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Kjop og saig av biler

Kommisjon

100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.

Ir

FLATEBY ANTIRUST
TIf. 92 80 70

Nr 1

7. januar

od t nytt

Mot
gubbenes
dyst
Se side 3

Flateby
cellulosefabrikk
Se side 4

Lokalavis for Enebakk

LØssalg kr. 3,50
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Vi er allerede en
uke mile i det nyc
áret og brutte nyttársløfter,
innstramning og Ønsker om fred svirrer rundt Ørene.
Men hva som
kanskje opptar de
fleste aller mest i
disse dager er trohg hverken magre
tider eller krigene
sorn foregár
globusens smà felter. Nei det ef kulda, kvikksølvet
som synker og
snømengdene som
Øker. Bilen nekter
Har vi det ikke
starte, vi pakker med k1er og for- istappene fryser
grusomt
dere?
oss inn i lagvis melig føler at Pa nesa.

pa

LOype'ne"
k1ape.
Se side 8
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MaymBente trapper ned
best I taunts bepgendal

—

Se side 5

F.N-solda4ene lever ikke i noen luksus. Her ser vi Frodes arbeidskontor.

-Joda, det var et godt
tegn dette, bobler MayBente Mikalsen i den andre enden pa trâden. Hun
snakker om a trappe ned
og har denne sesongen
skrenket inn treningsrnengden betraktlig. Men
hva skjer? Best av sarntlige løpere under det trathsjonelle Laurits Bergendals MinnelØp i Sørkedalen lØrdag. Hun er fornøyd og har grunn til a
vre det, ytrejente sorn
dette àret gár for Kolbotn. Skøyting var det
gjennorn den fern kilometer lange løypa, og denne
gjennomførte hun pa
19.50.
Nok ei ytrejente, Elisabeth Taralsen gjorde en
brukbar innsats i rennet.

Nurnmer Are ble hun 1 halvt rninutt fra fOrstekiassen for B-løpere pa plassen.
tia 20.24.
Den tidligere drivjenta
Ellen
Thorsèth gikk seg
Sorn vanlig er, skulle inn
en 20.plass i klaspa
guttene starte søndag,
sen
pa
tia
37.29.29, ogsá
men da gradestokkene
hun
for
Kolbotn.
ved planlagt start viste 26
grader, matte det hele a.vlyses.
Første lop i coca colacupen gikk ogsà av stabelen sØndag. Her viste
Enebakks Trine Alsgaard
at forrnkurven ogsá denne
sesongen ser ut til a bue
seg pa de rette steder, og
resultatlista viste 5.plass
i 17-ársklassen etter den
10 kilometer lange løypa.
Ogsà her skulle det skøytes, og klokka stoppa ved
rnalstreken pa 35.46, et
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PA DEKI(JAKI? Kjortil
YTRE ENEBAKK
BENSIN &
SERVICE AS

1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OWE - REKVISITA
Aut. gummiforhandler
Stàl-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service ti! kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!
Ti?. (02) 924408
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Opdfopepns onskep
for dot nye A pet

Ukens spaltist
Søndag 11. jan. 1987
Ki.
11.00
(1.s.e.
Kr.âpenb.) Enebakk kirke: V/Helgheim.

RELIGIOSE MOTER

BETEL
Onsdag 7/1 ki. 19.30:
BØnn og vitnemØte.
SØndag 11/1 ki. 10.00:
S.skole. K!. 18.00 - merk
tiden: Kjell Hagen.

Ventetiden er slutt.
Det ble en gutt.
28/12 ble Mads Wt.

Gro og Leif Petter Moe.

Vignett
gratulerer

PIAKAT[N
Juletrefest i kveld i Herredshuset ki. 17.00: Air. Enebakk
Pensj onistforening.
Arsmøte i E.I.F.
29.1. Forsiag ma vre styret I
hende senest 15.1. Se annonse.
Juletrefest pa BØndernes Hus
søndag. Se annonse.
Juletrefest p5 Herredshuset
sØndag. Se annonse.
Arsmøte i Enbakk Husmorlag 17.2. Forsiag ma vre styret i hende innen 28.1. Se annonse.
E.I.F. Karusellrenn
starter sØndag 11.1. Se annonse.
Arsmøte i Enebakk Arbeiderparti 23.1. Se annonse.

Na er jeg butt sápass
voksen at jeg innser livet pa ingen mate er
noen selvfølgelighet.
Det er sâvisst ikke selvfølgelig at jeg lever
med helse i behold, det
er ikke selvfølgelig jeg
lever i en familie, at jeg
bar noen som bryr seg
om meg, er glade i meg,
noen som bryr seg om
meg - eller at noen bar
brukt for meg og mm
arbeidskraft.
Jeg bar noen som kan
were med a dele mm
glede og sorg, og godt
er det. For det er sant
som det er sagt at
Delt glede er. dobbelt
glede, delt sorg er halv
sorg"
Er livet kort? Si sier
mange, og jeg tror at jo
tidligere man oppdager
det,- jo bedre kan man
leve livet. Detaljene far
da mindre betydning
og det som er virkelig
viktig trer tydelig
frem.
Med en slik innstilling vii man kanskje
lettere Were over med

hverandres feil og
mangler, men heller
oppmuntre og glede
hverandre I hverdagen
i det nye áret.
Da vil vi nok ofte erfare ( som Arnulf Overland ) at:
"Det er en lykke i livet som ikke vendes til
iede, det er at du gleder en annen, det er den
eneste glede"
Godt nytt ár!
Til neste ukes spaltist utfordrer jeg Wendie Andersen.
Sigrun Bergo

Mange rákjØrere
pa glatte veier

Inn I dette at vi Ønsker en økning av utbyggingsprosekter hgger seivsagt utbygging
av barnehager og
veier.Gangvei i Rãken
er det tverrpolitisk
enighet om at ma gjøres noe med, og denne
ønsker og hãper vi skal
vre ferdig i lOpet av
aret.
Første uken i april
skal det markeres at
formannskapsloven er
150 âr. Denne markeringen haper jeg skal
bli hyggelig og komme
bade ansatte i kommunen og folk i bygda
til gode.
Til slutt hâper jeg lo-

gir Økningen stØrre fradragsmuligheter som

fortsatt vii klare seg
bra.

1__&_'W"
:

0

Svrt sS ivrige virker det som
UP er blitt etter S avlegge var
kominune smS visitter, men lrdommen av besØkene ser Ut til S
vre liten. PS tross av det glatte
fØret, var det utrolig mange bilfØrere som matte grave langt i de
trolig julemagre lommebøkene
fredag. Da stod fartsmSlérn klar
fØrst i Ytre, senere pa Flateby.
En og en halv time p5 formidda-

-Det ma vre at jeg
slipper a make mer snø,
sukker ordfører Lucie
Paus - Falck pa vãrt
spørsmãl om hun bar
noen Ønsker for det nye
ãret, fØr hun beveger
seg over pa kommunalt
plan.
-Flere arbeidsplasser
i kommunen er et
sterkt Ønske. De siste
ãr er det vist større interesse for omráder pa
Flateby, dessuten bør
vi satse pa a fá frem flere muligheter ogsâ ellers, fortrinnsvis i Ytre.
Tiltak for psykisk utviklingshemmede er
under planlegging og
seivsagt hâper vi a finne gode lØsninger, til
beste for de svakeste.
Kommunens Økonomi Ønsker vi kan hoide
seg pa et nivã silk at vi
bar muligheter til a
gjøre det vi Ønsker av
utbyggingsprosjekter.
For til tross for at vi
netopp er gjennom en
budsjettbehandling, er
det litt usikkerhet. For
eksempei vil renteøkningen slâ kraftig ut
med de store lan kom-

gen var de a finne i 50-sona ved
bensinstasjonen i Ytre.Tretten
biler ble stoppet og disse fikk alle
forenklede foregg.
Litt fØr tre forflyttet de seg til
biissgarasjen pa Flateby der det
ogsS er 50 kilometers grense. PS
en time ble nitten biler vinka inn,
her var det to fØrerkort som rØyk,
dessuten en anmeldelse.

REDD BARNA
Jcrnbanclorget 2, Oslo l
Poslgirokonlo 5000187

reduserer skatteintektene.

Hybelleilighet
sØkes strekningen Kirkebygden - Flateby. Sikker betaler.
Anne-Lise Kihlerud
HE 92 60 06

Juletrefest
Pd BØndernes Hus sØnd. ki. 15.00.

P (a:, I 0aven
sitter nissen

Enebakk Senterparti
arr. diskusjonSkveld ang. byg'das utvikling. Se annonse.

Nissen kommer, juletregang mm. Entré.
Enebakk BU

Enebakk Helselag
JULETREFEST
for medl./pensjonister søndag 11. jan. ki. 18.00 i Herredshuset.
Underholdning. Bevertning.

Vintepkulde
uten ka0 pe?
Kvikksolv som synker 09
snomengder som oker, det er
utsiktene for de nrmeste maneder. Hva gjor man do nàr
kápa pa mystisk vis forsvinner allerede i november?
Ja, for merkelig var det at den
lange ,sorte kàpe/frakken ble
borte pa blindesaksfesten
29.november.
Forbyttet eller hva?
Kant. telf. 92 53 02 eller redaksjonen I Vignett.

VELKOMMEN.
Styret

Arsmøte Enebakk IF

Ti! Brevikskroren trekker hvert ár den gamle
knatterudnissen. Hvor
den kommer fra er det ingen som vet, men langt
borte ma det vrere.

Om ikke jula er over
ná? Joda, men ban fortalte ban tenkte seg innom et par juletrefester fØr
ban bega seg pa den lange
hjemvei.

Det avholdes Srsmøte I Enebakk IF torsdag 29/1-87 kI.
19.00 p5 Streifinn.
Sakliste:
1. Arsberetning
2. Regnskap.
3. Budsjett.
4. Innkomne forsiag.
5. Vaig.
Forslag til SrsmØte ma vre styret i hende senest 14 dager fØr motet.
Styret

VIG N ETT

ROD RING PA KALENDERN

Fopste, mars samles
" gubbene" dyst
twil

Det stunder mot fly dyst for "gamlekara" i Lotterudbakken.
Plankomiteén og andre interesserte er allerede igang med a gjØre istand bakken som ogsá dette áret vii vre arena for bygdas
store vintereventyr. Mer enn 30 deltagere svevde og flaksa over
hoppet ifjor, jar regner man med rekrutering fra flere som i mellomtiden har passert den magiske grense pa de 40.
Stor aktivitet var det i Lotterudbakken lØrdag formiddag. Da var det Gubberennskomiteén og andre av
fjorárets hoppere som var
samiet til dugnadsinnsats i
bakken. Ja, for nâ er snart tiden mile til a begynne a trene
og alt fra yngre junior til seniorkiasse oppfordres til en titt i
kjeller og pa loft etter konkurranseutstyret. Den gamle
nikkersen arises som en greidrakt, men selvsagt er det
med bekiedning opp til deltager. Hva ski angár "tager man
hva man haver". Om de som
Oddvar Skaugs er av modellen 48, yngre elier eldre skal
ingen diskvaiifiseres.
IRE KLASSER,
Er du av de uvitende er ltanskje det med juniorkiasse til
forvirring. Da kan dette oppkiares med en gjennorngàeise
av klasseinndelingen som
kanskje bØr betraktes som litt
sregen. Kiassen fra 40-50 âr
brer navnet yngre junior,
50-60 junior og de over de 60 er
seniorer.
Mellom energiske trâkk i
unnarennet, kommer Andreas BØhler med et yrnt om
at ogsa darner er varmt velkomne til a ta del. De har hittil vrt savnet, men selvsagt
ma ogsá disse oppfyilet kravet om a vre over de 40.
STORRE BEMANNING
Arets kornité er denne Sesong noe endret, Arne Gundersen er gatt Ut og inn er det
kommet to nye. Man star dermed med ei liste pa fØigende
navn Knut Tonerud, Oddvar
Skaug, Andreas BØhler, Ragnar Stensli og Johannes Enersen. At det nà er kommet inn
en representant fra Fiateby,
Ragnar Stensli hâper man vii
lodde stamningen for rennet
ogsá i øvre del av bygda. Fjorârets renn viste nemlig frrest deltagere herfra. mens
Speaker er den samme som
ifor, Kãre Myhre og ifølge de
arbeidene i bakken liar ogsâ
han begynt a forbrede seg.
Dommere vii ogsâ dette âret
vre Terje Brevig og Nils-Ole
Østiie, mens mâiingen foretas
av Jens Aarhus og Gunnar
Smukkestad.
SKISEKSA
Etter rennet vii deltagere og
publikum motes til skiseksa
pa Ignarbakke. Om noen undrer hva dette kan vre for noen ulumskheter
kan komiteén berolige.Dette

Odd Guslund erhjertelig velkommen til a ta i & tak
pa tross av at han ikke er i gubberenskomiteen.
er et gammelt uttrykk for premiutdeling med pafØlgende
dans. Else Vardeberg vii stá
ansvarlig for dette, og samlingen vii bli umiddelbart etter
rennet. Her Wiper de ogsâ iar
A kunne vise videofiim fra

dysten, dessuten bys det pa
glade toner fra Frisk Luft.
RØd ring pa kaiendern folkens, l.mars setter vi av dagen til vinterens stormØnstring, Gubberennet'

nebak.
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gamle dage
En publikasjon utgitt av Enebakk Historielag er
kommet oss i hende. Heftet har tittelen <<Enebak i gamle dage>>, og gjemmer en rekke artikier som kan by leseren pa bade spenning, humor og herdom. Historiene er
fØrt til penn av den utflyttede enebakking, N.P. KrogsbØl som kom til verden pa Krogsbøl rundt 1840 og gikk
bort i Visconsin, USA i 1928.
Vi har fátt tillatelse til a trykke et utdrag og kommer
her med den andre artikkelen fra heftet.
Den aeldste beretning jeg har
cm Enebak frndes i kong Oisten
Magnussens saga optegnet av
P.A. Munk og R. Keiser.
Der heter det: "En Vinter drog
Kong Oisten med en Fyiking
Stridsmnd over Ryenbergene,
Aaker, Skeid, Hangabol og Spyattaberg til Lysefjeld, for at fordrive en Fiok ROvere og Iidgjerningsmnd, som fra Are, Ode og
Marker havde paa tOmrnerflaater
sat over Oiavatten og slaat Sig
md paa Lysefjeld, hvorfra de
drog op mod Foikene i Ignabak
og fOr der frem med Mordbrand,
Roy og Drab".
Dette maa antageiig vre yinteren 1115 straks efter kong
Oiavs dod ti Snorre fortller i
Magnus SOnnernes saga s. 18, at
Oistens bror, kong Olav dOde den
22de december 1115 og umiddelbart derefter, at kong Oisten var
en vinter öster i laridet, men Sigurd var nord i landet.
Gaar man fjeldveien fra piadsen TOmt i Enebak til piadsen
Lysfjeiddalen i Hovind, vii man
linde to store stendynger oppe
omtrent paa fjeldets hOieste
pynt. Disse er brakt dit av folk.
Det er ikke ruilestene: men
skarpkantede og tildels store Date heller. Muligens det har vrt
rOverborg, ti der er vid utsikt
over fjeldet og en stor mose paa
Ostre side.
Hvis yore oldgranskere tok Sig
en undersökeise av disse trakter,
muligens de kunde linde frem
mere om svundne tider ved kommende Enebak.
Naar jeg i mit forrige brev
nvnte, at kirken paa Krogsboi
var nedbrndt i det tolvte aarhundrede, saa vii det omtrent
svare til disse to sagaoptegnelser. I sogneprest H.E. StOrens tid
(jeg var huslrer hos H.E. StOren
i 2 aar og arbeidet ofte paa kontoret) var der i kontoret en hel
del gamle protokoiler og minesterealbOker. Blant disse var en
meget gammel protokoi i kvartfolio med titelen "Coppiebogen".
Det var mangt og meget at se i
den vedkommende Enebak kirke. Det var skrevet av sogneprest
til Enebak GalschOth. Boken var
gammel og ilde behandlet, tildels
var somme blade revne ut omtrent midt i boken.
Boken begyndte med at fortlle cm, at kirken hadde av
kongen faat et "prebende" men
hvilken konge? "Det staar der intet om., sa StOren.
Efter ordet "prebende" kom

der en lang rkke av gaardsnavne. Den fØrste som var nvnt var
Odden, hvor kirken er bygd paa
en bakke op fra Ina. Denne
gaard skulle vre presternes
hjem. Derefter opregnedes en hei
del gaarde, som skulle vre kirkens eiendom. Disse skulle dels
arbeide, dels skaffe materialer,
f.eks. Syiliaas skulle skaffe kalk limsten - til muring og hvitning,
Aarsrud skulle skaffe sand osv.
Derefter kom navnene paa
gaarder, som skulle betale landskyld og tiende, dertil hOrte nok
stOrsteparten av bygden. Landskylden var i almindelighet kornvarer. Jeg som ung mann la ikke
videre merke til dette, kun
KrogsbOl skulle skaffe yin til alterbordet, og "Borte" skulle skaffe fisk fra "BOrte-Vand" til prestens bord.
Lngere ute i boken berettes,
at Enebak - det hedte da Ignabak - var en anneksmenighet til
Oslo bispestol og at Oslobispen
skulle forrette i Ignabak tre ganger om aaret og ellers faa en
eandidatur theo,, om 44nfaicit
saaIafl skikke, til af aflkT
sit sted.
Senere berettede i meget
hOitravende ordgyderi og med latinske gloser, "at H. Hellighed
havde behaget og besluttet ligesom han herved bestemmer: at
Ignabaks Menighet for Fremtiden skal vre et eget se1vstndig Sognekald med egen Prst
til at forrette den prstelige Betjening".
"Til LOn skal han have:
1.Prstegaarden fri og ubeskaaren til sit Hjem og Brug.
2.En tredjedel av Kirkens Landskyld og Tiende.
3.Det Offer som Menigheden vii
give paa de store HOitider —desforuden Betaling for kirkelige
Forretninger, som ved Lov er
bestemt".
Den anden tredjedel tilhörer
kirken til dens ophold og vedlikeholdelse. Opkrves av kirkevrgen. Den tredje tredjedel skal tilfaide Oslo bispestol og indkryes hvert aar enten av sognepresten eller kirkevrgen eftersom
for fremtiden av H.H. rvrdighet vorder bestemt og indsendes
til bispestolen inden medio mars.

-

Energisparing
A. Sakki - tlf. 83 1755

Solskjerming
D. Berg - tlf. 92 88 72

4094=
100% hi

Odd Guslund og Knut Tonerud jobber hardt og
energisk i kulda, kanskje tar de det som styrketrening foran den store dyst?

•
•
•
•

Varmegjenvinn
Tetningsflster
Tuleggsvinduei
Toning av glas

APENT:
and -torsd........
Fred.....................
Elters etter avtale
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VIGNETT

F1ateby' ce11u1ose=fabPO1kk
mo
Histopie i jengrodde
rur 2
Etter en kort presentasjon av fabrikkens eiendommer
som ikke direkte tilhørte produksjonen,
vender vi oss mot anlegget pa fabrikktomten.
Eldste cellulosefabrikken i
Norge, bygd i 1889. là i Klevfoss.
Helt til 1909 var den bygd i tre og
var mindre enn cellulosefabrikken pa Flateby.
Gangen i produksjonen, som
gikk etter sulfatmetoden, kan
best beskrives som fØlger: Rastoffet, furu, ble flØtet til fabrikken og là svrt ofte i lek (dvs. festet med en kjetting) ved bryggen
slik man ser pa bilde nr. 1.
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(43)

Tommeret fraktet over Oyeren

R. Sivertsen som arbeidet pa
bàten, forteller at tØmmeret ble
fraktet fra Fetsund, vanhigvis en
gang i uken. Det ble fraktet 15-20
meter store soper (bunter) med
tØmmer, - og som regel brakte
man cellulosen tilbake til LillestrØm, men man fraktet . ogsá
kalkstein, kull og koks.
Om vinteren gikk trafikken
med hest over isen. 8-10 hés.ter
kfysget O'6ren hver dag
FOr a ta imot trafikken ohi
sommeren, utbedret fabrikkens
eiere den gamle Flatebybryggen
2 Bryggen brukes i dag av Enek Bàtforening.
Stokkene var allerede barket
da de kom fram til Flateby. De
ble fraktet opp ved hjelp av kieraten (3) drevet av en turbin (4).
Videre ble de flyttet i en vannrenne av jern Ca. 80 cm bred (5) til lagring (6).

L

Sag og hoggeri

Ved lagringsplassen sto det en
sag (7) hvor tømmeret ble kappet
til ca. 3 meter lengde for sà a bli
ledet til hoggeriet (flishoggeri,
tømmerhoggeri) (8) hvor en
maskin med en stor kniv foretok
kuttingen til 2-3 cm tykke skiver.
Videre gikk skiverie til knuseren
(desintegrator) hvor de ble forminsket til smà stykker. Hoggeriet er eneste bygningen som
er bevart intakt og brukes i dag
av Modellen Motorklubb.

Ved siden av sag, ble det i sen&
re tid bygd transformatorhus (9)
hvis rester er godt synhige i dag.
Kokt med hvitlut

Na ble f'lis transportert til kokeriet (10) hvor den ble kokt med
hvitlut'Til koking ble det benyttet store trykkjeler av jern. I rommet var det ogsà luttanker, vannstant og flissilo. Manjyrte under
kjeiene og kokte massen til temperatureri var ca. 170 grader i Ca.
40 minutter. SA avkjØlte man
grøten, tØmte og vasket kokeren.
Fra tØmming til neste inntak
gikk det som regel 12 timer. Arbeidet ved kokeren besto i a regulere ventilene og fylle og tomme kokeren.
Etter kokingen vasket man cellulosen med sákalt svartlut'.
Svartlut ble gjenvunnet til hvitlut, men ogsà noe av svartluten
brukte man i produksjonen
(mindre enn 1/3). Den svartluten

Tilb-ud om trim!
Er du tung og dorsk
etter masse feit julefeiring? I sã fall gár
kommunehelsetjenesten i samarbeid med
kulturkontoret i disse
dager ut med et tilbud
om gratis trimring-Ieder kurs. Kurset avholdes lørdag 17.januar pa
barneskolen i Kirkebygden. Kurset gar
over hele lørdagen. Det
er Romerike Idrettskrets som star for kursopplegget
m/Tore
Bjerkeskaug som instruktør.

Kurset arrangeres som et
ledd i en kampanje som har
som màlsetting a aktivisere
inaktive og overbevise om at
bevegelse er godt for kroppen,
og at det er sosialt og kontaktskapende a delta i fysiske
aktiviteter.
En rekke offentlige og private institusjoner samarbeider om denne kampanjen, og
Enebakk er en av de seks
kommuner i Akershus som er
tatt Ut som prØvekommune.
Det er kommunehelsetjenesten som star ansvarlig for
kampanjen i Enebakk. og
som organiserer forskjellige
tiltak som gjennomfØres i
samarbeid med andre kom-

som skulie gjenvinnes overfØrte
man til divisØren (12) som vasket
luten. Avvannet svartlut, kalt
"svartstoff", ble fØrt til sodahuset (13) (to bygninger ved siden av) hvor den ble smeltet i
smelteovnen. I smeltingen tilsatte man natriumsulfat ) derfor
navnet sulfatmetoden). Alkaliene etter smeltingen rant ned og
ble lØst opp i vaskevann fra lutkokeriet til grØnnlut. I det andre
av sodahusene, luthuset. ble
grønnlut tilsatt ulesket kalk for a
omdannes til kaustisk soda.
Siste del av prosessen

Avfallet, kalkslammet, ble
kjØrt bort. Foran sodahuset hadde man kalksteinstomta hvor
man brente kalk ute for lutproduksjonen (14).
Cellulosen ble fØrt til "phppsalen" (15). FØrst ble massen malt,
sá tilsatt alun for a surne den, og
tilsatt harpiks for a gjØre massen
munale instanser eller private
organisasjoner og lag.
Selv om kurset betegnes
som et Trimring-iederkurs,
bØr man ikke la seg skremme
av det, hevder arrangØrene.
Dette kurset er rett og slett
ment som et tilbud til den
som vii komme i gang med
trimaktiviteter pa et aller annet vis, med tanke pa egen
helse. Deltakelse pa kurset er
med andre ord uforpliktende
og det forventes ikke at man
skal gá i gang med trimringer
etter endt kurs, med mindre
man da skulle fØle for a gjØre
det.
Den som er interessert i a
delta kan kontakte kulturkontoret og fa tilsendt kursplan. Pámelding skier ogsa til
kulturkontoret.

vannfast. Videre tilsatte man den
Ønskede farven.
I papirmaskinen ble massen
fØrst godt blandet sammen, sá
vasket, tØrket og avkjØlt. Til
slutt ble papiret rullet elier kuttet til ark. Arkene ble sortert og
pakket.

Pa andre siden av bekken là lagerhuset (16) hvor papiret ble
lagret fØr transporten. Et annet
lagerhus, delelageret, hvor man
lagret reservedeler til vedlikehold av produksjonsaniegget (17)
là ved siden av sodahuset.
En avlastningsbrygge kalt
<'veslebrygga" ble bygd ved iagerhuset (18).

Lager og fyrhus

Resten av denne store murbygningen er godt synlig i dag
ved siden av bekken hvor kiraten
gikk. Midt i dette komplekset l&
fyrhuset (11). FyrbØterne hadde
ansvaret for at det var nok damp
til papirmaskinen og til oppvarming av luten i kokeriet. Arbeidet gikk pa skift og var tungt
og plagsomt, og arbeiderne var
utsatt for mye kullstøv.

Som en avslutning vii jeg komme med en opplysning av en annen karakter. Dette gjeider bruk
av materialene fra fabrikken. Etter disse opplysningene var fjØset
hos Martin Jahr i Ytre Enebakk
(bygd i 35-40-ãrene) av tegl fra fabrikken. Om det var flere som
brukte teglen, vites ikke.

STILLING LEDIG

Hap du lyst

til a vre medarbeider pa deltid i et lite, hyggelig og aktivt avismiljØ?
Várt firma er inne i en positiv utvikling, og vi trenger en
medarbeider som fortrinnsvis skal holde pa med annonsër.
Du bØr like a omgâs mennesker og disponere bil. Ditt
arbeidsomráde vil vre Flateby- og Liilestrøm-omràdet.
Vi tilbyr full opplring og lØnn etter avtale.
SØkere av begge kjØnn oppfordres til a sØke stillingen.
Nrmereopp1ysninger om stillingen kan rettes til AnneGrete Lossius, tlf. 92 65 50.
Skriftlig sØknad sendes Vignett AS vlstyret, snarest og
senest innen 15.1.87.

OU.. 11

ff.

Ifte

.,to.
PostbokR 62, 192 Enebakk

VIGNETT

h
F N-. sö•idãt ..Libanon.
—Det var spenning
og lyst til a komme
bort fra det daglige
som dro meg til Libanon, sier Frode.
23-áringen fra Ytre er
hjemme pa juleferie,
og i kontrast med oss
"fastboende" er ansiktet brunt uten
stráler fra solariumsso'.
Mai var det da Frode gjennom
et lite flyvindu sá gamlelandet
forsvinne som en ieketØysby under vingen. Han skuile til Ebie
Saqe i Libanon og prØve seg som
FN-soldat. Siden den gang er det
butt tid til en uke hjemme i Ytre I
sommer og juiebesØk nâ i desember. Et spØrsmâi om hva han
syns det var deiiigst a komme
hjem til, ga spontant svar uten
tegn til overveielse -Maten! Joda, bade i feitavdeiingens matsal
og pa restaurantene ser maten
norsk Ut, men hva hjelper det nâr
den ikke smaker norsk?
Dessuten syns han det er deilig a
treffe vennene igjen seiv om de er
flinke til a hoide kontakten via
perm og telefon.
INGEN LUKSUSTILVRELSE

Frode er i feitavdeuingen og bor
som de andre soldatene i byen i
"prefabber". Dette er nesten det
samme som norske arbeidsbrakker, bare litt stØrre. Noen
iuksustilvreise lever de ikke,
máitidene blir inntatt pa en stor
matsal og det er ikke mye vann
pa htrer til en lang, varm dusj.
Nei, for vannet blir kjØrt og fyiles
i beholdere et par ganger i uka.
Noe viltert iatmannsliv med piker, yin og sang kan det ikke kalles a vre i Libanon. Arbeidstiden er innrettet silk at de skal
vre mulige a tiikalie 24 timer i
dØgnet. For de som er pa verksted er det vanlig jobbetid fra
7.30 til 16.30 seks dager i uken,
med en siesta midt pa dagen. De

andre jobber vakter etterturnus.
MYE ANNERLEDES

Ganske mye er det som far en
nykommer til a reagere nâr man
kommer til et land som Libanon.
Husene er mye mindre enn vi er
vant med og famiiiermediemmene bor nrmere hverandre.De
fleste steder lever storfarnilier pa
to rUm og kjØkken.
Mange iuksusartikier har de ikke, men radio og T.V er butt vanhg hos de fleste.
SA nrt inn pa den iokaie 'befolkningen kommer ikke nordmennene. De handier i butikkene
og er av de alier fleste godtatte,
men kontakten er overfiadisk.
Soiodatene ma hele tiden tenke
pa at de skal vre nØytrale. Likevel har
Frode fàtt et inntrykk av menneskene som lever her nede.-De
har et anneriedes gemytt, termer
iett, er ãpnere og viser fØieiser pa
en annen mate enn vi. -De er mer
overfiadisk vennhige. Med oss
nordboere tar det en stund fØr
man blir kjent, men om man fØrst
kommer inn pa hverandre, stikker det dypere
Tempraturen er en annen av de
store uiikheter med várt for tiden
hvitkledde og hutrende land,
seiv om det helier ikke der er full
sommer ná. I det siste har det
regna ganske mye ogkvijsØivet
har beveget seg helt hed mot
midtstreken pa gradestokken.
Men dette er ikke vanhig. En
gjennomsnitstemratur pa dagtid
vii troiig vise rundt ti grader. Pa
de hØyeste punkter har det
snØdd, men det er kun pa Hermonfjellet det hvite lag legger
seg sá ski kan spennes pa.
Fra april til september/oktober
er det full sommer, da er det
minst 25 grader i skyggen og faller lite nedbØr.
KVINNENES ROLLE

Mange religiose grupper er det
i Libanon. Kanskje er det derfor
nesten vanskeiigere enn noe annet sted a si at siik og slik er
kvinnens rolie. De kristne hunkjønn kan med enkeihet skilies fra

Frode Kampenes er F.N-soldat i Libanon, men juleferien var det deilig et kunne tilbringe hjemme i Ytre.
de muslimske. FØrstnevnte gár
nemuig for det meste kiedt I bukser og er ikke sâ undertrykte som
de kjoiekledte. Men de fleste arbeider hjeznme eller pa markene,
noe industri finnes ikke.
Musiimer er det mange ulike
grupper av, men de fleste gjemmer sin kropp under svre kjoier, i den heuuige mâneden ramadan er ogsá ansiktet tiidekket.
Arbeidspiassen er stort sett
hjemme, unntakene er de som
passer ektemannens butikk nár
han er borte.
OVERHOLDE RO I EGET OMRADE

Bortover i Enebakks mange,
varme, myke sofakroker er det
nok flere som undres hvorfor en
ung gutt reiser fra var fredlige, liile kommune til en av prikkene pa
kartert der uroen skramler som
vrst.
Seiv har ikke Frode vrt ute

for noen hendelser som sviende
har brent seg inn i kropp og mine. Men han husker med gross
hva som skjedde I Sheba pa vel
opp mot Hermonijeulet. Her var
det en ung jente som gikk pa en
mine, og en norsk iege var etter
tragedien og hentet den
drepte. Eilers er ikke Frode sâ
redd for at noe skal skje med
dem.-Det er ikke oss de kriger
mot, men hverandre. Var oppgave er a hoide ro i eget omràde.
Vi passer pa at ikke siviiister
kommer fra Israel til Libanon og
omvendt med vâpen, og at alle
som krysser grensa har gyldig
pass. Men det er kiart at vi uigger
utsatt til, og skjer det noe skal vi
ga i bomberom.
Situasjonen 1 Midtøsten ser
hàpiØs ut, men Frode tror og mener det igjen vii bli fred i Libanon. -De har greid det fØr og
vii nok kiare det igjen, men trenger tid. Probiernet er ekstremistene I de ulike fraksjoner.
EGYPT OG ISRAEL

Tre uker "leave" far soldatene
gitt en gang i haivâret. Frode har

I tiuiegg de to turer hjemme, rukket en svippetur til Egypt og Israel.
-Egypt var mye pyrarnider og
masse 5nd, vaiCàfroog.L,uxor
Fern dager var avsatt I Israel.
Reiste gjennom Gaza opp til GolanhØydene og Jerusalem, ganske spesielt.
Nar dette ieses er Frode Kampenes atter 1 Eble Saqe hvor
hverdagen etter den sØte juletid
har startet der som her. Men en
friuke har han tilbake og planen
er kiar, da skal han bese seg i nabolandene Jordan og Syria.

BEGRAVELSESBYRAER

Chr. Steusruds E. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrâ
Asenvn. 3- 1400 Ski

(02)*87 30 60
HELE DOGNET

ArsmOte
Enebakk husmorlag
Det innkalles herved til ársmøte tirsdag 17/2 ki.
19.30 pa gamle herredsstyresalen. Forsiag til ârsmØtet
ma vre styret I hende innen 28/1.
Kun medlemmer har stemmerett. Alie veikommen.
Styret

Enebakk kommune - kulturkontoret

((Den Rode Host))
Fredag 16. januar -87 ki. 19.30 inviteres enebakkinger
spesielt til teaterfoi'estiluingen - Den Rode HØst'> pa
Blackbox. Aker brygge. Dette er en forestilling bygget
pa Ragnhiid Jølsens liv og forfatterskap.
Forhandsbestilling av billetter a kr 75.- ved Enebakk
kuiturkontor, tif. 92 60 60 - linje 247 fram til 15. januar.

Landskapet skiller seg noefra enebakknaturen, mot Øst ser vi konturer avfjell i Syria.

VIGNETT

E.IF.s karusellrenn
1. lØp i karusellen gar sØndag 11. januar ved
Streifinn. Pâmelding fra ki. 10.00 til 11.30. Nummerutdeling ki. 1L30.
Start for de yngste kI. 12.00.
Startkontingent kr 60,- for 4 lØp.
Premiering av alle.
Karusellutvalget

Enebakk Arbeiderparti
o
Arsmote

Del-/heltid
Vi sØker selvstendig
medarbeidér pa del-/heltid.
Variert arbeid med en del
tunge lØft. Arbeidstid
9.00-17.00.
LØnn etter avtale.
Ansettelse snarest.
Kontakt Mette Larsen
pa tlf. 92 87 21. Ev. privat
92 51 25.
Enebakk Bokhandel
Flateby Grendesenter

holdes fredag 23.1 ki. 19.00 pa Ignarbakke. Forsiag ma
vre styret i hende innen 19.1. Husk ogsà pâmelding til
festen.
Styret

Enebakk mot âr 2000.
Râdmann BjØrn Halvorsen innieder til diskusjon om
bygdas utvikling.
Sted: Kantina, Herredshuset, onsd. 14. jan. ki. 19.00.
Alle velkommen!

LutE SIR flM
KONTAKTLINSEINSTITUTT AIS

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige priser.
Spell.
Alt i glassarbeid
utfores.

tilpasses

RING 7168 38
Lilestrjim
Vindu & Glass A/S
(T1DL. VILLA GLASS A/S)

HeIg- 09 nattservice tlf. 71 75 57
Jen,banegt. 24 (ved sykehuset) 2000 Ulleseen,
Teleton 02/71 5838 - 71 4733
JJ805R - VINDUER . SPElL ALT I GLASS

Storgt. 21 (Fjetlberghjørnet)

stilling.

KJ0KKENASSISTENT,

OPTIKER
OLAV KJOLBERG
GEIR KJOLBERG
.F-M.N.O.F

FRISOR.
Nrmere opplysninger om
stillingene
i
telefon
92 44 60.
Soknadsfrist 23. januar
1987.

OPTISK SYNSPROVE

I henhold til disse utlyses fØlgende tilskuddsordninger:
1. GrunnstØnad til organisasjoner.
2. Tilskudd til vedlikehold og drift av anlegg.
3. Kulturstipend.
Nrmere opplysninger og sØknadsskjema fáes ved henvendelse tif. 92 60 60.

Optker OYSTEIN KROGH
SKI

SØknader sendes Enebakk kulturstyre, 1912 Enebakk,
innen 1. februar 1987.

COMFORTBUTIKKEN
iied installasjonservice

TIL LEIE

5.0 8TAS.jO

DPTISKE as
Asenee8< The — 870E2.

Flateby JerN & Farve
Bjerkesenteret - 1911 Flateby
JERNVARER - SEMENT
- KJOKKENARTIKLER

Tren9er du et
midlertidig sled a ho?

- FAR VEHANDEL
TLF. 92 87 40

CA

Hus/leilighet til leie pa
Flateby. Maks 6 mnd. Kr
4.000,- pr. mnd.
Tif. 92 87 93

Tor Veiteberg Al
AL rU841fl

0

J

I3KFJJA INI,1J5IKIIA%GG
KIIAlJVHLN Ski

'rL10NV8O0I
TELFFON 8708 28

STILLING LEDIG
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on

DOG NVAKT

Timebestilling:TIf. 71 43 91

3/4

Tilskudd til kulturformál

r

Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Mobiltlf. 094/39 754

har ledig folgende stillinger:

Enebakk kommunestyre har vedtatt retningslinjer for
stØnader til kulturformál.

1'

Edith Rosenvinge

Adr. 1914 Ytre Enebakk

ERGOTERAPEUT,

Enebakk kommune
Kulturkontoret

Jernbanetorget 2, Oslo I
Postirokonto 5 00 0187

DOG NVAKT

Kontaktlinser

stilling.
Engasjement som

REDD BARNA

Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltelf. 094/34 527

Enehakk sykeog aldershjem

1/2

hver fredag kl. 19.00
pa Mjr u-skole.
Arr. IL Driv

Ole Gunnersen

71 4733

Enebakk Senterparti

Bingo

DROSJER

Hunnebeck GmbH, er den ledende leverandor av forskaiing.
stilias og mid/ertidige hailer pa verdensmarkedet. Hünnebeck Norge A/S er et datterseiskap I Hunnebeck-gruppen.

Til vbrt hovedkontor beliggende 20 km utenfor Ryenkrysset - borte fra byens mas og koer - soker vi:

Lager-/verkstedmedarbeidere
Arbeidet bestbr i handtering og vedlikehold av vàre forskalingsog stillasprodukter.
Kan du tenke deg a bli en av oss heldige, som slipper a stampe
inn til sentrum, er du hjertelig velkommen til a kontakte lagersjef
Strom, tlf. 92 50 60.

D9 HUNNEBECK

Hünnebeck Norge A/S
Gran Industriomràde, N-1914 Ytre Enebakk - tlf. 02/92 5060

(pggj
I.

t1uLek$kkevL
VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG
Se v8r utstilling
av sanilarutstyr -

VIDEO - SNACKS - TOBARK - KIOSKVARER
S
Apent til kI. 22.00
1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10

kjøkken-

SALGEThar startet.
Opptil 50% rabatt

innredning og
baderomsmehier.

Mand.-torsd. 10-19
Fred.
10-20
Lord
10-15

FINANSIERING

KK4EN

VARME A/s
AUT VVS RORLEGGER

Eks.
Damecord

For 498,NA 198.

Str8msv. 110. Strommen
lIt. 71 45 97 / 71 4598.
JØP WS HOS FAGMANNEN

KJ0P VOS HOS FAGMANNEN

Forretningssenteret, Ytre Enebakk, tlf. 92 54 20

VIGNETT

Sjâførskoler

Tanniege

Glassmester

BlikkensIager

Stein Darre-Hansen

Ski Glassmestertorretning A/S

OSVALD N0DLl

1400 Ski - tit. 87 37 10

Alt i glassarbeider.

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.

Kiasse A - Masse B
Teorikurs - KjØretimer

Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 87 34 55

1911 Flateby - tlf. 92 84 68

Cm nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

Enebakk Tannteknikk

Enebakk glass

Svein Guibrandsen

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 71. 1914 Ytre
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82

Alt / glassarbeid

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.

Sandakers Trafikkskole

Grendesenteret, Flateby
92 87 39
92 80 31

Tit. kI. 9.00-15.00
Tit. utenom kontortid

Kvelder, lordag etter avtale.

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 9246 13

Enebakk
Regnskapskontor

utforer alt i el-installasjoner

1912 Enebakk
Tit. 02/92 63 03

EII.AG elekt,onstUaIo,er

rRP
r

Flateby

Tit. 92 88 51/71 42 92

Rorlegger

Strømsborg &
Enersen A/S
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

pa

Opplring pa b/I
Teorikurs - Ease II

1911 Flateby - tlf. 92 82 67

Regnskap

El-installasjon

GAUTE'S TRAFIKI(SKOLE

JOHN A. ANDRESEN

Enebakk rurleggerbedrilt

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

vTrygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54

Bevervn. 11
Enebakk
Mob.t8. 094/11 747

1914

MCDL. AV NORSKE
REGNSKAPSBYRAERS FORENING

111uh112sH1

TIf. 92 48 92

--

Erik I(jelgaard

Scan consult

.-INSTALLASJONSFIRMA

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap. forretningsforsel.
bedrifts-radgivning.

KJEII BRENUJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

Gran, 1914 VtréEnebakk —tlf. 92 47 74

Varme. sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper. vannsuger
og boytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Siw's salong - lIt. 92 80 49

Bjerke Härdesign

Apent hver dag

Tit. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

Grendesenteret - 1911 Flateby

Bilfirma

Brensel

Frisør

ET E12LOR7
i1jERE
41QNOfrSENE/
c

J

Annonser leses
av folk flest

I"\

Flateby Antirust
KjØp 09 salg av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
hf. 02/92 80 70, 1911 Flateby

Annonse-leseren tinner
mange gode tilbudl
•
1

Mettes Hãrdesign
DAME- OG HERREFRISOR
SQL - PARFYMERI
Apent:
Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Dame- og herrefrisør
SaIg av harpreparater og parfymeriartikier.
Dr. R.A. Eckstein biokosmetikk.
kI. 10.00-17.00
Mand., fred
kI. 10.00-20.00
Tirsdag
kI. 09.00-14.00
Lordag
Radyrvn. 9, V. Enebakk - tlf. 92 5550

Esso diesel, parafin og fyringsolje
lIt. 92 81 24

Eneliakk Antirust

Roll NssvoId

1911 Flateby
Tit. 92 89 00

Vestli, 1911 Flateby

Spesialforretn inger

K.S Yrkesklaw

Utsigts
rammeverksted

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

Alt i innramming.

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

Eneliakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett
Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
Tit. 92 45 58

Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen rnassetransport.
RIingen
Tit. 83 70 19/72 16 85

1911 Flateby - tlf. 9286 10
ogsà kveldstid

SELGE EIENDOM?
Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

SVEIN H. HELLER A/S
JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

Sissels parfymeri
og solarium
Tit. 92 85 64
Apent hver dag.
Grendesenteret, 1911 Flateby

Jan M. Johansen

TOM PJILSEN

Mur, puss,
peiser og fliser

mottar fugler og dyr til utstopping.
.Ogsa salg av fugler og dyr.

Tit. 8370 19
Mobil 094/23 576

Tit. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Smättaveien 3 B,
1911 Flateby - tlf. 92 85 90

IL Freitag & Co

Enebakk
Transformator
verksted

GS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 nn'.

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk — tlf. 02/92 62 94

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40

Clifford A/S
Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant Cafeteria
Grendesenteret, 1911 Flateby - tlf. 02/928860

Loypene klare
Alt skuile nâ ligge til rette for
ârets fØrste skiturer i marka.
Bortsett fra temperaturen, men
den bedrer seg vel utover.
Det finnes i alle fall massevis
av preparerte lØyper bade i Ytre
Enebakk og pa Flateby, sa i sã
mate er det bare a spenne pa seg.
skiene og legge i vei.
- Sprengkulden til tross er vannene fortsatt usikre, mener Nils
Wiik som preparerer lØyper i Ytre
Enebakk. —Men fortsetter denne
kuiden, burde det rette seg til
heiga. Wiik har na kjØrt opp GaupesteinlØypa fra Vestby bro og
fra Ungersnesstoppen, fra bunkersen inne ved Rustad og lØypa
mellom Krogstad og Oppegard
hvor Gaupesteinrennet avvikles.
Videre er det preparert løyper fra
Drivpiassen innover i marka, og
til heiga vii det vre preparerte
løyper helt fra Drivplassen og til
Streifinn. Wiik har ogsâ preparert løypa fra Vâgiia over Svarths
og til Vangen.
I nordenden av bygda er lysløypa pa Flateby preparert, videre
gâr det lØype fra Streiflnn til
Gjelddevann og inn til Hetletjern, Bikkjetjern, Klokkertorget, Finniand. Skillebekk, Breimosan og tilbake til Streifrnn.
Det er ogsa preparert iØype fra rert til helga.
Klokkertorget og ned til FudaisFra Flateby til Kirkebygden er
tjern. LØypa fra Helletjern og det ikke kjØrt opp noen løyper,
over til BØrtervann vii bii prepa- forteiler BjØrnar Thoresen. Ene-

Spennende cup
for smápikelaget
En spennende og slitsom nyttãrscup ble det
for smápikene i Enebakk I.F i helgen. Det var
Skãrerhallen i LØrenskog som var arena for
innendørskampen, og med a teste vinterns
fotbaliform var ni romerikslag samt oslolaget Koll.

- Vi kiapper i hendene.

- Stor stemning med onkel Roger i aksjon pa scenen.
Tradisjonen tro avholdt I.L.
Driv sin juletrefest pa Mjr ungdomsskole femte juledag. Den
massive oppslutningen om festen tydet pa at folk syntes det
var godt a strekke pa beina etter
en lang og iskaid juleheig med fà
muligheter til utstrakt utendØrsaktivitet. 145 barn og 82 voksne
moret seg storligen pa festen
hvor orikel Roger Eiiertsen sØrget for a hoide ungene i kontinuerlig aktivitet med leker og
konkurranser og gang rundt juletreet. Og seivfØigeiig kom julenissen, verdens tØffeste nisser
som likevel ikke var tØffere enn
at ØredØvende uartikuierte bar-

FØrste kamp gikk mot Huiand hele syv mãl i cupen.
Semifinalen ble om mulig like
lØrdag,jevt spill ga resuitatet 1-1.
Deretter vant váre jenter to kam- spennende. Denne var mot Koll
per, 1-0 over LØrenskog 2 og 5-0 og ogsâ her var begge lag mãlløse
over LØrenskog 3. Dagens siste ved endt annen omgang. Ekskamp var mot Aurskog'Finstad- traomgang matte til og ved to
gjenvrende spillere pa hvert
bru og denne endte 0-0.
SØndag stiite jentene til kvart- lag, scoret Koll og slaget var tapt
finale mot Skjetten, en uhyre for enebakkjentene. Synd, men
spennende og jevn kamp som spillerne skal likevel berØmmes
viste seg a vre màliØs ved slut- for flott innsats!
ten av annen omgang. Det hele
Er det ulere 11,12 og 13-ãrs gainble avgjort ved en beinhard ekstraomgang der en spiller fra beg- le jenter som har lyst til a vre
ge lag ble tatt Ut hvert minutt. med a spilie fotball, sâ trener laTil slutt var det kunkeeperne og get i gymsalen pa ungdomsskoen spiller igjen pa hvert lag, og len liver mandag. Senere vii det
her greide Enebakks Hege Anita ogsa bli en dag til i uka, trolig
Johansen a score. Hege Anita var 'mandag eller fredag.
forresten lagets toppscorer med

nehyl nesten skremte fletta av
dem.
Sá ble det poser, sang for julenissen og alt i faget henhØrende
innen man vendte nesa hjem etter nok en fin juletrefest i I.L.
Drivs regi.
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bakk IF til Vignett. Det er Thoresen som har ansvaret for prepareringen av lØyper i Flatebyomradet.

Foig med
ncermiljoet
LES

LJtjJ fti!tt
OYEREN BENSIN
& SERVICE
1911 Flateby

Tilbud

C1

Antlis (veisalt)

45.
5 kilos poser
Torkede

blomsterbuketter
1/2
Service fra 11.00-16.00.
Eventuelt timebestihing.

pris

Apningstider:
06.30-21.00
Mand.-fred.
09.00-20.00
Lord.
09.00-21.00
Sønd.

TIf. (02) 92 81 32

Annonsepriser:

1. ti er .pr. mm
Aim. piass pr. mm kr 2.30
Tekstside pr. mm kr 3.15
Innlev. frist: Rubrikkann.:
Mandag kI. 12.00
Forretn. ann: Mandag kI. 9.00.

Abonnementspris:
Kr 90,- pr. halvár, kr 180,- pr. ãr.

