Kjøp og saig av biler

Jeg er
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men
go

Kommisjon
100% finansieringsb/stand ordnes.
Vi skaffer til veie
de uleste bi/merker.

FLATEBY ANTIRUST
TIf. 92 80 70

Oukketeatep

GJENNOM -ENEBAKK PA SKI
Seks âr gamle Hâvard Nordlie var en
av de mange som sØndag gjennomførte
Skiforeningens <<Vinterdilten.> Løypa
som startet pa Streifinn og gikk gjennom Enebakks skoger til Drivplassen i
Ytre var pa atten kilomer, og bade av
voksne og barn var det mange som
hadde funnet veien ut i skogen. Underveis kunne løperne leske sine struper
ved tre maststasjoner, og her var det
gratis so1bartoddy og pØlser til alle.

Se side 4

KBS
Se. side 5

-Fern ganger sà mye so1brtoddy som ifjor, og deter allerede
forsvunnet! Utbruddet kom fra
Skiforeningens Johan Ellingsen,
for dagen stasjonert pa speiderhytta Dammen. Der serverte han
energi i form av fast og Ilytende
fØde til de svettende forbipasserende. Og mange var det som
benytte dagen til en lang skitur.
Over. àtti barn, ungdom og voks-

blddr-

ne fikk diplom i Ytre for gjennomfØrt Dagens lØype. I tillegg
var det nok minst like mange den
annen vei. fra Ytre og Kirkebygda. Av de mangemØtende 1 lØypa hØrtes positive kommentarer
om sporene som forØvrig var nyoppkjØrte dagen 1 forveiexi

Se side 5

Nytt Ira
kommunen
Se side 6

En pust i bakken pa Dammen.

Dette er..
Se side 7
Seks ár gamle Hâvard
var en av de mange som
gjennomfØrte den atten
kilometer lancie ldypa.

Husmopm
laget
Se side 8

Og den unge lØper er i/cke av dem som har latt
skiene stet i kjellern
denne vintern. Mange
kilometer er det butt pa
skikortet, og dagen i
forveien var det faren
som hadde fâtt pes inn
til Vangen.

PA DEKKJAKT? Kjar tiE
YTRE ENEBAKK
BENSIN&
SERVICE A.S
1914 Ytre Enebakk
BENSEN - OLJE - REKVISJTA
Aut. gurnmiforhandler
Stál-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service til M. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!
Tif. (02) 924408

AFNA
EKOFISK

Vr tidlig ute.

Se side 7
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VIGNETT

FRITT FORUM
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for
lange innlegg etter beste skionn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn 09
adresse.
Kirkene, 15. mars
og 18. mars, Enebakk
15. mars:
Ki. 11.00: Mari kirke.
Fam. gudstj. v/Johannessen.
Ri. 11.00: Enebakk kirke
v/Helgheim. Nattverd.
Etter gudstjenesten:
Menighetens ârsmØte.
Ri. 17.00: Stranden bedehus, Fiateby, v/
Heigheim. Nattverd.
18. mars (onsdag):
Ri. 19.30: Mari kirke. Fastegudstjeneste v/Johaxnessen.

Torsdag 12/3 (V) ki. 19.30:

<<THE WALL>>
ønskereprise!
LØrdag 14/3 (B) ki. 13.00:

<<LILLE LORD
FAUNTLEROY>>
SØndag 15/3 (B) ki. 16.30:

<<LILLE LORD
FAUNTLEROY>>
(U) ki. 18.30:

<<TIME BUSTERS(V) kl. 20.30:

<<DRAGENS AR>>

PIAKITENENEBAKK
PENSJONISTFORENING
Husk motet i kveld!
NASJONALFORENINGEN
Arsmøte mand. 16. mars
ki. 19.00.
Kopás eldrebolig
KIRKEBYGDEN
VANNVERK NL
Arsmøte tirsd. 24. mars
ki. 19.00.
Gamle Herredshuset
Se annonse
ENEBAKK HOYRE
Nominasjonsmøte
torsdag 12. mars ki. 19.30.
Ignarbakke, Kirkebygden
Se annonse
BETEL
Husk ukens mØter. Vi reiser fra
Betel kI. 10.00 sØndag -. for utedag mlgrillkos.
Se annonse
EIFs KARUSELLRENN
Onsd. 11. mars, lØrd. 14. mars og
onsd. 18. mars.
Se annonse
DUKKETEATER
fred. 13. mars kil 16.30.
Hauglia skole
Se annonse
ISFISKE PA MJR
SØnd. 15. mars kI. 11.00.
Ytre Enebakk skole
Se annonse

V ideo-kulturen

A besØke en av bygdas utsaigssteder for is og godterier skulle
vre en udeit fornØyeise for heie
familien. Ulempen er iriidiertid
at en pA mange av de samm stedene vanskelig unngár a la seg
engasjere av et annet varesiag:
Nemiig videokassettene. - Pa
rekke og rad henger de, sentrait
plassert i lokaliteten, og enten
utvalget er stort eller iite domineres det av <<rábarske mannfoik<>, gjerne utstyrt med vápen,
samt mer elier mindre avkiedde
darner.
Og hva sá? - Kan ikke<<pripne
moraivoktere<>, sânn som undertegnede, bare ire a se en annen
vei? -. Seivsagt! Problemet, siik
jeg ser det, er imidiertid hensynet til bygdas barn og unge. Og
disse er det ofte mange av der det
leies Ut videokassetter. Undertegnede har ikke konkret dokumentasjons-materjaie a vise til,
men vii bare vise til hva sâvei
medieforskere som psykoioger,
sosiaiarbeider o.a. hevder, nemhg at video-kulturen bar en veldig pávirkningskraft. Isr overfor barr) og ungdom. Og viktigst
her er de former og idealer denne kuituren formidler: For a vre
et skikkeiig mannfoik ma du ha
kropp som en body-builder, oppleve at jentene âpenbart '<tenner
p. deg,,,,
mennlgutter misunner deg ditt
<<drag pa jentene>', osv. En jente
som teller med bØr ha kropp som
en -pin-up., oppieve at gutta
siáss om henne, se deilig og sexy
ut osv. Krig og ulike former for
void er kjempebra underholdning, isr hvis det spilles pa sex i
den samme historien.
Er noen i tvil om hvorvidt dette
gir pàvirknings-effekt, og ikke
bare er a oppfatte som "uskyldig
underholdning<', sá er det bare a
ta en titt pa samfunnet omkring
oss og merke seg hva som preger
tiden og utviklingen. Nár sá er

sagt, vii sannsyniigvis noen invende at undertegnede fillegger
video-bransjen skyiden for alt
det gale I samfunnet. Dette er ikke mm intensjon. - Sável kinofilm som TV-program er tildeis i
samme bás. Forskjehien, og den
er vesenthig, er at videoutvaiget i
en belt annen grad enn de to andre medier dornineres av "søppel". Dernest, og dette er ogsa
viktig: videokassetter er iett tilgjengelig en rekke steder I nrmiii Øet, til "alle" dØgnets tider.
Naturhigvis finnes det aldersgrenser for utieie, men det finnes
jo "greie>' voksne som kan ieie for
en. Dernest higger det kassetter i
hjemmene, innleid med tanke pa
de voksne, men som blir iett tilgjengelig for de une nár far og
mor er pa jobben. - I tiiiegg bar
du den effekt det gir de unge a
vre omgitt av kassettomsiagene, med sitt kiare budskap om
-sex and crime,,. - Det er ingen
grunn til a undervurdere den
virkning det har at disse bildene
borer seg fast i deres sinn. De fleste av oss som har kontakt med
barn og unge vet hvor vanskelig,
ja, ofte smertefuile tenârene kan
vre. Av naturlige ársaker er de
unge I perioder fØlelsesmessig
ustabile, men ekstra vondt kan
det bli i mete med videokulturensnMerg1.
Undertegnede kjenner ikke
den lovgivning som finnes for
saig og utieie av videoflimer. Det
vii derfor vre interessant om for
eksernpei ordfØrer Lucie Paus og
fagfolk I bransjen kunne komme
med synspunkter og informasjon
i sakens anledning: Hva finnes av
regler? Hva gjØres/kan gjøres av
kommunen for at regiene etterleves? Er dette regelverket tilstrekkeiig? Hva kan eventuelt
gjøres fra politisk hold for a bedre situasjonen?
Kjell Matheussen

tars GPOholt til minne
Vi er mange som om noen
àr gjerne vihie ha takket og
hedret var distriktsvetrinr
Lars GrØhoit for hans virke
og personlighet. Siik skulie
det ikke gâ, meidingen om
hans piutselige bortgang pa
skitur i Enebakks skoger sØndag 1.mars liar gjort et dypt
inntrykk pa oss alle.
Lars Grøholt var fØdt i Enebakk og hadde sin oppvekst
vekselsvis her og i Oslo. Etter
endt utdannelse ved Norges
veterinrhØyskoie praktiserte han noen ar ved HØyskolens kirugiske avdeiing. Hans
faghige kvaiiteter yule utvilsomt kunne ha fort langt pa
en vitenskapelig lØpebane,
men det var i nrmere tilknytnihg til det praktiske liv i
lokalsamfunnet han hadde
sin tuihØriighet. Mesteparten
av hans praksis ble derfor
knyttet til distriktsvetrinrtjenesten, fØrst i Alta i Finn-

mark, fra 1970 i Enebakk.
Han var en fremragende
dyriege. Hans kombinasjon
av kunnskaper og praktiske
evner var sjehdne, hele hans
virke ble derfor et symbol pa
trygghet og oppofreise som vi
dyreeiere satte uendeiig stor
pris pa. Hans yrke var for han
en respektfyit hivsstii.
PA tross av mange og lange
arbeidsdager hadde han sterke interesser ogsâ utover sitt
yrke. Alt levende liv, det vre
seg planter, dyr elier mennesker hadde for han en spesiell verdi og mening. Han var
svrt opptatt av naturens
samspihl og enkeltindividets
innvirkning og avhengighet
av de nre omgivelser. Mye
av sin knappe fritid nyttet
han til turer I den frie natur
langs ruter fa andre ferdes.
Her knyttet han sammen sine
store og ahisidige kunnskaper
med oppleveiser og utformet
en imponerende viten orn 10-

kal- og kulturhistorie.
GrØholts iitt spesielle stil
var ikke a utbasunere egne
meninger ehler kategorisk
fastsiá hva som var riktig eller gait. Nâr han hikevel kom i
prat om noe la han for dage
en beundringsverdig kunnskapsmengde og vurderingsevne som belyste det minste
pa en enkel og menneskehig
mate. Hans personlighet rommet ogsa sans for de smâ,
dagligdagse hendeiser som
pa en spennende mate ble
trukket inn i et stØrre perspektiv.
Vi har mistet en enestaende
dyrlege, en kjernekar og en
stor personlighet. Lars GrØbolt vii bli husket og savnet,
vi er takknemlige for alt han
gjorde for oss og at vi fikk lre han a kjenne. Vare tanker
og oppriktige medfØleise gâr

til hans nrmeste famihie
hjemme pa Berger.
Fred over Lars GrØhoits
minne.
B.A.O

Foig med
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Fopmannskapsloven 150 Ar
— en till I Ppotokollen
1838:
I Aniedning af forestaaende
Formandskabets
Besiutning
saaiedes samme Tid og Sted 16
Sagerets Reprsentantere (de
udebievende Reprsentantere
vare Halvor Ruud og Svend Gjeveisrud) hvilke det indkomne
Forslag om Regher for Fattigcommissionens Ligninger m.m.
blev oplst. Reprsentanten
Lensmand Andersen bemrkede: At de Forslag er saa indgribende I BØidens Vee og Vel og da
formeenthig de Fleste af Re-

Formands og RepnesentantmØde afholdt 1 Communelocalet.
Samtiige Mediemmer yare tilstde med Undtageise af Formanden P. Sand og Reprsentanten Anton Borgen. Hvorda
besluttedes at de i forrige MØde
iiagte Muicter eftergives. Derefter behandledes:

sig md i san mies spécielle Bestemmeiser saa fant han at sammes videre Behandiing bØr udstaae til Formandskabets neste
ordentlige MØde. Lensmand Andersens Forslag (blev) oplst og
enstemmig samtykket at de mØdende Reprsentanter. Faa
Grund heraf blev Sagens videre
AfgjØrelse udsadt til neste MØde
den 1. Februar nestk: Klokken
1... middag her paa Saitvedt
igen at foretages.Lensmand Andersen foriangte Avskrift af Forsiaget.
Martinius Arnesen, Peder BØhler
A (?) Haugseth, Erick Jahr, Thorer ødebye, Ole Arnesen KrogsbØl.
-

idler til dens Ivirksettelse.
Aar 1887 den 6te Juni blev efter sedvanelig Indkaldelse et Formand og Reprsentantmøde afholdt i Communelocalet. Samtlige Medlemmer \'are tilstde
med Undtagelse af C. Hansen Guslaund.
Hvorda behandledes
1. Andragendeefra Hans Christian østbye
om at blive fritaget for at betale Hundeskat for 1886, da han ihjls1og sin Hund I
Decbr. 1885, men ikke anmeldte dette til
Lensmanden.
5. Andragende fra Enebaks Skytterlag
om Tilladelse at s1ge 6 Kasser 01 ved et
Kredsmøde der tnkes afholdt II te og 12
Juni d.A. Det besluttedes med Ii mod 11
Stemmer at Andragendet ikke indvilges
idet Ordfrerens Stemme gjorde Udsiaget.
10. Kommunebestyrelsen stiller de fornødne Midler dl Maling paa Ubberud
Gaard til Fattigkommissionens Dispositon efter derom fremsat Forslag, blev nstemmig besluttet.

1887
Aar,1887 den 23. April blev efter forudgaaet Indkaldelse et

at Amtsskolen i nste Kursus maatte
blive afholdt her i Enebak. Det besluttedes enstemmig: Otdføreren bemyndiges
til paa Herredsstyrelseis Vegne at andrage om at Amtsskolen i nste Kursus
maatte blive afholdt i Enebak. I TiIflde

Onsdagens tekst
1. Mos. 39, 0610 .xSkulle jeg da... synde mot Gud?>>
Fra bibeihistorien husker vi godt fortellingen om Josef og brødrene hans. Josef var yngste sØnn og farens
yndling. Brødrene solgte ham til noen handelsmenn,
og han kom i tjeneste hos Potifar. Her steg han raskt i
gradene. <<Herren var med Josef, sá lykken fulgte ham>>.
Han endte opp som Potifars hØyre hand i ett og alt. Potifars hustru begynner a gjØre tilnrmelser. <<Kom og
ligg med meg>>, sa hun. Josef avslâr, av hensyn til Potifar og sin Gud.
Daglig star vi pa vaig, om enn ikke pa samme dramatiske mate som Josef. Kan hende du heller ikke har noen a samrâde deg med i et viktig vaig. Mange har fØr
deg funnet rettledning i det dobbelte kjrlighetsbudet.
E.J.

VIGNETT

DUKKETEATER
PA HAUGLIA
0

Nye innehavepe hos Clifford

Dagligvarebutikken Clifford er butt til
Clifford Mat A/S og
som innehavere finner vi Arve Barbakken og Kare Soiheim.
—Tok over fØrste
mars, sier Barbakken. Leier lokalene
og har kjØpt inventaret. Regner med en
skikkelig reâpning
fØr pâske, og da vii
butikken
vere
ugjenkjennelig for
gamie kunder. I første rekke er det utvalget i frukt og grønFredag viser KjeU Matheussen en dukketeaterforestil- tavdelingen, samt
ling om Benjamin og pàfu glen.
ferskvarene som vii
for ne. -Gutten Benjamin bor i en bli betraktlig bedre.
Dukketeater

barn og andre interesserte blir det pa
Hauglia skole fredag.
Det er Enebakk Husmorlag som arrangerer og disse har lang
erfaring med slike tiltak. I tillegg til egne
du kke te at erfore s t iilinger vises ailtid et
stykke pa Barnas
Dag. —Vet dette er
en form som nár frem
til smá barn, samtidig er det en fin mate
a introdusere dem
med kulturlivet, sier
Tove-Britt Henriksen
fra Husmorlaget.
Denne gangen er
det Kjell Matheussen
som kommer en selvskreven forestilling
og nye dukker.
Mange er det nok som kjenner
Matheussen fra de fern forestillinger om Lille Blá. Na kommer
han med et nytt stykke med andre dukker. Tittel er -Benjamin
og fuglen" og forestillingen er
knyttet rundt en konkret histo-

oase sammen med bestefaren
sin, forteller Kjeil Matheussen.
-Vi fØlger han gjennom en dag,
en dag da han finner en syk fugi
han er svrt opptatt av a redde
livet til. At den skal bli spist opp
av vilde hunder syns Benjamin er
grusomt. Men mot seg han han
flere ting, ikke vet han hvordan
han skal hjelpe og lite ra.r han
over a hjelpe med. Og bestefaren
nei han skjØnner overhodet ikke
at dette kan ha noen betydingen.
Men hvordan det gâr, nei det vii
jeg ikke rope, smiler han hemmelighetsfult.

Nybegynnene I bransjen er ikke
Barbakken og Soiheim. -Han jobbet i butikk siden jeg gikk Ut av
skolen kan Arve Barbakken fortelle. -125 ar har han kunnet titteleres som butikksjef, og arbeidsplassene har vrt mange.
Blant annet var han med a starte
den for de fleste godt kjente kjeden, Rimi 500.
Kompanjonen er ikke darhigere, og i fern an har han drevet
egen forretning, dessuten vrt
saigskonsuient for Collet og
salgssjef for osloavdellngen i Bama.

DET STORE I DET SMA Hva

er ideen med stykket?
-Ønsker a ta opp en del ting om
hvor vanskelig det kan vre for
barn a oppleve livet. Ofte er de
voksne uten evne til A leve seg
inn i deres verden, uten evne til a
se det store i det smá. Dehar mistet noe underveis i sin opptatthet
pa det matenielle og status. Barna har pa den annen side evnen
til umiddelbart a sanse det som
er viktig. De er villige til a satse
det de har for a lykkes i det a hjelpe.
Hvilken aidersgruppe er forestillingen beregnet pa?
- De fra fire til ni, ti ar er hovedmáigruppe, men forØvnig er det
for alle som er interesserte i dukketeater, svarer Kjeli Matheussen.

CITYMAT I LILLESTRØM
FØrste desember i or slo de to
menn seg sammen og overtok Citymat i LillestrØm etter Jens
Evensen. Deretter begynte snøballen a rulle og Clifford er den
andre butikken de har overtatt
etter den tid. -Er interesserte i
seriøse, godt opparbeidede forretninger, sier Barbakken. Da vi

Frukt og grØntavdelingen vii bli betydlig bedre, sier Arve Barbakken. Sammen med Kâre Soiheim har han
overt att dnften av Clifford Mat A/S.
sa denne ble annonsert reiste vi
Ut og tittet. Syns lokaliteten er
bra, og mener det skulie vre
mulig a ra noe skikkeiig ut av
den.
De nye eiere haper pa reapning
for pâske, og da skal ikke butikken vre gjenkjennelig for gamle
kunder. I tillegg til et større Utvalg I frukt og grønt avdelingen
samt av ferskvarer vii de kjØre
med gode tilbud. En utvidelse av
apningstidene er det planer om,
og dette er spesielt med tanke pa
at mange I kommunen pendler.
BEMANNING Den samme be-

manningen bun det hos Clifford
Mat A/S. -I begynnelsen vii bade
jeg og Solheim ha den fulie oversikten her, sier barbakken. -Etterhvert en det Sotheim som skal
ta seg av butikken. Og pa lang
sikt kan det komme pa tale a
sette en butikksjef.Om det
trengs noen videre utvideise av
staben er uvisst. Det far vi se ann
etter hvert.
I samtaiens iØp kiler det seg
ogsa inn en del godord til Clifford
Christiansen. -Han vrt til stor
hjeip i ovberganspenioden, sier
Barbakken.

Høyrentekonto.

GODT JOBBAI.
Enebakk skolemusikkorps er
den energiske gjeng som har flytta for Folkebiblioteket og hgningskontoret Pa dugnadene til
jubilantene har det rnØtt bade

barn og voksne som pa denne
máten samler penger til korpset
som iar kan feirer sitt 30-ars jubileum.

ItAU/O

Hardu penger a sette til side? ABC bank gir deg
fra 10,5 % 111 13,5 % rente, pa hele beløpet To frie
av
rentene!
Utover dette, belastes 4 % uttaksgebyr. bank

A/B/c

VIGNETT

Ukens spaltist
Na skal jeg ta dere med
langt tilbake i tiden til innvielsesdagen for Enebakk
kirke.
Det var tidlig om varen,
nrmere bestemt i mars.
Det var litt flekkesnø pa
jordene ennâ, men det var ikke mye, for somrene den
gang var varmere enn nà,
slik at vâren kom tidligere.
Her i Ignadalir var folk
sterkt opptatt av den nyc
tro.
I over 50 ar hadde de hatt
en trekirke pa Krogsbøl.
Men nã ville de ha en byggel
av stein.
De hadde brutt stein oppe i
àsen ved TobØl i mange àr.
Si hadde de kjørt den pa
tresleder ned til byggeplassen. For a fà steinene opp pa
muren da den steg i hØyden,
hadde de laget en jordvoll
mot nordveggen og rullet
steinene opp. Jorden là der
ennã: de hadde ikke rukket a
fa kjØrt den vekk.
Kyndige murere hadde
hatt and om byggingen. Men
bygdefolket hadde hjulpet
til sà godt de kunne med alle
tiders dugnad. Rundt 40
mann hadde slitt i snart fernten àr med kirkebygging. Levealderen den gang var gjennomsnittlig 30 àr, sã mange
hadde arbeidet frivillig nesten hele sitt voksne liv pa
kirken. Hele denne innsatsen
matte de gjøre ved siden av
alt annet arbeid pa gardene,
og der hadde de fra fØr fulldagsjobb med vanlig gãrdsarbeid fra solen stod opp til
solen gikk ned.
Na var kirken snart ferdig,
det sto igjen litt pa taket.
Men sà var det kommet beskjed fra biskopen i Oslo om
at det var 500 ãr siden Gregor paves dd. I àr matte
Gregormesse feires med
brask og bram.
Det ble hektisk aktivitet
for a bli ferdig til 12 mars.
Fra først av hadde man tatt
peiling pa a innvie kirken p
St. Botolfs dag, 17. juni. Men
Gregormesse var en stØrre
hØytid cnn Bolsok.
Si gjaldt det a stã pa da.
Og endelig var kirken ferdig
med skip og kor.
Utenfor kirken là det igjen
steiner og trestykker etter
byggingen, man hadde ikke
fâtt tid til a rydde opp. Noen
nyc graver var lagt pa sydsiden av kirken. Alle pyntet
med et trehvitt kors.
Inne I kirken var det jordgulv. Portal og dører var 70
cm hØyere cnn nà. Langs veggene og I krokene var det rester av vissent gress.
Veggene var ikke kalket,
men det var malt pa noen
solkors i rØdt forskjellige
steder i kirken, i alt 7. Nordveggen var hel og vinduene
var smale med fire ruter i.
Alteret var murt opp av gràstein med en plate av kalkstein. Pa overfiaten var det
et lite firkantet hull. Her var
det plas; til en relikvie med
tilknytnng til St. Botolf. Pa
yeggtiq hakosJ

Ukens filmv.,.
Dette er siste mulighet til a oppieve flatt
gulv pa Flateby Kino. 16. mars begynner instalieringen av amfi med 114 komfortable sittepiasser - og dette vii vre kiart innen neste
ukes søndags-forestillinger.

Onskepeppise I Dolby Stereo

et trekors. Nede ved vestdøren stod døpefonten av
kleberstein. Ellers var det
ikke noe innventar, ikke gallen, ikke tregulv, og .... ikke benker. Det var ikke himling verken I kor eller skip,
man sà opp pa et system av
sperrer og sakser som bar
bordtaket. Det var om kvelden lØrdag den 12 mars. Det
begynte a skumre.
Aret var 1104. Forventningene var store. Alle som pa
noen mate kunne komme fra
var mØtt opp. Dette hadde de
aldni vert med pa fØr. Dc lieste hadde fulgt byggingen sà
A si fra stein til stein.
Gudstjenesten
begynte
med en prosesjon som gikk
ut av syddøren og kom inn
igjen gjennom vestdøren.
Foran gikk biskopen. Etter
ham fulgte noen som bar et
pyntet brett med enpute pa
og pa den là den relikvien
som var kommet belt fra Boston i England, et land som
de fleste bare hadde hørt om.
Dc visste nesten ikke hvor
det var.
Deretter korn innbudte
prester fra nabobygdene, ja,
noen var belt fra Slagen. Der
hadde de nettopp innviet en
kirke til samme helgen. Presten derfra hadde med seg relikvien. Dc hadde hentet to
stykker samtidig.
Det var belt stille da de beveget seg innover jordgulvet, man kunne ikke høre
fottninnene. Det var et merkelig halviys der inne. Dc fire smale vinduene slapp bare sparsomt med lys inn.
Men sveiner bar tyristikker
og fakler, som blafret og røk
da de passerte luftningen i
dØràpningen.
Dc gikk oppover mot alteret. Skyggene danset og laget selsomme figurer oppover veggene. Med en hoytidelig seremoni ble relikvien
plassert pa alteret, i det hue
firkantede bullet. Det var en
høytidsstund ingen av de
fremmøttc kunne glemme.
Biskopen messet pa latin.
Ingen forstod noe, men alle
følte stundens alvor og kjente en stemning av høytid
som ingen hadde kjent for,
og fikk dem til a fole og forstä at de hadde valgt det eneste riktige ved a bygge et sa
solid gudshus.
Til neste ukes spaitist utfordrer jeg Wencke Butenschn.
Kiwi. Grinde

Hvem bar ikke nà hØrt om Bob
Geldof, men han var ikke sâ
kjent den gang han spilte hovedrollen i Pink Floyd-filmen "The

Wall".

Historien i The Wall er fortalt
med Pink Floyds musikk, bilder
og naturlige effekter. Det er ingen vanlig dialog som barer frem
handlingene. Var historie dreier
seg om Pink, en rocke-artist innestengt i et hotellrem et sted i
Los Angeles. For mange konserter, for mye stoffmisbruk, for mye
applaus, et utbrent tilfelle. En
velkjent krigsfilm flikker over
fjernsynsskjermen. Vi stokker tid
og sted, realiteten og mareritt,
der vi vàger oss inn i Pinks
smertefulle hukommelse, hvor
hvert av minnene er en stein i
muren han gradvis har bygget
opp rundt fØlelsene sine. Han
drar seg sakte tilbake fra den virkelige verden og glir dypere inn i
sine egne mareritt.
Vises kun torsdag.

Lille Lord Fauntleroy
B-filmen denne uken er en av
kiassikerne mnen barnelitteraturen. Hvem har ikke lest eller hØrt
fortellingen om den hue amenkanske gutten som er arving til
sine forfedres eiendommer og formue i England. Og hvilken kamp
han ma kjempe med sin sinte og
kranglete' gamle bestefar fØr han
endelig til siutt oppnár hengivenhet og kjriighet.
Lille Lorden bun spilt av Ricky

Scroder, bedre kjent fra flimen
"The Champ.. Og om Ricky
Scroder er hver produsents drØm
A ha med pa rollelisten, kan ikke
annet heller sies nár det gjelder
Alec Guinness som Janlen av
Dorincourt. Alec Guinness har
mouau en spesieli Oscar-for sme
fremragende rolletolkninger, og
han ble i 1959 adlet av Dronning
Elizabeth II.

Kjedelig pa skolen? lkke na lenger!
I U-lUmen "Time Busters- mØter vi Mike Harlan. Han visste ikke riktig hva han var pa utkikk
etter da han brØt seg inn pa luftforsvarets gamie forsyningspiass.
Men han trengte noe - hva som
heist - bare det kunne brukes i
en sroppgave I fysikk slik at
han kunne fá sin eksamen og bli
ferdig med skolen. Han fant noe
mye bedre!
Den summet, glØdet og dampet. Da han kjØrte den hjem, tom-.
te den batteriet for strØm - da
han piugget den inn hjemme,
mørkla den hele byen. Men, da

maskinen piutsehig produserte
en tretusen an gammei etruskisk
vase, skjØnte han at dette bare
var bi-effekter. Det han hadde
funnet var en maskin som brakte
bade fortiden og fremtiden til
ham.
Lreren var vili av begeistring
og skrudde maskinen pa full styrke. I et hay av lyn og take forsvant han, og Mike váget ikke rØre maskinen for a skru den av.
Snart var hele skolen full av
hendeiser og vesener fra en dunkel fortid og en fjern fremtid.

Dragens alp - action-film fra Chinatown
Stanley White, en hedret politimann i New Yorks gatemlljØ, bhir
pohitisjef i Chinatown, med ordre
om a renske opp i kriminaliteten.

skremmende og blodig drama
som truer med a sprenge byen.

Som tidhigere maninesoldat i
Vietnam, fØler han seg hensatt til
jungelen igjen, men denne gangen er han innstilt Pa a vinne. En
kriminell ungdomsgjeng fører
ham rett til Chinatowns mafia,
ledet av menn som Joey Tai. Han
er en velansett og vehstàende forretningsmann, men ogsá fryktet
for sin heroinhandel.
Midt mellom disse to miii øene
star Tracy Tzu. En attraktiv og
aggressiv TV reporter som tvinger Stanley til a innrØmme sin
fiendtiige hoidning som tvinger
Stanley til a innrØmme sin
fiendtlige hoidning overfor asiater. Dette fØrer dem sammen i et

Skpivekloe?
NA har du sjansen. Gjensidige
Forsikring og Norsk AmatØrteaterrád lyser ut en landsomfattende revytekstkonkurranse under tittehen '<Bedre fØre var.. Temaet for• konkurransen er hj emmeulykker. Tekstene kan bygges
rundt temaene brann, vannskader, innbrudd og andre shags
hjemmeulykker.
Denne konkurransen er ãpen
for alle, og de beste bidragene vii
bli premiert og satt sammen til
revyer. Frist for innsending av bidrag er satt til 1. mai og bidragene skal sendes til Norsk Amatørteaterrád. Trenger du ytterhigere opplysninger? Ta kontakt
med kommunens kuiturkontor.

ALLE BARN!
8.aprii skal vi ha en
barneside. Og den
skal vi fyile med stoff
fra dere. Vare seg
tegninger, vitser eller
forteliinger. Fint er
det om dere bruker
siden ogsâ til a fortelie litt hva dere mener. Det kan vre noe
dere er glade, triste
eller sinna for.
Bruk fantasien, og
send oss DITT bidrag, vi i Vignett venter sp

Gamle bilder
Drivs jubileumshefte er under
arbeid, og til dette trengs gamle
bilder. Kanskje er du en av dem
som har noe liggende I skuffen?
Kontakt redaksjonen i Drivkrafta eller Vignett.

BLI FADDER!
Fadderskap betyr
mye pa kort sikt
og har virkning
langt inn i framtida.

REDD BARNA
1'
I T1L: (02) 414635
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Med, ibel baron

Gamle bilder

Vi begynner denne uken a vise bilder fra en unik,
gammel samling. Personene kommer fra kommunen,
noen er kjente, andre mangles det opplysninger om.
Disse foto viser det gamle ekteparet pa Stubberud.
Niels Nielsen Stubberud. Han var født I Hjørnerud
(Jørnrud) u/Krogsbøl den 22. februar 1822, av foreidre
Niels Nielsen Hjørnerud og hustru Marthe Svendsdatter Brua.
Niels Stubberud var 6. generasjon etter den kjente
TORKEL ASLAKSEN SKØYEN (FØdt ca 1630).
Han var bødker av yrke, foruten gárdbruker (selveier
av Stubbertd). Kona til Niels Stubberud bet Karen
Hansdatter og var fra SØrli. Hun var fodt 30. januar
Tormod Berger er styremedlem i Kristent Befals Samfunn. 'Han er ogsâ redaktØr i or- 1822. Hennes foreidre var Hans Olsen Sørli og Bolette
Gabrielsdatter.
ganisasjonens publikasjon, FOKUS som blir trykket i 2000 eksemplarer.
Niels Stubberud dØde i Stubberud 15.1.1885.
kirkesamfunn, forteller Be- talelser om nod og problemer ga Karen Hansdatter dØde 11.3.1895.
Sist heig holdt Kri- ste
rger. —Pinsevenner, metodister tilhØrerne noe a tygge pa.
stent Befals Samfunn

sitt ârsmØte pa Bjerkely, og mange var
det som møtte pa mlsjonssenteret i Ytre.
Vignett ble litt nyskjerrig pa denne
samlingen mennesker og tok kontakt
med et av styremedlemmene, Tormod
Berger som er bosatt
pa Flateby.
—Vi er rundt 500
medlemmer, og kan
idag feire vârt fØrste,
hue jubileum, forteller han. —Organisasjonen har to grunnpihlarer ãndlig vekst
og forholdet mellom
fag og den kristene
tro. I medlemsmassen finnes alt fra korporaler til general og
noe skille finnes ikke.
Kristent Befals Samfunn ble
startet i Norge i 1982 med Asle
Enger som presiden. Enger har
idag passert de átti, men er fremdeles enormt aktiv. Mange kjenner trolig pensjonisten fra tiden
som prest for norske
krigsfanger.Da freden kom fikk
han kontakt med Officers Christian Union som er en organisasjon med kristne, engeiske soldater. Noe senere kom han ogsâ i
kontakt med den amerikanske
gruppa som da var i ferd med a
starte opp.
Pa tross av at tanker ogØnsker
var der kom ikke Kristent Befals
Samfunn igang i Norge fØr i 1982.
Tormod Berger som dengang var
offiser pa Rygge tok ivrig del 1
det grunnieggende arbeid.
OKUMENISK

—Vi har medlemmer fra de fle-

og folk fra Statskirken, vi bar det
fint sammen. Kom som du er, bli
som oss, slik synes det a vre i
mange menigheter. Hos oss føler
vi oss friere, og tar ikke opp kontroversielle spørsmál. Selvsagt
kornmer vi urn pa emner som viser at vi er fra ulike trossamfunn,
men det blir aldri noe nummer
utav det. Det er sd mye annet
som er viktigere.
Arbeidet i den landsomfattende organisasjon foregâr for
det meste I smá lokallage.— Det
finnes nrmere 100 militradelinger der vi bar kontaktmenn.
Noen har bare en Bibel-eller bØnnegruppe, andre steder er de finke til a holde temakvelder. Hit
kommer det ogsâ ofte folk utenfra som er interesserte i a diskutere og snakke om ulike emner.
BIBELEN INGEN KOKEBOK

KBS har to grunnpillarer andhg vekst og forholdet mellom fag
og tro. —I enkelte kristne samfunn aksepterer man, og er enige
i at vi trenger et forsvar, men de
vii ikke selv vre med.Dette syns
jeg er galt. Ogsa i kristne miljØer
har vi oppgaver, vi ma selv vre
med Men vi skal vre oss bevisste det er under visse normer
vi bar et forsvar. Om vi bryter det
femte bud Du skal ikke sla ihjel,
sa skal man ha en god begrunnelse. Vi forbreder oss pa a matte
gjØre et valg der man ma velge
mellom flere gale ting. Si at landet blir angrepet av fremmede
makter. Skal vi da la de ødelegge
alt, eller gjØre det vi kan for a bevare? Jeg skulle gjerne sagt
Guds bud er kiare, men man kan
ikke lese Bibelen som en kokebok.
ARSMOTE

PA arsmøte sist helg var det fellesskaf i sm6L grupper som stod i
fokus. Medlemmer kom det fra
hele landet og jammen var det ikke ogsa en finsk gjest i Ytre. Dette var en 77 âr gammel oberst
som pa motet formidlet en del av
sine mange opplevelser. Blant
annet hadde han sittet i en russisk fangeleir og hans fiske ut-

I tillegg til arsmøteforhandlinger, ble det tid til a knytte
nrmere kjennskap til de andre
foran peisen og mye sang. Formâiparagrafen ble diskutert og
verdien av kbmhiëañ then i
smâ grupper tatt opp.
Mange medlemmer i Enebakk?
—Nei, jeg tror faktisk bare det er
meg jeg, sier Berger. —Men skuhle
det vre noen som er interessert
sa er det bare a ta kontakt!
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BETEL
Onsdag 11. mars ki.
19.30: BØnn og vitnemØte.
Torsdag 12. mars kl.
19.30: MusikkØvelse.
Søndag 15. mars: Utedag
med grill ved Bráthan.
Avreise fra Betel ki.
10.00.
K!. 19.00: Sang og vitnesbyrd.
Alle velkommen.

kr 350.hvit, rod, sort
Str. 41-48

kr 370.kun sort

1/)
cJL ataj-ama

]ER. I

S V.

Grendesenteret - 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

-a

VIG N EU

Nytt Ira kommunen
FORMAN&
SKAP
SØKNAD KOMMUNAL TOMT
Sak om saig av tomt i Borgveien 30 ble I formannskapet
mandag valgt utsatt en
uke. Tomta bar vrt annonsert
til saigs blant kommunalt ansatte, og ved fristens utlØp hadde
ti kjøpere meidt seg. Syv av disse
Ønsket primrt a kjØpe hele tornta.
Ràdmannen sier i sin saksfremstilling at teknisk sjef Torgis Opedal bØr fâ kjØpe tornta.
Han viser til at formannskapet i
spesielie tilfeller tidligere bar
gàtt utenom de vedtatt regler for
tildeling av tomt til kommunalt
ansatte. Dette for a <<holdern' pa
nØkkeipesoner.
ForØvrig antar râclmannen
kommunalt ansatte med 8-10 àrs
botid i kommunen vii ha store
rnuhgheter til a fá tildeit tomt
gjennom A/S Enebakk Tornteseiskap pa Nylencle. Teknisk sjef
som er, nyinnflyttet til kommunen vii i denne sammenheng
vre iavt prioritert.
REDUKSJON Stifteisen Flateby speiderhus gis 50% reduksjon
av kloakkavgift. Dette ble vedtatt med syv mot to stemmer
mandag.
Stifteisen sØkte i brev til kommunen om fritak elier eventuelt a
betale halve kloakkavgiften.
Ràdmannen viser til at speiderne
gratis leier <<Badstua>, og at det i
Enebakk finnes mange forsamlingsiokaler som eies og drives av
lag og foreninger. Det blir ikke
gitt reduksjon til disse, og ban
tinner derfor av prinsipielle grunner ikke a kunne anbefale sØknaden. Han foreslo derfor a avslà
sØknaden , men et forslag fra Jan
østreng(H) om femti% reduksjon
ble vedtatt.
NEMDSTRUKTUR
Det ble i formannskapet oppnevnt seks medlemmer til a gjennomgâ nemdstrukturen i Enebakk kommune. De skal eventuelt komme med forslag til

endringer, og arbeidet bes tilrettelegges slik at saken kan
ferdigbehandles i kommunestyrets septembermØte. LuciePaus Falck(A) ble valgt til leder
og Kàre Kjøile
(H) nestleder. Videre Ble Dag
Skaug(A), Helge Nilsen(V) og
Sven-Erik Tysdai(Sp) valgt inn i
tillegg til en representant fra sentraladministrasjonen.
I forbindeise med de to siste
kommunestyrevalg er det foretatt en gjennomgang av nemdstrukturen i kommunen. I 1983
forsøkte man i stor grad a tilpasse et system med hovedutvalg i kommunen. Sentralforbundets anbefalinger ble i denne
retning ikke fulgt opp fullt ut, da
forholdene ikke là belt til rette i
alle etater. Det er nà gjort henvendeiser til etater, ràd og utvalg
for a vurclere hvordan dagens
struktur fungerer samt bedt om
synspunkter pa om arbeids•oppgaver bØr legges til andre etater, nemder enn det ligger idag.
BOUNDERSØKELSE
Formannskapet vedtok enstemmig a delta i boforholdsundersØkelsen for 1987. Sbm kontaktperson ble Kari Elisabeth
Morbeck oppnevnt. Det er
Kommunaidepartementet og
Statistisk Sentraibyrà som vii
gjennomfØre undersØkelsen I
tràd med opplegget fra tidligere
ar. TjndersØkeisen er iandsomfattende med full dekning av kostnader fra statens side, men det
gir ingen mulighet for spesifikasjon pa komrnunenivâ. Kostnadene beregnes til cirka en krone
per innbygger, noe som tilsier
rundt 7 700 totalt.
Det vises til at Enebakk mangler vitale opplysninger om boforhold, og at dette gir gode muligheter for a fà oversikt over boiigmassens sammensetning og beskaffenhet, befolkningens Ønsker, forhoidet til arbeidsmarkedet og samferdselsmessige forhold. Dette vii ha stor betydning
for boligbyggerprogrammet, i tillegg til at det kan bidra til A utvikle samarbeid meilom kommune og fylkeskommunen.
BEDRIFTSHELSETJENESTE
Forrnannskapet gikk inn for i

prinsippet a godkjenne program
for bedrifthelsetjenesten som er
utarbeidet av en arbeidsgruppe.
Arbeidsgruppa ble vedtatt opprettet hØsten 1984 av Arbeidsmiii Øutvaiget, og det utarbeidede program bestàr av tre deler. I
fØrste kapittel gis det en beskrivelse av virksomheten, deretter fØlger plan for bedriftshelsetienesten der det blant annet foreslás en opptrapping av personalet. Siste del omhandler tjenestens oppgaver.
Arbeidsutvalget bar enstemmug vedtatt A godkjenne programmet, og henstiller kommunestyret a bevilge de nØdvendige midler.
Av programmet fremgár det at
bemanningen bør utvides fra
1987, legens arbeidstid med to timer I uka samt opprettelse av
deltidsstulling av sykepleier pa ti
timer. Videre foreslás en ytterligere utvidelse av bemanningen
fra neste ár.
Râdmannen slutter seg I sinsaksfremstilling til det freinlagte
program, men en utvidelse av dagens ordning er ikke medtatt i innevrende ar. Han viser til at det
er foreslâtt en ytterligere styrking av bemanningen fra neste
âr, og dersom det ikke finnes
plass til utvidelse av ordnungen
fØrste halvàr i 1987 vii det vre
mulig a vurdere opprettelse av
halv stilling for bedriftsykepleier
fra fØrste oktober.

Ny infopmasjonssjef I NKF

Jan Otto Veiseth, 43, er ansatt
som ny informasjonssjef i Norges
KiØtt og Fleskesentral (NKF).
Veiseth er utdannet 1rer og
spesialpedagog, og arbeidet i
skolen fØr ban gikk over i presseog informasjonsvirksomhet. I de
siste 9 ár bar ban vrt informa-

BILDET: Informasjonssjef Jan
Otto Veiseth.
sjonssjef-r UNI Forsikring.
Jan Otto Veiseth etterfØiger
Sveun Overskott, som etter 2 àrs
permisjon vender tilbake til Hamar og Norsk RØdt Fe.

EIFs karusellrenn
FØlgende renn gjenstàr:
Onsd. 11. mars ki. 18.00 for 7-15 âr.
LØrd. 14. mars kl. 12.00 for 0-11 ár.
Onsd. 18. mars ki. 19.00 for 12-15 hr.
Alle renn arrang. fra Streiflnn.
Karusellutvalget

ABC bank.

Annorise.

Seks eller to kroner for a betale
med bankgi*ro?.
Det bar vrt mye snakk om
gebyrer pa banktjenester i
den senere tid. For kort tid
siden lanserte den ene av de
fire storbankene, ABC bank,
en fly og besparende mate a
betale regnifiger pa. ABC
banks egne kunder som
benytter bankens "giroautomater", betaler nà 2
kroner i ekspedisjonsgebyr.
Normal pris ved belastning av
konto ved skranken er det
dobbelte.
- Men hvorfor hele seks
kroner nàr giroen betales

kontant.? Vi spor fiiiaisjef
Harald Jahren pa Kløfta.
- Prisen er beregnet pA
ekspedisjoner av andre
bankers kunder. Vàre egne
kunder behøver ikke bruke
kontanter, men kan istedet
belaste sin egen konto hos oss.
Poenget er at kunder som
belaster bankene med ekstra
arbeid og utgifter, selv skal
betale en del av disse utgiftene.
Váre egne kunder gjør jobben
enklere for oss, og betaler
tilsvarende mindre. Pensjonister betaler forøvrig aidri

Filialsjef Harold Jahren, ABC
pd Klø Ito.

gebyr ved belastning av sin
Personkonto.
Jahren kan fortelle at overgangen til selvbetjent "Giroservice" bar gatt meget bra, og
at de fleste kunder benytter seg
av muligheten til it belaste sin
konto til halv pris.
- Minibankene bar vi jo allerede. Skal det bli helautomatiserte banker nit, Harald
Jahren?
- Nei, vi skal fortsette it gi
god, personhig service. Selvbetjening av de enkle "dagligbank-tjenestene" vii gi vitre

medarbeidere enda bedre tid
til it yte ABC banks kunder
service pit ritdgivningssiden.
ABC banks Kontofon-tjeneste
er et godt eksempel. For var det
vanhig it ringe sin filial, ehler stit i
kø ved skranken, for it fit
opplysninger om kontoforhold.
Nit kan vitre kunder ringe en
automatisk svarer-tjeneste,
som gir de samme opplysningene 24 timer i døgnet, hele
itret. Det er noe av dette vi
mener med at bank faktisk kan
avslutter
enklere,
gjores
Jahren.
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DAGENS LOYPE
Midtveis mellom Streifinn og
Kirkebygda mØtte vi to grønnkiedde jenter, Jane Buer og Kari
Merete Myhre. De kunne fortelle
de ofte benytter lØypene rundt
Flateby og at de sikkert hadde
gatt en tur uansett denne sØndagen. Men de er ganske sikre pa at
arrangementet for en del folk er
et puff til a komme seg ut.
Ikke langt fra Veng kom man
nok en gang fra den stille skog
frem til en livlig og foiksom matstasjon. Her mØttes lØpere med

nesa vendt i ulike retninger til
pØlser ved grillen, en hvil og en
prat. Andre var kanskje mer opptatte av fart og klokka, og lot den
trengte vske rask skylies nedover strupen fØr energiske staytak fØrte dem Ut pa nye mil.
Siste hvil var i Ekebergskaugen for dipiom kunne mottas pa
Drivplassen.
Og fra Skiforeningen er meldingen klar, dette er noe de vii fortsette a arrangere!

Regnbuen holder
til i Lillesalen pa Flateby samfunnshus, og
har 25 medlemmer
mellom syv og fjorten
âr. De hØrer til under
IOGT, en verdensomspennede organisasjon som jobber for
brorskap, edruskap
og fred.
Brevspretten ,det vii Si medlemmer gjennom brev har Enebakk hatt i lang tid. Men det var
fØrst for seks àr siden det ble satt
igang regelmessige mØter. Disse
ble i begynnelsen holdt hjemme
hos Willy og Vera BergflØtt, de to
intitativtagere til laget pa
Flateby.—Var selv medlemmer av
den voksne losjen i Oslo og Ønsket a bringe det Ut til barna her.
Mange var interesserte, og en
navnkonkurranse resulterte i
e<Regnbuen", sier Vera som ogsa
idag er ieder for gruppa. —Viser
organisasjonen er verdensomspennede , skyter mannen inn.
lOG har medlemmer over hele
verden, bade barn, ungdom og
voksne. Godt over 100 àr er den,
og betegnende i nátid er at den er
like voksende med mer enn tre
millioner medlemmer over hele
kloden.

Jane Buer og Kari Merete Myhre er flittige brukere
av skiløpene.

MØTER
Hver ujortende dag avholdes
det mote, og her er aktivitetene
mange. Det er hobby, lek, sang
og konkurranser. —De irer mye,
og blir satt til oppgaver. Mange
innslag tar opp bruk av narkotika, tobakk og alkohol, dessuten
utvikiing-og fredsarbeid, sier Willy.
IOGT bar en egen solidaritetsaksjon for utviklig, FORUT.
Disse har prosjekter igang i
Gambia , pa Maldivene og Sri
Lanka. Viktig her er arbeidet
mat rusgift i den tredje verden.
Dette er noe Regnbuen stØtter
som best de kan gjennom a ta del
i verve-og innsamlingsaksjen,
samt lage basarer.
LAVT I TERRENGET Mange
er det nok som ma innrØmme
dette er en organisasjon de ikke
ante eksisterte i Enebakk. Vera
og Willy sier de hele tiden har
mattet holde seg lavt i
terrenget.—Kunne nok fort fatt
50-60 barn, men vi har ikke kapasitet. Til na har det bare vrt
ass som har jobbet med dette.Na
har vi derimot to hjelpeledere,

Lena Onstad og Bente Knutsen.
Men det er fortsatt behov for
ungdom og voksne som kan hjelpe til, eller vre med a fA igang ei
gruppe for ungdom og/eller voksne. Ungdomsgruppe er ikke i
drift pa grunn av ledermangel,
dette er synd.Skulle gjerne ha
fulgt opp det vi jobber med her.
Dessuten kan aktive grupper
pavirke miljØet i kommunen mat
sjenkebevilgning og pal, sier Vera BergflØtt.

Sommerleire tar Regnbuen aktivt del i hvert dr.

SEPA MEG!

En abbor pa over en kilo fzkk Marie pa kroken i Vag
forleden. De store mente det ikkefantes noefisk der hun
satt, men Marie satt standhaftig med sin pilkestikke. Og
resultatet ser du, syvâringen har all grunn til a vcre
stolt!

LAMPESPESIALISTEN i Strømsvn. 28, Strornmen
har 1 000'vis av lamper i 3 etasjer!
Mange fine
ute- og innelamper.

Christian MjØnhi pa to ãr kom pa kjelke innover til
mat stasjonen i Kirkebygda sammen med mamma. LØypene skulle sjekkes for de var det bestefar som hadde
kjØrt opp.

Vi selger nà
utlamper
med opptil

50°k: rabatt!

L'NrEH)ET
STR8MSVN 28 STRDMM(N T9 fl 8217

VIGNETT

Ipsen og
Penfighet'
I en gammel kokebOk fra begynnelsen av dette árhundre har
vi funnet fØlgend&retningslinjer
for orden og renslighet.
Irsen og renhighed er nØdvendige ting i et hus der, hvor der ikke
hersker orden, er ikke godt at
vre. DØre og vinduer maa vaskes hver uge, og umalede gulve
skures, malede gulve bØr hver
dag overvaskes, støvet feies bort
af alle kroge, og møblere bØrstes
og tØrres vel af. Medens dette
staar paa, maa vinduer eller dØre
staa oppe, saa der kan strØmme
frisk luft md der, hvor man skal
opholde sig om dagen, det styrker baade bØrnene og de vogsne.
Alle sngek1der maa om
sommeren ofte hnges ud i luften, bankes og bØrstes, men om
vinteren, naar dette er vanskeligere at gjøre, bØr man stte opp
vinderne og slaa sengen helt
opp, naar den forlades om morgenen, og lade den staa og udluftes
en tid, for den redes.
I kjØkkenet, hvor maden skal
laves, maa alt undgaaes, som
frembringer støv. At bØrste klder eller pudse'skotØi i kjØkkenet
maa derfor aldrig finde sted. Man
bØr udvide den stØrst mulige
renhighed baade om sin person,
sit hus og alt, hvad man har under hnder, det er det sikreste
middel til sundhedens bevarelse
og til trivsel og hygge for sine omgivelser.
Lad hver ting have sin bestemte plads, saa spilder man ikke tiden med at sØge hvilket altid
er forbundet med aergrelse og
ubehagelighed. Har man flere tienere, saa bØr man have en liden
bog, hvori alt stentØi og glastØi,
som vaskes op i kjØkkenet, skeer,
gafler og knive skrives, og alle
disse ting bØr optlles en gang
om ugen, derved lres forsigtighed. Alt kjØkkentØi maa were
blankt og rent, enten man har
meget eller hidet. TrkjØrel og
spkkefjele skures med sand og
maa gjøres
I rene, hver gang de
bruges. Naar man steller med
kjØd, fisk, grØnsager osv. skal
man altid benytte spgefjl og
ikke bordet. TrkjØrel hvori der
er kommen sur, og ond lugt, maa
briskebages med briskelaag. I
stenfade, hvori der er sprkker i
glasuren, bØr der ogsaa haves
briskelaag, hvis de skal bruges til
melk. Messing- og kobbertØi kan
stryges over med stearinolje og
pudses med wienersalt eller ogsaa med pudsepomade, hvilket
er det letteste. BliktØi maa en
gang ugentlig skures med fin
sand og grØfisbe. Det som stadig bruges, maa vaskes i varmt
sodevand, skylles og tØrres godt
for at undgaa rust. SØlvskeer og
andet sØlvtØi vaskes i varmt sbevand, skylles og tØrres godt.
En kasse eller kurv bØr anskaffes
til at lgge de knive i, som bruges hver dag, enten de er faa eller
mange. KjØkkenopvasken maa
ikke opsttes naar maaltiderne
er over, maa altid vaskes op og
sttes, enten paa hver sin plads.
Ingen, adlevninger bØr blive
staaende i kjØkkenet men bortsttes orderitlig med det samme
i spiskammer ellenskap eller i en
kasse, hvis man ikke har noget
andet sted, men det maa staa
saaledes, at det kan vre frit for
fluer.

Pàzett
ye! med

Le

Enebakk Hope
Enebakk HØyre avholder nominasjonsmØte torsdag 12. mars kl. 19.30.
Sted: Ignarbakke/Kirkebygden. Enkel
bevertning. Vel mØtt.

ENEBAKK

Kirkebygden Vannverk Alt
avholder ársmØte i gamle Herredshuset tirsdag 24. mars
kl. 19.00.
Dagsorden:
1.Beretning
2. Regnskap
3. Budsjett
4. Vaig
PS. Hvis ikke antahl andelseiere møter, blir det hohdt
ekstraordinrt ârsmØte kl. 19.30.

Ivar Gotaas
v/formann

Dukketeater
-Benjamin og fuglen>>, spihles pa Hauglia
skole, fredag 13. mars kl. 16.30.
(Se omtale et annet sted i avisen.)

11-1

Enebakk FolkebibHotek
ma dessverre fortsatt vre stengt inntil
videre. Nâr alt er kiart i lokalene hos
StrØmsborg og Enersen, vii apningsdagen
bli annonsert i Vignett.

Enebakk Husmorlag

Hest

pa fOr

tEnebakk Folkebiblioteks. nye HE nr.

927088.

3-4 dager I uken.
Star pa stall i Ytre Enebakk. Heist rutinert rytter.
TH. 92 54 16

Isfiske

Aud Skogholt

4,

pa Mjr

Sond. 15. mars. Start ki. 11.00. Fra Ytre Enebakk skole.
lnnlagt klubbm.s.og Mjrpokai.

Enebakk Jegerog Fiskerforening

Enebakk syke- og aldershjern
Ved Enebakk syke- og aldershjem er fØlgende stillinger
ledige for tiltredelse snarest mulig:
½ stilling hjelpepleier natt.
½ stilling hjelpepleier dag (under forutsetmng av fylkets godkjenning.)

HUSET.

½ stilling som assistent ved kjøkken.
½ stilling som assistent ved vaskeri.

(Vikariat for 1 ár med mulighet for fast tilsetting.)
Vi kan tilby et trivehig arbeidsmiijØ, godt humØr og et givende arbeid.
For tilsetningene gjelder vanhige kommunale tilsetningsvilkâr med de plikter og rettigheter som fØlger etter gjeldende lovverk, reglementer og tariffavtaler.
Lovbestemt pensjonsinnskudd 2%.
For nrmere opplysninger ring telefon 02/92 44 60.
SØknader sendes Enebakk syke- og aldershjem, 1914 Ytre Enebakk, innen 29. mars 1987.

- ER ET PENT HUS
- ER ET VERDISIKKERT HUS
- HOLDER HOY STANDARD

IKKE VENT

Bestyrer

- ring. og avtal tid for visning
éller send kupongen.

Hybel/hybelleilighet
Jeg er ei indiskjente pâ22 àr som skal begyñne ved Enebakk syke- og aldershjem som ergoterapeut og jeg trenger en plass a bo. Vennhigst ring bestyrer pa telefon
49 70 55 eller pa kveldstid 92 70 55, sâ snart som muhig.

Utvidelse av aksjekapital

Det er beshuttet a utvide aksjekapitalen i lokalavisen for
Enebakk, A/S Vignett.
Generalforsamhingen har i mote 19. november 1986 vedtatt at aksjekapitalen skal utvides med minimum kr
50.000,- og maksimum kr 100.000,-.
Nrmere opplysninger om selskapet:
1. Selskapets virksomhet er avisdrift, partipohitisk uavhengig.
2. Regnskapsresultat: 1984 ± 87.174,-. 1985 ± 126.398,-.
3. Aksjekapitahen er besluttet Økt for a bedre avisens
Økonomiske stilling.
Nrmere opplysninger om selskapets vedtekter og regnskap for de to siste ár kan De fâ ved henvendelse til A/S
Vignetts kontor, Klokkerudâsen 1, 1912 Enebakk.
Aksjetegningen kan tidligst fmne sted 14 dager etter at
denne tegningsinnbydeise er kunngjort i Norsk lysingsblad. Tegningsinnbydelsen er apen frem til 31. mars
1987.

j 'i Ii.IeIll,

GuIlringshus
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Navn:
Adr.:
Postnr. Isted:
Telefon:
LI VIL HA FINANSIERINGSKALK,YLE

ASKIM BYGG & BO
Postboks 148 - TrOgstad
TIf. 02-82 51 51 -82 53 04
Mobiltlf. 094-13 951

I
I
I
I

I
I

VIGNETT

Wr

.BYGGEPLAN(R?
Vi tegner nybygg, tiibygg,
garasjer, hytter etc. - Ordner papirmølla [ram til
godkjent byggesak. - Regulerer / prosjekterer
mindre tomteomràder. Star for opparbeidelse av
V.V.A. [ram til byggekiare
tomter. - Oppmáiingsai'beider. Ti!. e. ki. 17:.
06/97 69 64, 02/83 10 68 el.

det gjelder
grass

Alt

do re r
og vinduer
til rimelige
priser. Speil.
Alt i glassarbeid
utføres.

RING

71 4733
71 6838

Lilest,øm
Vindu & Glass A/S

DROSJER
Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TO. 92 65 06
MobiltIf. 094/34 527
DOGNVAKT

Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Mobillif. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOGNVAKT

Tove Hagen
1912 Enebakk
TO. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547
DOGNVAKT

Iaiv ppisl
pa en del
stoffe r

Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrâ

GODT UTVALG I
YTTERDORER I TEAK PA LAGER

PRIS FAA KR 2290.-

Asenvn. 3— 1400 Ski

02/*87 30 60
- VERD ENS MEST KJOPTE -

HELE DOGNET

(TIOL VILLA GLASS A/S)

DORER V1NDIJER SPOIL ALT I GLASS

-•-.••U•.•....

) - TLF. :14. 20-46

83 96 93.

HeIq og nattservice tlf. 71 75 5
Jemhane8t 24 ved sykehoset) 2000 Litesteem
Telefon 02/11 6838 .- 7147 33

U.- m.•U....

SINGER TORST
SINGER FØRST

Prov en
smâannonse I

Ui1nctt

SINGER

Vektertorget, Kirkegt. 1

TIf. 7122 82

Annonser leses
av folk flest

INNVENDIGE DORER

1. sortering

furu fyllingsdorer
Alle storrelser pa lager
(Ogsâ dorer med glassapriing)

SPONFYLLINGSDORER
GLATTE, FINERTE DORER

KR

KR475.

Flere farger

.... KR

HVITE DORER m/speil

KR 1.400.

restaurant pa Flateby
ROFF STRUKTUR MALING

Midilag

Varm og kald Iunsj
Pizza
Smørbrød og kaker

Alle rettigheter.

10.00-23.00
13.00-21.30

3 liter KR

lO liter KR290."

LATEX MALING 03 (AlnaPlast)

10 liter KR185."

LATEX MALING 03 (Ama Plast)

4 liter KR

TIf. 92 88 60
pr. plate KUN KR 30.'

med installasjonservice

SPONPLATE VEGG
SPONPLATE GULV

SKI STASJON

EN

EVE/EN

KJEPPEST
BREDJ

GEIRA
- kjokkenet for deg
som vii ha det beste!

Tor Veitebcrg AIS
0 I
AuI. rorleqgerfirma
8REDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI

I

TELEFON 87 35 06
TELEFON 87 08 28

Kontaktlinser
tilpasses

Utstillingskjokken
I hvit beiset elk
selges
med 40% rabatt

Timebestilling:TIf. 71 43 91
LILIESTROM
KONTAKTUNSEINSTITUTT AIS

Storgt. 21 (Fjellberghjornet)
OPTIKER

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

INTERIOR A/S
Strømsveien 81, 2010 STROMMEN
TIE: (02) 71 51-45

Apningstider:
Mand., tirsd.,
onsd.
og fred kI. 10-17
Torsd kI. 10-19
kI. 10-14
Lord

85.

•

LATEX MALING 07 )Blnao Past) .12 uter KR 325.- I
I
10
LATEX MALING 07 (Bindo Plast) 4 liter KR ILJ. •

Grendesenteret 1911 Flateby
COMFORTBUTIKKEN

98.'

ROFF STRUKTUR MALING

Ristorante Pizzeria
Italia

JE/5

U.

Velkommen til nyâpnet

Apningsticier
Søndag

/TEJ

.

I
I
I
I
I
I
I
p
KR 65.- I
KR 75.- I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
60 ruller pa lager
I
I
PRIS FRA KR 39."
I
I
IVINYLBELEGG
KR 49mI200, 300, 400 cm bredde
pr. m2
I
.1
I
ET PARTI TEKSTILTAPET
I
I
I
I
For kr 59.- NA KR 29. pr. l.m
I
I
I
I
DIV. RESTER:
I
I
I
TEKSTILTAPET KR 10.
I
I
I
I
I
Lordager
9-14
Hverdager 10-19
I
I
STOR GRATIS PARKERINGSPLASS
I
I
'
----rn--U

VIGNETT

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG

UNNGA S7Opp PA
VIGNE
i:
L DIN
POSTG/ .
KE7-7
HVJ5, "1,
E Drr
SKJER
INGEN'
RDU
VI3Jp.
MEAl

Se vàr utstifling
av sanitrutstyr kjøkkeninnredning og
baderomsmabler.

Kast ut badekaret ditt
-og' loopet
Normark hjornekar

Pa bare 0,6ii
kandu
staogdusje

FINANSIERING

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESELS
Folio Varmeservice

K4K4EN
VARME

A/

AUT VV5 RORLEGGER

Stremsv. 100, Stremmen
lIt, 71 45 97 / 71 45 98.

v/Bjorn BrodhoR, Tomter
KJOP VVS HOS FAGMANNEN KJOP VHS HOS FAGMANNEN

hf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Ungdomsbil
Meget velholdt

Opel Rekord 1700
72-mod., pâkostet i deler for kr 12.000,-.
(Nyoverh. motor, bremser mm.)

Selges kr 8.000,-.

ONSDAG ER

TIf. 92 85 23

BIFFDAG
PA BUKKEN
Tilberedes pa DIN mate

GULVSLIP

KR 59,-

Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktige!se.

HVER TORSDAG
DEKKER VI
vARr POPUL/ERE

ENGERS GULVSLIP. TH. 94 01 38 e. kI. 17.

REKEBORD
Norges
utvalg
I

skinnbuksep
(Besok var forretning og bedom selv.)

8 modeller, - mange farger

SPIS SA MYE
DU ORKER FOR

KR 49,-

og bade
barna
og du far bedre plass pa badet!

NORARK BAD
COMFORTBUTIKKEN
Tor Veiteberg A/S
Kjeppestadveien,
TIf. 87 35 06 - 87 08 28
SKI

ONSDAG - TORSDAG

DSJ.

9'%

MURRA V

TREN AEROBIC NAR
OG HVOR OFTE DU VIL!

SPILLER DIN MUSIKK

HVER SØNDAG
DEKKER VI VART
P0 PU LLER E

FAMILIEBORD
KR 95,Barn kr 1 ,- pr kg
av (let do veicr
APNINGSTID StJNDAG:
KI. 13.00-20.00

Tegnefilm for barn
hele dagen

Vi fører det
meste i skinn
for dame - herre
og barn.
Nye seiskapsbeiter ankommet stort utvalg.

GRILL - DANCING
Alle rettigheter

Stromsvn. 42, Strommen
Skinnsenteret, gamle RA-GLA, Skàrer

uk4e/z
Uea
Stromsveieri 85
Strommen TIf. 7180 80

-

Fra 1. mars innfører vi et kiippekortsystem - silk at
du frca. 20 forskieihge treningsmurgheter pr. uke.
10 kiipp: kr. 350,- 20 klipp: kr. 550,- Enkelttrening
kr. 45,- pr. gang. Inkiudert 1 prisen er gratis badstue
og massaslebad
Ring eller stikk oppom til en gratis prøvetime.

F
J '

DANSESTUDIO
Soiheimsgt. 1, Lillestrøm
(Meierigôrden) TIf. 7180 40

VIG N EU

Tanniege

Glassmester

BI I kken slager

Stein Darre-Hansen

Ski Glassmesterforretning A/S

OSUALD N01DLl

Grendesenteret, Flateby

Sjàførskoler

Sandakers Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 8737 10

Alt I glassarbeider.

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.

Masse A - Masse B
Teorikurs - Kjøretimer

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

1911 Flateby - tlf. 92 84 68

Om nodvendig moter vi
til kjoretimer I Enebakk.

Svein Guibrandsen

GAUTE'S TBAFIKKSKOLE

TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

Enebakk glass
Alt I glassarbeid

Grevlingveien 71. 1914 Ytre
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82

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

Alt I blikkenslagerarbeid utfores.
1911 Flateby
TIf. 92 82 67. Mobil 094/94 660

OppIring pa b/I
Teorikurs - Fase II

Ruriegger

Bilfirma

JOHN A. ANDRESEN

Trio Autoskade

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

Vi tar imot Iakkering
og smáskader.

TIf. kI. 9.00-15.00
TIf. utenom kontortid

92 87 39
92 80 31

Kvelder, lordag etter avtale.

Enebakk Tannteknikk

Regnskap

El-installasjon

StrOrnsborg &
Enersen A/S

Enebakk
Begnskapskontor

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

1912 Enebakk
TIf. 02/92 63 03

Ei_AG

bRP

eIeki,onsiaIiio,e,

MEDL. AV NORSKE
REGNSXAPSBYRAERS FORENING

KJELL BRENOJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. MobiltIf. 094/26 165

I1cII1FF.

I1I1IIE!EI1

Erik l(jelgaard

Scan consult

INSTALLASJONSFIRMA

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

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel.
bedrifts-rádgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 9246 39
mobil 09757 419 09427 522

Grendesenteret - 1911 Flateby
DAME. OG HERREFRISOR
Apent: Man. - ons. - fre.
9.30-17.00
Tirs. - tors.
9.30-19.00
Lørdag
9.30-14.00

TIf. 92 88 51/71 42 92

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

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

Bilfirma

Frisor

Siw's salong - tIf. 92 80 49

pa Flateby

KVIKI( RENS

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

'

.

/t
1/) acz7-cZ mCZ

1E 1E4

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

Flateby Antirust
KjUp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby

Mettes Hau'design
DAME- OG HERREFRSØR
SOL - PARFYMERI
Apent:
Mand.-fred, 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-1 5.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Dame- og herrefrisor
Saig av harpreparater og parfymeriartikier.
Dr. R.A. Eckstein biokosmetikk.
Mand., fred
kI. 10.00-17.00
kI. 10.00-20.00
Tirsdag
Lordag
kI. 09.00-14.00
Radyrvn. 9, V. Enebakk - tlf. 92 55 50

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Enebakk Antirust

Rolf Nssvold

1911 Flateby

Vestli, 1911 Flateby

III. 92 89 00

Spes ia Iforretn I nger

K.S Yrkesklaw
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf. 02/88 81 54
Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

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

BrOdrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.
Rlingen
TIf. 83 70 19/7216 85

Utsigts rammeverksted
Alt I innramming
Medaijeskap og innrammede akvarel/trykk
1911 Flateby - Ut. 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
TIf. 92 85 64
Apent hver dag.
Grendesenteret, 1911 Flateby

Jan M. Johansen

TOM NILSEN

Mur, puss.
peiser og fliser

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

TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Smàttaveien 3 B,
1911 Flateby - tlf. 9285 90

D. Freitag & Co

Enebakk
Transformator
verksted

CS Containerutleie
Utlele av avfallscontainere fra 2-8 m3 .

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

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40

Clifford A/S
Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant Cafeteria
Grendesenteret, 1911 Flateby - tlf. 02/92 88 60

Sangerinne av betydelig format (Aftenposten), Av sjelden Masse
(Arbeiderbladet), Sopran med kraft (VG). Avisoverskriftene er datert
april 1984, og blir etterfulgt av omtaler fylt av supperlativer om Marit Osnes Aambøs .tredje aulakonsert. Siden den gang er mye skjedd,
og aktivitetsnivãet har vart hØyt hos sangerinnen som er bosatt I
Enebakk og debuterte i 1977.
Mandag har vi nok en gang mulighet til a høre henne i Aulaen og
denne gangen er det kvinneskjebner som star i fokus. Hva musikerne
angãr
er det satset pa kvalitet, og pa programmet finner vi navn som
o
Age Kvalbein og Alf Ardal, blant annet.
Lukt av nybakt brØd mØter
Vignetts utsendte innenfor dØra
hos familien AambØ. Ved flygelet
sitter de to tvillingene, Hans
Martin og Kristian, og de skulle
ha en svrt sã godt kvalifisert
lrer i pappa Arild. Men det er
mamma vi skal snakke med denne gangen, Marit Osnes AarnbØ
som mandag holder sin fjerde aulakonsert. Og la 055 ga litt tilbake. Marit ble fØdt i Molde, og
kom til Enebakk i 1977.-Korn fordi Arild fikk turnustjeneste her.
Med unntak av ett ar i Oslo har vi
vrt her siden.
Marit forteller hun fra yngre
dager hele tiden ble oppmuntret
til a ta en normnal utdannelse og
jobb. -Ingen arbeidet proffesjonelt med sang, og det falt meg ikke inn jeg kunne gjøre det heller.
Mine foreidre som begge var lrere snakket svrt sà varrnt om
sitt yrke, og jeg startet pa lrerhØyskolen. Der ble det musikklihje, og senere drama i Bergen.
Hadde utrolig mye moro, men
var sã absolutt ikke innstilt pa
det sjokket det var a komme inn i
skolestua. Holdt ett âr i det yrket.
INN PA OPERASKOLEN Marit
Osnes AambØ forsto hun matte
gjØre noe drastisk. Lreryrket
var sá absolutt ikke for
henne.-SØkte pa Operaskolen i
1973 og kom inn. Egentlig var det
vel tilfeldigheter alt sammen,
visste overhodet ikke hva det var
jeg gikk til. Men jeg var sâ heldig
A[a Ase Morbor LØvberg som lrer, og hun ga meg inntrykk av at
jeg kunne gjØre en slags karriere.
Forresten har hun. vrt min irer siden. Mange skifter ofte, men
jeg ser ingen grunn til det. Hun
har vrt fabelaktig i alle âr, og
utvikler seg samtidig med meg.
-Etter tiden pa operaskolen
var det kiart for meg, jeg kunne
aidri mer gá tilbake til lreryrket. Heller ikke en ni til fire jobb.
Jeg hadde ftt oppleve det a stâ
pa scenen, var bitt av basillen og
ingefi vei fantes tilbake.

liksom ikke noe mer.
komme pa av bankdirektØrer og
Helt rolig er det dog gait a si folk i hØye posisjoner. Plakater
det ble. Fern stipender ble mot- skal lages og henges opp, protatt, og det fØlgende ár kunne grammer trykkes og Øvelser for
hun reise fern máneder til Roma. de ulike deler av programmet
-Var en deilig by. Bare det a vre skal organiseres. Alt for lite blir
der, blande seg med folk .... vet ik- det av de dagene der jeg pa morke hvor mye kunstnerisk det ga genen gjØr unna litt husarbeid
akkurat da, men det var fint a for deretter i ro og fred a kunne
komme Ut, oppleve et nytt miljØ, sitte a Øve, jobbe inn programse noe annet. Hvordan det yule mer.
vrt na om jeg var det foruten
Nektende svarer hun raskt pa
vet jeg ikke.
spØrsmalet om hun har ofret
NY KONSERT-, TVILLINGER noe.-Har ftt to flotte unger, om
OG STIPEND Alierede i 1979 man ikke har tid til a fA barn da
bestemte Marit seg for a holde en mener jeg heller det er snakk om
ny aulakonsert. -Var nok litt A ofre.
MANDAGENS PROGRAM
raskt, men jeg hadde sâ mye proKvinneskjebner er tittel pa
gram oppe i hodet. Det var .sà
mandagens konsert, og pa promye musikk jeg hadde lyst til a
gjØre. Et halvt ár etter detté grammet firmer vi fire kvinkom tviilingene Kristian og Hans nenavn. Det er Haendels '<Luc- Marit Osnes AambØ holder mandag konsert i Aulaen.
Martin til verden, og en periode rezia,>> -Maria 9>' Stevart fra Scil- Dette er den fjerde pa ti âr, og markerer dermed et juvar det ganske stille fra lers skuespill som har fâtt melodi bileum.
sangerinnen.-Ville gjøre mye, av Robert Schuman, en uropp- og ender med Phaedres selv- kjempestort lØft. Om jeg synger i
fØrelse av <<LadyMacbeth" mord. Et enormt program som
men orket rett og siett ikke. I
Aulaen etter dette kan det umu1984 derimot bestemte hun seg. og <'Phaedre". Det hele blir innle- stiller store krav til sangerinnen. hg bli fØr 20 ars jubileumet,
Hun yule igjen i aulaen for a det av en utmaling om kvinnens -Konserten ble ikke planlagt for skjØnt det er allerede en del som
komme .skikkelig igang. Kritik- skjØnnhet i '<Letterra Amorosa", i desember og det har vrt et svirrer oppe i hodet mitt...
ken var bra, og dette resulterte i
en liten rolle pa operaen, som
igjen ga en litt stØrre...-Fikk ogsá
et arbeidsstipend pa 70 000 kroner. pa en mate er det en lØnn, og
jeg fØler meg mer verdsatt og fri.
Det er jo ikke til a nektes av man
ofte har fØlt det ikke er brukt for
den jobben jeg gjØr. Det er sã
mye problemer og nod i verden,
jeg bruker min tid pa pa nrmest
A true sangen pa folk. Ja, for ofte
fØles det slik. En stor del av arbeidet bestar i a markedsfØre seg
selv, og det er noe man slett ikke
1rer under utdannelsen.
OPERA, UNGER OG HUSHv0rdan ser en vanlig dag ut for deg?
-Det er nesten aidri to som er liNa ogsâ med
ke. Om jeg har noe pa Operaen
skal jeg vre I byen ti etter a ha
snitter og
ftt ungene avgarde. pa etterkoldtbord!
middagen er det handling og
hjem for a lage middag, deretter
Ta med hjem-service.
brer tilbake til prØver om kvelTIf. 92 52 35
den. NA om dagen er det
enormt mye praktisk arbeid, som
skal gjØres. For a [a konserten til
DEBUTERTE I 1977 I de fØl- A henge sammen Økonomisk har
gende ar forbredte den gryende jeg vrt i kontakt med de jeg kan
sangerinne seg pa sin deby.-Tok
mine timer hos Ase, Øvde og un
derviste noe pa lrerskolen I
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