap i Sparebanken NOR, er lagt 
Ut I ekspedisjonskontorene i Oslo og Akershus. 

Banken liar regionvalgkomite for innskytervalg som vii fremme 
forslag til kandidater. 

Stem meberettigede innskytere som ønsker A fremsette forslag, kan 
fA skjema til dette ved henvendelse til bankens ekspedisjons. 
kontoreri Oslo og Akershus. Fors1agctmAvarc innkommetinnen 
tirsdag5. mars 1991. 

Valgliste utarbeidet av valgkoiriiteeii, saint ailnet nodvendig 
vaigmateriell og valgforskrifter legges ut I samtlige av hankens 
ekspedisjonskontorer i Oslo og Akershus fra onsdag 20. mars 1991. 

Oslo, 19. februar 1991 

Agnes Nygaard Haug 
Regionrepresentantskapets formann 

Sparebanken NOR 

Enebakk Bondekvinnelag 
Medlemsmøte sammen med Follo-laga pa 
Bøndernes Hus i Ski 26/2 ki. 19.00. 

Aktiviteter ute og inne. Ta med lommelykt. 
Entr kr 40,-. Trenger du skyss ring 926139 el. 92 62 04. 

Nasjonalloreningens Helselag, Enebakk 
blir 70 Ar  1 1991. Medlemmer og ogsá tidi. med-

lemmer ønskes velkoinmen til festmøte i 
Herredshuset fredag 15. mars kl. 18.00. 
Pámelding innen 1. mars pi tif. 92 42 46 og 92 62 68. 

Enebakk Helselag 

20- tirsjubi(eum 
Ytre Enebakk Misjonskor feirer 20-àrsjubileum pa 
Miajonshuset søndag 24. feb. ki. 17.00. 
Tale: Birger Helland, Sang: Misjonskoret. 
Bevertning. Misjonsoffer. Jubileumsinnslag. 

Alle hjertelig velkommen! 
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Rekordaviinger I Enebakk 
Arsmeldingen fra 
Landbrukskontoret, 
Jordbruksetaten I 
Enebakk viser at avting-
sAret 1990 har vrt et 
rekordir. Pt miljøsiden 
er forurensning fra gjød-
selkjellere, grassiloer, 
mjølkerom og hushold-
ningskloakk aktuelle 
saker. Ellers viser ârs-
medingen at husdyrhol-
det I Enebakk for tiden 
er meget stabilt. 

Arsmeldingen viser at 65 saker 
har 	vrt 	oppe 	i 
Landbruksnemnda til behand- 
ling. 41 av disse 	er butt 
behandlet etter jord- og konse: 
sjonsloven, mens de øvrige er 
forskjellige fagsaker. 

Flere innkomne skriv 
Brevjoumalen for jord- og kon-
sesjonssaker viser 131 innkom-
ne saker/skriv. Dette er omtrent 
som forrige Ar. Joumalen for 
andre saker/fagsaker viser 687 
inngAende skriv. Dette er en 
økning pA 256 innkomne skriv, 
og skyldes delvis at brev til 
skogbruksetaten blir journalført 
fra 1990. Alle typer søknader i 
diverse tilskottsordninger og 
statistikker kommer I till egg. 

Av strre investeringer er det 
ett bruk som har foretatt opprus-
ting av eldre fjøs og startet opp 
med mjØlkeproduksjon. Det er 
forøvrig ikke vrt investert I 
nye husdyrrom som har vert sA 
omfattende 	at 	Statens 
Laridbruksbank har kommet inn 
i bildet. 
MiIjøtiltak 
Arbeidet med miljøtekniske pla-
ner og registrering av situasjo-
nen pA det enkelte bruk er fort-
sati hovedarbeidsoppgaven for 
landbrukskontoret. NAr det gjel-
der den tekniske siden sA er det 
forurensning fra gjødselkjellere, 
grassiloer, mjølkerorn og 
husholdningskloakk som er 
aktuelle. Utbedring av hydrotek-
niske anlegg er ogsA svrt aktu-
elt i Enebakk da det er pA pla-
neringsarealene at en har de 
største problemene. 

PA grunn av telefri jord og 
uvanlige store nedbørsmengder 
ble jordavrenningen meget stor 
pA enkelte felter sitste vinter. 
Istandsetting av disse skadene 
ble for mange omfattende. 

En annen side ved forurens-
ningsproblematikken er erosion 
fra Apen Aker med korndrift. 
OgsA spørsmAlet om redusert 
jordarbeiding og mindre høst-
pløying er aktuelle temaer i Are-
ne som kommer. 

Gjødselplanlegging 
Landbrukskontoret har nA EDB 
program for A sette opp en nktig 
gjødselplan. Jordprøver som 
viser jordas innhold av 
nringsstoffer er nødvendig A 
ha for A kunne sette opp en rik-
tig og miljøvennlig gjødsling-
splan. Det er srlig bruk med 
husdyrgjødsel som i frste rekke 
kan ha stor Økonomisk gevinst 
ved A fA oppsatt slike gjødsling-
planer. Desverre har ikke land-
brukskontoret han ledig kapasi-
tet til A gjøre dette arbeidet i 
1990. 

Det arbeides ogsA med A gi 
informasjon em riktig bruk av 
kjemiske midler mot soppsjuk-
dommer, ugras og innsekter. 

Rekordavlinger i 1990 
Resultatet av Arets kornavling 
ble en av de største avlingene 
som er høstet. Mange bruk fikk 
rekordavling av kom i 1990 
Meget gode innhøstingsforhold 
gjorde ogsA sitt til at det Økono-
rriiske resultatet ble tilsvarende 
godt. 

Dot var ogsA svrt lite med 
soppsykdommer og innsektsan-
grep pA korn siste Ar, og dette 
skyldes vesentlig en tørr for-
sommer. 

Stabilt husdyrhold 
Husdyrholdet i Enebakk er for 
tiden meget stabilt. NAr det gjel-
der mjølkekyr er det en nedgang 
pA 2 kuer Ira 1989. De siste 4 Ar 
er det en nedgang pA ca 10% 
som utgjør 43 kuer. 
Urtgdyrtallet har øket fra ca 900 

RELIGIOSE MUTER 

Kristonrussefl 
Oslo og Akershus 
Turnégruppe fra kristen-
russen har mote: 
Onsdag 20. febr.: 
Ytre Enebakk misjonshus 
ki. 19.30: Tale viPer Inge 
Bergan. 
VEL MØTT!  

dyr til over 1000. Arsaken til 
dette or trolig ordningen med 
kvoteregulering og to-pris. 
Griseholdet og hønseholdet hol-
der seg stabilt. NAr det gjelder 
antall vinterforet sau sA har det-
te oket siste Ar til 322 dyr. 
Jordbrukstelling 
11989 ble det gjennomfØrt en 
fullstendig jordbrukstelling. Ày 
resultatene kan det her nevries 
noen hovedtall. Jordbruksareal i 
drift: 11979, 28 809 da. 11989, 
29 852 da. 

Areal til korn og oljevekster 
har øket floe, mens areal til eng, 
siloslAtt og kulturbeite har mm-
ket. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 

BECRAVELSESBYRAER 

90 	
Ski 

Bcravesesb'r 0 cHRSTENSRtJD EFIF. 4. 

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

Hele dØgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrA 
gjennom 60 ãr 

10, Sveums 
Begravelsesbyrâ 
Torggt. 2- 
2000 Lillestrøm 

ORDNER ALT 
VED BEGRAVELSER 
OG KREMASJONER 

06/81 4830.811411 
Etter kontortid: 

02/97 44 65 - 06/84 17 74 

SVEUMS BLMSTERF0RRETNING 
00 BEGRAVELSESBYRA 

STILLING LEDIG 

V1 Enebakk kommune 
EKSTRAHJELP TIL 
FUNKSJONSIIEMMET BARN, 
YTRE ENEBAKK BARNEHAGE 

Engasiement 112 stilling, ltr. 11-18, for tiltredelse 
snarest er ledig. 
ønskelig med erfaring med barn. 
Nrmere opplysninger - styrer, tif. 92 40 66 ev. Aud 
øen, 92 60 60. 
Søknadsfrist 1.3.91. Søknad sendes: Personalkonto-
ret, Enebakk kommune, 1912 Enebakk. 

KUPJNCJURINCER 

Enebakk kommune 
ENEBAKK KOMMUNESTYRE har i mote 
11. februar 1991 vedtatt felgende av-
giftsøkninger: 

- Egenandel for hjemmehj elp-/vaktmestertj enester 
økes med kr 5,- pr. time. 

- Satsene I kommunale heldagsbarnehager økes 
med 4% for inntekt over 4 G. For inntekter under 
4 G er foreidrebetalingen fastsatt til kr 500,- pr. 
mnd. Kostpenger kommer I tillegg. 



Soknader 
o 	e rve ry 
av eiendom 
Konsesjon Svingen, 
Enebakk. 
Kjell A. Engerhoim og Rita 
ødegard har fátt innvilget sin 
sknad ow konsesjon for 
erverv av eiendommen 
Svingen, Gnr. 42, Bnr. 4, i 
Enebakk. Selger er Ole 
Henry Svingens dødsbo ved 
Thora Engerholm. 

Eiedommen er et smäbiuk 
sow bestâr av 11 daa. dyrket 
mark, og 8 daa. tomt. 

Borud mellom, Gnr. 66/67, 
Bnr. 2/2. Han er interessert i 
hele, eller deler av den solgte 
eiendommen. 

I flertallsinnstillingen til 
Enebakk Landbruksnemnd 
foreslâs det a dele omtalte 
elendom mellow naboeien-
dommene Rânes og Borud 
mellom. Dette har formann-
skapet sluttet seg 61. og der-
med far ikke erververen, 
Bjøm Brevig, innvilget 
konsesjon. 

Borud, søndre, 
Dalefj erdingen 
Bjorn Brevig fra Spydeberg 
har kjøpt eiendommen 
Borud, sØndre, Gnr. 67, Bnr. 
1. etter Anna Hansens døds-
bo ved Edith og Erling 
Rosenvinge, og søker nâ om 
konsesjon for erverv av eien-
dommen. 

Brevigs ektefelle, Ingerid 
Brevig, bar hjemmel pa eien-
dommen Ranes, Gnr. 73, 
Bnr. 2 i Enebakk. 

Det har ogsâ meldt seg en 
interessert nabo, Johan 
Borud, eier av eiendommen 

Konsesjon for 
eiendom I Ytre 
Enebakk 
Vakttârnets 	Bibel- 	og 
Traktatselskap, Gaupeveien i 
Ytre Enebakk, har fatt inn-
vilget konsesjon om erverv 
av eiendommen Gnr, 90, 
Bnr. 81. Eiendommen er 
bebygget med hytte, og sel-
ger er Turid Heum fra Oslo. 

Den omsøkte eiendommen 
ligger mellom to arealer som 
søkeren 	allerede 	eier. 
FormAlet ved ervervet oppgis 

vre rekreasjon for ansatte, 
og utvidelse av boligareal. 
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Vinner av sist ukes kryssord ble Ingar Kristoffersen 
fra Ytre Enebakk. Vignett gratulerer og fern Flax-
Iodd er pA vei. 
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Losningen ma vre Vignett I hende 

senest førstkommende 

mandag k. 12. 

Navn' 	  

Adresse: 	  

Premie for først uttrukne riktige lesning: 

5 Flax-Iodd. 

Vinneren off entliggjøres I nese utgave av Vignett. 



Hybelleilighet I VgIia 
55 m2, egen inngang, stue mlsovealkove, kjøkken og 
bad, til leie. 	 Tif. 92 45 47 

0 RUST PA BILEN 

 

 

Vi utferer rust-skadereparasiOfler pa Deres bil til 
hyggelige priser. Vi utferer ogsa opprettning og de- 
eskifting. Lakkerer gjer vi med SIKKENS billakk. 

Vi gir gratis takst og fast forhãndspris. 

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

LP 'Y"' ~1" 

~~AJJW A 
Vi niontererlreparerer BILGLASS og super SIKTRILLER 
(siktriller er spor i glasset scm renser pusserne og frontru-
ten holdes ren) mens du venter, TAKLUKER monteres pa 
dagen. 

Vi reparerer ogsA EKSOSANL., STOTDEMPERE m/mer. 
Mocterer ogsä pa kveldstid, etter aviate. 

Na GRATIS siktrille (verdi kr 300,-) til alle som skifter 
bilgiass hos oss innen 1.3.91. 

Vi utfører ogsâ rengjering og potering av din bit utvendig 
og innvendig til meget gunstige PRISER. Vi henter og 
bringer bilen for deg! 

, 	Vi star for KVALITET 

askim 
oj 

2i I 
1 (

"Li/l
i1 /\ ' 

:t J' 

bilpiele 
Trogstadvn. 6 Vis-ã-vis Shell (Kvikk Auto) 

TIt: 88 94 90-88 57 50-83 60 19 Mob. 094 37565 

Rep'skitting av Bilruter.StktriIlen-Takluker.Vask.PoIering-EkSOS Stotdempere 

Enebolig I rekke 
4 rom og kjekken. Garasje. Prisantythi. kr  420.000,-. 
Husleie kr 3500,- pr. mnd. 	 Hcnv. tif. 92 53 73 

Keyboard 
Orgier 
Gitarer 
Munnharper 

Synthesizere 
Pianoer 

Trekkspill 
Munnspill 

Blàseinstrumenter etc., etc. 
MASSE REKVISITA! 

TORSDAG TIL 19.00 

ASENVNL 2, 1400 Ski - Tif. 0987 44 95 

TU....BUD 
Saig av dekk 

+ omleggirig og avbalansering 

IWORDISK DEKI( IMPORT A .8 
Gran, Ytre Enebakk. TIf. 92 54 90 

)g innelamper. Priser fra kr 50,- til 25.000,-. 

KAMPESALGE-11  fortsetter. Opptil  80%avslag 

Norges storste lampeforretninger har tusenvis av alle typer ute- 
C 

Gulviampe Arkitektlampe 
Lival Continent 

FRA 

598.. NAKUN 198.. 

Høvik swing 
gulviampe 
m/skjermn 

Svingserien 
rn/skjerm 

Gratis kundeparkering. 
Alle typer kjøpekort. ErAMrE-V)ET 

PODUkSJON- 	AISI4TUR - OETTMJS*L6 

APENT ALLE DAGER 
ki.  9-20. Lørdager kI. 9-18. 

Strømmen Storsenter 
Stppe/81 rive

11
ien 5 

TIf. OO23 

Kolbotn 	Strommen 
Kolboln Samfunnshus 
	

Strørnsvn. 28 
TIf. 02/8032 14 	119. 06/8182 77 

Bekkestua 
(over Mega Matsenter) 

TIf. 02/125361 

SONETERAPI 
øreakupunktur og aromaterapi. 

Effektiv behandling ved sian-
king, rsykeavvenning og 

\ 	forskjellige plager. 
I'm 

Ejicbakk Naturterapi 
v/Marit Elin Sørli 
TIf. 09/92 70 44 

$KO- 
MAKER'n 
I Lillestram 

Egen parkering bak forretningen 

J@RN 
JENSEN 

SKOREPARASJON 05 LJERHANDEL 
Nittedalsgt. 33, Lillestrorn 

TIf. 06)81 99 39 
Skinn - Lr- Knivmakerulstyr 

BRONNBORING 
Gjennomboring for vann og 

aviep. Moriteririg og 
rehabilitering av 

van nforsyningsanlegg. 

LANGBRATEN  
BRØNNBORING I PUMPESERVICE 

Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12 

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

10 

UTLEIE 

IlL SALCS 

Bjørkeved til saigs 
I sekk og I favn. 
Henv. tif. 927145 el. 926225 

Pent hrukt 
bagvogn, type Simo og stelle-
bord for bade kar. til saigs. 

Heny. HE 9264 71 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL

Ad 
• 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brodholt, Tomter 

TIf. 92 26 .10 	0 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

I 
I 

30 PAGERS BY1TERE1T - ILASSISTANSE DØGNET RUNOT 
LANDSOMFA1IENDE REPAIIASJONSHJ[LP - INNTIL 

24 MANEDERS GAEANI1 - GARAM1 MOT HEFTELSER 
TII.S1ANDSR.APPORT 

 

I 
LIKENS TILBUD: 87 Opel Omega 2.01 CL servo Ia' 125.000.- 
90 Vectra 2.0 I, 5-ders kombi 	 kr 205.000 
90 lsuzu Midi, 4x4, 5 seter, kombi, b. 	kr 125.000 
89 Peugeot 405 GRI, blA met. 	 kr 130.000 
88 Opel Kadett, aut., hvit 	 kr 95.000 
88 Citroën AX Sport 	 kr 68.500 
86 Opel Ascona Combi 1.6 S, red 	 kr 72.000 
86 Peugeot 505 GTI, koksgrá 	 kr 99.000 
86 Kadett 1.3 S 3-ders, blâ 	 kr 49.000 
85 Opel Ascona 1.6 GL, red 	 kr 65.000 
85 Ford Fiesta 1.1 I, 3-ders 	 kr 47.700 
85 Mitsubishi L 300 B pick up rn/ny motor 	kr 35.000 
84 BMW 520 i, btâ 	 kr 89.000 
84 Nissan Silva Sport, coupe 	 kr 79.000 

OPEL I Ski 	  

(KIRKEBAKKEN AUTO A. S) 
ANOLITFVEIEN 14 

TLF. 09/87 7350—SKI N/ERINGS PARK 
AP N INGSTI D ER: 

Man. - tirs. - ons. - fre. 7.30-17.00. Tors. 7.30-19. Ler. 10-14 
— — — — — — — I 

HARDUBILEN?' 
Vi har kjopere! 

Vi mottar din bil 
for saig ev. kjøp. 

AU KSJON 
HVER TORSDAG 

kI. 18.30 

Ta kontakt snarest! 
Ring ass gjerne! 

TLF. 09188 08 96 

I 
I 
I 
I 
I 

 

Nyhet! KJØP 
BRUKTBIL MED 
OK RIKSGARANTI 

 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 



Audi rung Rod A/S   

09-92 55 55 mobil. 094-14 469. NOROL 

DAME- 00 
1-IEFIREFRISOR 
SQL— PARFYA/ERI 

Man -ire. 9.00-17.00 
Tors. 10.00-19.00 

Lor. 9.00-14.03 

Rakkestadvn. 74 
1912 Enebakk 
hf. 92 6381 

Helgesensgt. 12 
Grünerløkka 
TIf. 02138 51 73 

TIf. 09/92 63 03 
Pstboks 24 
1912 Enebakk Godkjerit regnskapskoritor 

lFam Sy Arc,  
EIENDOMSFORM. 

KjØpe oiler selge 
elendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDDMSMEGUNG A/S 
PC  

III: 09i92 55/0 

BIL 

lBOOAskim 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss. 
TIf. 88 16 15 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

TIf. 1570 

BRENSEL 

FYRINGSOLJE — PARAFIN — 
AUTODIESEL 

Konkurransedyktige priser hele âret! 

TRINTOVERKSTED AS RI 
FRISØR 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 9254 13 

LORD & LADY 
FRISØR 
FlotcI,3senIcrrct 
TI. 09.92 9Z40  

Heidi Paulsen Lene Stremsborg 
Apningstider: 
Mandag - onsdag 	9.00-17.00 
Torsdag 	 9.00-19.00 
Fredag 	 9,00-17.00 
Lørdag 	 9.00-13.00.. 

Lunds Maling 
og Tapetsering A/S 

Entreprenor 

(Lars M. Enger 
Flateby, 09/928731 
Mobil 094195743 

Gray., sprengning, transport 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

ELEKTRIKER 

IF ELEKTL 
re9 H. Jorgensen 	 Telefon 09192 62 76 
Byggoalen 10, 1912 Eneback Mob telnlon 094/17 467 

Alt I reparasjon og installasjon 
av kjol og frys 

Kjoleskap - kjeleroni, fryseskap - fryserom 
Dag og kveld 

	-  Saig - service og montering 	 

. ELEKTROENTREPRENORFIRMA 

WELL BRENDJORIJ 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Strømsliorg & 

Enersen A/S 
utforer all i e!-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

EILAG  ........... 

SELSKAPSMAT 

F., major cchccr onak 
Ekoroveien 35, l9l4YtreEnebakk 

Rin. 09 . 9243 37 

BVGG OG ANLEGG 

Tores Tak og Fasade A/S 

Tak- og 
blikkenslagerarbeid 

Ytre Enebakk 
Till. 92 47 79 - Mobil 030/31 364 

fP14/ 	Lennestadvn. 5 	TIf, 09/92 6543 
1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

$' Utlorer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pr/s 

Tømrer- 09 snekkerservice 
Ernst Rasmusoen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utlører all innen nybygg, lilbygg, reparasjoner, 
modernisering. flislegging 09 tapetsering. 

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

BYGG- OG TOMMERWES1 ER 

___ Per- 	Erik 	ØstIie a.s 
914  ,1 140 £NOFJAKK -111:091924340  

din lokale byggmester 

IICIrLJI IC 
1 	M__ I 1111IM9111111 I## 

Beltegáende 
ml n ig rave r 

leles Ut rimelig, med eller uteri fører. 
Ypperlig til mindre gravearb., planering av 
plerer etc. 

TIf. 92 52 28 

RAMMEVERKSTED 

Galled Nygárd 
Flateby — tlf. 92 80 80 

Galleri — innramming 

Gulimedaije I inrramming i VM 1989 og 1990 

• 1 

digeonsk 	A/S 

Hove! Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Larldbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdirigen, tlf. 09/92 64 33 

I fsYs.odni  

• Regnskap & Forretningsforsel 
• Bedriftsrâdgivning 
SystemAdministrasjon A/S 

Gaupeveien 29 
1914 Ytre Enebakk 

711.: (09)924824- 924774. — 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opp/ring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Kiasse A — Kiasse B 
Teorikurs — KjBretimer 

Om nodvendig møter vi 
lii kjoretimer I Enebakk. 

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

• Poliklinikk• Røntgen • Kirurgi 
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr 

$KEDSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N Riisg4rd, Kjeller 
(skill Ira Fetv. v//lyplassen) 

Apnirigstider: 8.30-15/17-19 
Timebestilling 06)87 86 00 el. 

"DROP-IN" 8.30-14. Stengt heig. 

GLASS 

Enebakk 
Glass 

Alt I glassarbeid 
Svein Thorsen 

Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk 
Tit. 92 46 13 - Mobil: 030/30 339 

Ogsa kveldstid 

Erik Kjelgaard 

Varrne, sanitr, nybygg og rehabilitering. 
UtIeie av lensepumpe, vannsuger 

og hoytrykksspyiing. 

1914 Ytre Enebakk — tlf. 92 46 39 
Mobil 094,127 522 

ENE8AKK VAMIV OG VARME 
DIJRUD GARD, 

1914 TTRE ENEI3AKK 
Tlf. 09 924630 Mobil 030 04997 

DØGNVAKT 
Graving og hoytrykkspyl I rig 

Stein Barre-Hanssen 
Flatebysenteret, Flateby 

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

Kvelder, etter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 

TAN NTEKNIKERM ESTER 
LASZLO FARAGO 

Grevlingveien 34, 194 Ytre Enebakk 
TIf. 09/92 46 82 

TEPPE - ENGROS A/S 

ALT I TEPPER 
OG GULVBELEGG 

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

D.FRE! lAG CO 
Elektro - Mekariisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bit - Elektro 

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

CFmebakk 

DYREKLINIKK 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

lIt. 09/9261 18— 09/9262 56 
094/25 366 - 094/08 438 

Bygg- og tommermester 

Jørn Sulerud 
1914 VIre Enebakk 

TIf. 92 90 80 —92 44 88 
Mobiltlf. 030/15750 

Nybygg, tiibygg og rehabilitering 

KVIKK HENS 
cc7 'cztaarnz Sm HK 13 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

OIav C. Jensen 

a SØn A/S. 
MYRFARET2, 1460 SKI. ThF.09-87 1457 

R&ILEGGERBUTIKK 
IMP EGEN RORLEGGERAVOELING 

AR inneri • Sanitar • Varrne • lylodernIserIng 

REGNSKAP 

11 

	  lijnctt 	

/ 



Denne pjokken har sart seg godt tilrette med Vignett. "Den skal 
ridlig krøke. .com god avisleser skal bli". 

Li I\LJ E 	I 
AUTORISERT BILVERKSTED 

Rud, 1911 Flateby 	 At 

RI Apningstider 	 7.30-1530 
Tirsdager 	 7.30-19.00  WJVII TLEO9/928772 

NOROL 

Skole- 
ko rpset 
fikk garanti 
Enebakk Skolekorps 
Ønsker a starte med 
saig av skraplodd for 
t fä inn midler til en 
bunnskrapet kasse. 
15 000 vii loddene 
komme pa, og ma 
betales kontant, eller 
bankgaranti pi belø-
pet ma stilles. Da 
korpset ikke eier nala 
i veggen har de søkt 
om kommunal garan-
ti for summen. 

I søknaden fra korpset heter 
det at for a forbedre sin 
økonomi vurderer dc nA A 
satse pA saig av skraplodd. 
Korpset mener de selv ken 
seige rundt 2 000 Iodd som 
vii gi en nettofortjeneste pA 
26 000 kroner, noe som vii 
bli et sArt tiiskudd til en 
ellers bunnskrapet kasse. 
Sparebanken NOR er villig 
til A garantere for beløpet 
om kausjonister, eller kern-
munal garanti blir gitt. 

Fikk garanti 
Stikk imot rAdmann Bjorn 
Halvorsens innstiliing fikk 
korpset mandag innvilget 
garanti for iAn av et enstem-
mig formannskap. I vecita-
ket heter det at iAnet skal 
tilbakebetales innen tre 
mAneder, noe det driftige 
musikkorpset helt sikkert 
finE vii kiare. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Ikke støtte 
til Romania 
'Barn i Romania' - Lands 
aksjonen 91, har appelert til 
samtlige norske kommuner 
om et bidrag for A hjelpe 
disse nØdlidende bama. 
Del oppiorderes til A gi 
minst tre kroner per inn-
bygger under 16 Ar. Dc blir 
stØttten en støtte "fra barn 
til barn", heter det. 

Avslag 
I trAd med rAdmann Bjorn 
Halvorsens innstilling avslo 
formannskapet mandag A 
gi komniunal støtte  til de 
nØdlidende 	barna 	i 
Romania. Dette med bak-
grunn i kommunens dArlige 
konomiske situasjon. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Redaksjon og ekspedisjon: 
Postboks 62, 
1912 ENEBAKK 
Telefon red.: 09-92 65 50 
Telefon ann.: 09-92 65 40 
Telefax: 09-92 6004 
Bankgiro: 1605 02 01426 
Postgiro: 08054 193298 

Privattelefoner: 
Redaktør Anne-Grete Lossius 92 62 76 
Journalist Gunnleik Seierstad 92 61 74 

Annonsekontakter: 
Ella Wenli 92 63 39 
Tor Bergersen 92 81 88 

Annonsepriser Ira 1.191: 
1. side pr. mm. kr. 6,00 
Alm. plass pr. mm. kr. 3,25 
lnnlev. lrist: 
Rubrikkann.: mandag kI. 12.00 
Forretningsann.: mandag kI. 09.00 
Abonnementspris: 
kr, 315,- pr. ár - kr. 165,- pr tialvâr 

Over og ut for helsestudi'oet 
Fredag i forrige uke var 
det over og ut for Kai 
Svarthol og helsestudio-
et. Da gikk nemlig fristen 
for a komme seg av loka-
lene ved Finastasjonen i 
Kirkebygda ut og etter 
en lang natts arbeid var 
alt utstyret flyttet til 
Gran i Ytre Enebakk. 
Men i august er Svarthol 
igang i nye lokaler pa 
Grendesenteret I Ytre og 
han hâper at miljøet og 
oppslutningen vii bli like 
bra der ute ogsâ. 

Torsdag held matte Kai Svarthol flytte alt utstyret fra Helsestudioet i Kirkebygda ut til midlertidig 
lagring pd Gran. 

Orisdag og torsdag i forrige uke 
bie to travie dager for Kai 
Svarthol. Fristen for A tømme 
lokelene ved Finastasjonen i 
Kirkebygda for utstyr gikk ut 
fredag formiddag, og det ble 
nok en lang torsdagsnatt for 
Svarthol og hans medhjeipere. 
Utstyret blir nA lagret hos 
Thorvaidsen pA Gran frem ti] 
lokalene stAr ferdig pA 
Grendesenteret i Ytre. 

Apner I august 
Kai Svarthol regner med at hel-
sestudioet kommer til A Apne 
igjen i august, og han hAper at 
aktiviteten vii bli like stor ogsA i 
de nye lokalene. —Det er synd at 
de nye lokalene ikke ligger 
midt i bygda. I Kirkebygda kun-
ne vi drive mer sosialt. I Ytre 
frykter jeg at del hele blir mere 
business, men jeg hAper seivføl-
geiig at vi skal fA et like godt 
miijø der ute ogsA, sier en opti-
mistisk Kai Svarthol. 

Judokiubben satser 
Det er stor aktivitet i judokiub-
ben for tiden. Kiubben har for 

øyebiiket rundt 40 mediemmer, 
men de har vrt oppe i 100 da 
de var som flest. —Dessverre her 
andre interesser tatt over, for vi 
hadde svrt mange lovende utø-
vere, sier Odd-Arne Larsen. 
Men selv om kiubben nA "bare" 
har 40 medlemmer er den like-
vel en av landets største og bes-
te, og aktiviteten er pA topp sorn 
aidri for. —Vi kommer til A satse 
mye pA de yngre utøveme fre-
mover. Vi har mange som har 
gjort det veidig bra, og vi kom-
mer til A delta i flere konkuran-
ser fremover, sier Larsen. 

Bronse til Kai 
Kai Svarthol er ogsA selv en 
aktiv judoutøver, og for ikke 
lcngc siden deitok han i Veteran 
NM i judo. —Det gikk stort sett 
veldig bra. Jeg fikk bronse We 
i egen klasse (+80 kg) og i Apen 
kiasse. Det eneste som var synd 
var at jeg faktisk mistet en plass 
i gulifinalen pA grunna av tra-
gisk dømming, sier Kai 
Svarthol. Men han var iikevel 
godt fornøyd med egen innsats, 
og det er kanskje ikke sA rart 
siden det var det første mester-
skapet han deltok i pA judosida. 

Starter ny gruppe 
Mandag 25. februar kan alle 
som har lyst til A begynne med 
judo mote opp pA barneskoien i 
Kirkebygda. Da starter nemlig 
Kai Svarthol og judokiubben 
opp ny gruppe og den er Apen 
for folk fra sju Ar og oppover, 
fortelier Svarthol. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 

Vignett oker 
I en pressernelding fra 
Landsiaget for Lokalaviser gAr 
det fram at norske nreraviser har 
en solid posisjon i sine miljØer. 
Oppiagstailenen viser at 38 av 
43 kontroiierte aviser økte opp-
lageti 1990. 

Norske lokalaviser kan vise til 
en samlet vekst pA nermere fire 
prosent i 1990, og fortsetter 
suksessen fra 89 da veksterr var 
like høy. 

Til tross for turbulente tider 
med nedgang i annonseinntekte- 

ne, kan aiikevel avisene vise til 
frerngang nAr det gjeider opp-
lag. —Dette bare bekrefter den 
enestAende posisjonen lokalavi-
sane i Norge har i sine nrmil-
jøer, heter dot i pressemeiding-
en. 

Vignett er biant avisene sorn 
har øket sitt opplag med et 
tiiskudd pA 125 abonnenter, noe 
vi selvsagt er glade for, men 
dette er bare begynneisen. I 
innevrende Ar hAper vi A vise 
til en langt stØrre økning i abon-
nenter. 


