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PA DEKKJAKT? Kjortil 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & 
SERVICE A.S 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE REKVISITA 
Aut. gummiforhand!er 
Stat-radial stadig pa tilbud! 
Dekksalg og service til ki. 19.00 
VELKOMMEN LJTOVER! 

TH. (02) 924408 

 

EKOFISI( 

en konsert av hØy kiasse i Universitetes Aula mandag 

KONFIRMANT 
IAR? 

Vi tar imot 
bestilling pa 

koldtbord og snitter. 

Veer tidlig ute. 

TH. 
925235 

Velfortjent, ener-
gisk applaus fra et 
stáende publikum 
fikk Marit Osnes 
Aambø etter sin kon-
sert i Universitetes 
Aula mandag. Med 
sin kraftige mezzoso- 
pranstemme 	forte 
hun tilhØrerne gjen-
nom kvinneskjebner-
fylt av dramatikk, 
kjar1ighet og trage-
dier. Med seg hadde 
hun en rekke dyktige 
musik erg. ., b nt. 
net  mannen Arild 
Aambø pa kiaver. 

Fjerde gang var det Marit Os-
nes Aambø holdt konsert i den 
tradisjonrike Universitets Aula-
en. Den helt store publikums-
oppslutningen var det kanskje 
ikke, men de tilstedevrende 
viste til fulle sin begeistring. I sa-
len var det ogsà en del enebak-
kinger, og blant disse var super-
lativene mange. Konserten âp-
net med en utmaling om kvin-
nens skjØnnhet, fØr tilhØrerne ble 
fØrt gjennom fire kvinneskjebner. 
Det var Lucrezias fØlelser etter 
en voldtekt. Deretter Maria Ste-
wart akkopagnert av Arild Aarn-
bø pa klaver. De fern sangene 
kunne ses som et slags resyme 
over hennes liv i tragedie og 
gudstro.- 

En uroppfØrelse av Bibalos La-
dy Machbeth hØstet stormende 
applaus fØr den dramatiske kan-
tate Phaedre, der hovedperonen 
tar sitt eget liv. Men det var ikke 
den tragiske slutt tilhørerne fikk 
med seg hjem. For som ekstra-
nummer sang den dyktige san-
gerinne et lite, morsomt stykke 
uten akkopagnement. 

Vi tar batten av, en dyktig san-
gerinne og stor kunstner! 

Marit Osnes AambØ holdt 
lcveld. 

Marcolin 
1 I I I I 

-------- --- ---- 

((&ilenkaflogbi7paSSe 

i 	tilpesson og anirekkn 
• FA gode r5d av Anne-Lise 
• FOLL 	 

UR BRILLESENTER AS  
ANNE-LISE FLAM, OPTIKERMESTER 
Idrettsvn. 20 - 1400 Ski - TIf. 875030 ----- ---------- 

LSTAENDE APPLAUS I AULAEN 
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ENEBAKK 1JANIT- 
SJAR. Konsert 22. mars 
kl. 17.00. Mjr ungd.skole. 

KIRKEBYGDEN VANN- 
VERK AlL. Arsmøte 
tirsd. 24. mars kl. 19.00. 
Gamle Herredshuset. 

BETEL. Husk ukens mØ-
ter. Se ann. 
MIS1JONSHUSET. LØrd. 
21/3 ki. 19.00. SØnd. 22/3 kl. 
11.00. Se ann. 

Fra jubileumskomiteen i Driv 
meldes det om at alt skulle were 
klart for den store festen I Mjr-
hallen. 4.april braker det lOs, og 
de 	hâper 	pa 	stor 
oppslutning. Noen problemer 
bar de dog hatt med a finne frem 

til alle medlemmer. Listene er 
noe mangelfulle, og det kan v-
re folk som burde hatt innbydel-
se som ikke har fâtt. Man oppfor-
dres I slike tilfeller til a ta kon-
takt med Eva Rustad eller Unni 
Ostlie. 

Opel Ascona 1.0 $ 
1978-mod., selges kr 28.000,-. 

TIf. 92 8198 

Kirkene 22. mars og 
25. mars 1987. 

Enebakk 
Søndag 22. mars: 
Ki. 17.00: Herredshuset, 

Kirkebygden. Menig-
hetsfest. Tale v/ama-
nuensis Rosemarie 
KØhn. 

Onsdag 25. mars: 
J1. 19.30: Dalefjerdingen. 

FastemØte 	v/Helg- 
heim hos Knut Skulle-
rud. 

LØrdag 21/3 
annet arrangement - 

SØndag 22/3 
B) kl. 16.30 
Den svarte hingsten 

U) kl. 18.30 
Oxford Blues 

V) kl. 20.30 
Purpurfargen 
Mandag 23/3 
U) kl. 18.30 
Oxford Blues 

V) kl. 20.30 
Purpurfargen 

Linn (deblomen) gratule-
res med 1-ársdagen 
21/3-87. 

Gudmor rn/fam. 

Martha i Oslo gratuleres 
med dagen 19/3-87. (Det 
var 50 ár, ikke sant?) 

Oss pa Flateby 

FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste sklonn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

BROD FOR VERDEN 
Askeonsdag startet fastetiden og Kirkens 

Nødhjelps árlige aksjon, BrØd for verden er 
igang. I Enebakk menighet er det i denne for-
bindelse lagt ut bøsser  i alle postkasser, mens 
disse I Mani blir delt ut gjennnom skolene. 

—Vârt hap er at de ikke blir kastet men 
brukt, sier formann I Enebakk menighets di-
akoniutvalg, Leif Fjeld. 

BrØd for verden er Kirkéns kirkens forlengede, sosiale arm 
NØdhjelps fasteaksjon, og er or- ut i verden, sier han. 
ganisasjonens hovedinntektskil- SAMLET INN I PASKEN 

pa de tyve àrene den er holdt, 
de. -166 millionerer samlet inn 

het har tatt del i aksjonen det 
Bade Enebakk og Mari menig- 

opplyser 	Fjeld.-Organisasjon meste av tiden. -Vi prØver  stadig 
jobber pa to plan, for det fØrste nye mater, sier Fjeld. -Har delt 
driver de et skikkelig utviklings- ut bØssene under gudstjenestene 

og státt pa butikkene. Iár gàr vi arbeid. De setter igang prosjek- 
ter der hjelp til selvhjelp er sen- noe lenger, Og gir bØssene til alle 
trait, i tillegg til krisehjelp. Her er husstander i menigheten. BØs-
det viktig a ha midiene slik at sene er pâtrykket en del infor-
man kan starte arbeidet Øyeblik- masjon, og blir samlet inn under 
kelig. 	 páskegudsjenesten. Man kan og- 

Leif Fjeld presiserer K.N er et sâ levere de pa et av prestekon-
kirkens arbeid pa veiene av torene. 
menghetene.-Vi ser pa det som 

Kiart for den,,.,--,;.-.- 

Store festen 

4.april er det duket for Drivsjubileumsfest  i Mjcerhallen. 

VIGNETT 

Rode fj aer 1987 
0 

70 000 MALET 

Enebakk kommune stØtter aksjonen, og her ser vi Lucie 
Paus Faick har overrakt bidra get pa 500 kroner til Nils 

70 000 kroner er mâiet for 
Lions i Enebakk 6 samie inn til 
storaksjonen Rode fir. P6 
landsbasjs vii de 14000 medlémmer ha inn 30 millioner, 09 mid-
lene gâr til Haugland Heisesportsenter og Evenes Blindesenter. 
Aksjonen stottes biant annet av Rode Kars, Norges Blindefor-
bund, Norges Speiderforbund 09 Norges ldrettsforbund. 

I Enebakk vii den inniedes med stands p6 butikksentrene br-
dag. Da blir det kakelotterier, saig av jakkefiaer, biifjr og ak-
sjonens musikk-kassett med topp aktueiie, norske artister. 
Frem til den 29. fortsetter de med dor-til-dor saig av den rode 
fir, dessuten vii alle bedrifter 09 forretninger utfordres til 6 
støtte. 

Og mottoet, det er En fjaer i hatten til able enebakkinger. 

,WL 
bildep 
Drivs jubileumshefte er under 
arbeid, og til dette trengs gamle 
bilder. Kanskje er du en av dem 
som har floe liggende I skuffen? 

Kontakt redaksjonen i Driv-
krafta eller Vignett. 

Bruk fantasien, og 
send oss DITT bi-
drag, vi i Vignett ven-
ter spent! 

Onsdagens tekst 
Onsdagens tekst 

Esra 8, 21-23. Derfor fastet vi og bad var Gud om 
hjelp. 
- <<En gang var loven glemt, da kom Esra fra Babylon 

og grunnia den pa nytt>> heter det i Talmud, jØdenes 
skriftsamling. Esra levde 450-400 f. Kr. i en tid da jøde-
folket var sterkt presset som folkeferd. Det Babylons-
ke fangenskap er slutt, men omrádene rundt Jerusalem 
er fortsatt underlagt perserkongen. I oppbyggingen er 
Esra en av de sterke menn. Han har perserkongens full-
makt til a ordne opp. 

Onsdagens tekst gir innblikk i et dilemma ban er 
kommet opp i. Han skal foreta en farefull reise, men sy-
nes det er pinlig a be kongen om soldateskorte. <<Vi 
hadde jo sagt til ham at var Gud holder sin hand over 
alle som sØker ham>. Esra Ønsker ikke a nyansere sin 
teologi overfor kongen. Han lyser faste over sitt reise-
fØlge, og deretter drar de. 

Det er mange som drar ut i den bitre virkelighet uten 
militereskorte. Var Gud, som og var Esras Gud, er le-
vende og pávirkelig. Med bOnn og faste kan vi legge 
fram váre Ønsker. 

Esra utfordret sin gudstro. Kan hende har vi noe a 
lere? 	- 

E.J. 

8.april skal vi ha en 
barneside, og den 
skal vi fylle med stofi 
fra dere. Vere seg 
tegninger, vitser eller 
fortellinger. Fint er 
det om dere bruker 
siden ogsã til a for-
telle litt hva dere me-
ner. Det kan vre noe 
dere er glade, triste 
eller sinna for. 



Ukens spaltist 
Velsignelse I tusen Iedd! 

Ukens filmep 
NAP dette leses er Flateby Kino i lull gang med a 

installere amf let. Dot er beregnet a ta Ca. 1 uke, 
silk at ukens torsdags- og lørdagslorestilling tal-
ler bort. 

10 ar med flail gulv og plastikkstoler or na his-
tone - tro det oiler el! Na skal vi ikke longer be-
hOve a ta tresmak og vondt I ryggen. AMFIET ER 
HER - 114 komfortable plasser star til disposi-
sion. 

En WWI uaktuell bapneflim 

Fantasifullt i 
barnehag,  en 

Andreas er en av de mange som virkelig hadde brukt 
fantasien pa Flateby Barnehagès karnevaifredag. 

Energisparing 
A. Sakki - tlf. 83 17 55 

Soskjerming 
D. Berg - (If. 92 88 72 

r DeresMAN  C 

fi 
IEAT f Opp 

100% 

• Varm 	r 
• TetniWo 
• TllIeç 
• Tonir 

10-i 4 
10-20' 

Ellers etter avtale. 

TH. 83 13 59 Nordby bruk, 2009 Nordby 

VIGN EU 

blir reddet, og etter sin hjem- 
komst til USA, slâr de seg sam- 
men med en gaxnmel heste-tre- 

teñsmullghétér -: 
Filmen slutter med et utford-
rerløp hvor landets to beste hes-
ter skal motes. I siste liten blir en 
mystisk tredje hest pámeldt... 

nye, rode 57 T-Bird. Dette mildt 
sagt oppsiktsvekkende kjØretøy, 
kombinert med hans nonchalan-
te og svrt amenikanske vre-
mate, skaffer ham ikke mange 
venner den fØrste  tiden. Den ene-
ste som bryr seg litt om ham er 
Rona, 	hun 	er 	ogsâ 
arnerikaner. 

Nicks iherdige anstrengelser 
for a komme i kontakt med Lady 
Victoria 	gin 	omsider 
resultater. 

Rob Lowe pao Flateby 

Puppupfarlgen 

Na har vi feiret 
50-ársdager hos gamle 
venner i et eneste kjØr. 
Fredager, lØrdager- vi er 
inne i et stim av glade fes-
ter for gode venner, nre 
venner, 9-4 venner, fami-
lievenner og sommerven-
ner. Slike dager blir vi 
sluttet inn i venners fami-
liekrets, og far dele go-
dord, varme følelser, og 
mange minner, i en festlig 
ramme av blomster, lys 
og kanskje musikk. 

Denne morgenen sitter 
jeg og fylles til randen av 
takknemlighet, som sâ 
ofte for. Jeg har fâtt leve 
blant sâ mange gode men-
nesker. Fra jeg var barn 
har jeg vert omgitt av 
mennesker som vii det go-
de og det sanne. Ufortjent 
var jeg omgitt av trofaste, 
kjerlige, rettferdige og 
gudfryktige og arbeid-
somme foreldre og beste-
foreidre. Dc var fulle av 
en aldri hvilende omtan-
ke for oss, sine og vâre 
venner, ja for alt levende. 

Dette har gitt basis for 
mange slags glede. Fest-
glede, arbeidsgiede, na-
tur-giede, for a nevne no-
en. Gleden er butt nedfelt 
sà dypt i meg, at selv om 
den i blantrystesi motet 
med livets dramatikk og 
ondskap, med a ta over-
taket. 

Livsgiede og arbeids-
glede. Store ting i fødsels-
gave. Hvordan kan det ha 
seg at jeg har vrt sã he!-
dig? 

Velsignelser i tusen 
Iedd. .. dumper ordene 
inn i hodet pa meg. Kan 
det were mulig? En kilde 
a Øse av, et fond med 
ustoppelig 	forrentning 
som ikke kjenner infla-
sjon! Summen av for-
fedrenes gudsfrykt? 

Jeg leter frenetisk i bi-
bel og bibelordbok - star 
opp pa: Veisigne, velsign-
else, slekt, forbannelse, ja 
for jeg husker at det 
dreier seg om forbanneise 
i noen generasjoner, elier 
et løfte om velsignelse i 
tusen ledd. Det er utrolig 
hva jeg far lest av bibel 
denne morgenen takket 
vere Vignett. Men hvor 
star dette? Jeg tinner det 
ikke, og ma ty til presten 
for hjeip. Det er miskunn-
het jeg skulle lett etter. 
Siâ opp seiv: 2. Mosebok 
20. kapittel, vers 5 osv. 

Det dreier seg om Her-
rens miskunnhet, og om 
hele 	menneskeslekten. 
Spørsmáiet reiser seg 
uavvendeiig! Vii etter-
slekten ogsá fá del i den.ne  
velsignelsen? liar vi for-
midlet'veien tllkildéñê? 

Utfordrer til neste spal-
tist: Kirsti Paulsen. 

DEN SVARTE HINGSTEN er 
en kiassisk historie om en gutts 
kjrlighet til am hest, en prakt-

e. 
ste over évñ e ra e skibbru .'d, 
blir unge Alec og den vtUe svarte 
hingsten skylt i land pa en ode 
Øy, hvor de sammen hjelper hver-
andre i kampen for A overleve. De 

I filmen Oxford blues mØter vi 
ham som Nick DiAngelo, en at-
letisk, brákjekk og tankelØs ame-
rikaner som trikser seg inn ved 
Oxford Universitet av en sr-
deles romantisk grunn. Han er 
ute etter drØmmepiken, en an-
stokratisk, engeisk ung kvinne 
ved navn Lady Victoria. Han har 
fulgt hennes jet-set liv gjennom 
reportasjebladene I lengre tid og 
har endelig funnet Ut at hun stu-
derer ved Oxford. 

Han ankommer Oxford i sin 

er en <<anderledes" Spielberg-
film, fri for special effects og hØyt 
tempo. Et psykologisk drama 
som skildrer fØrti ár av den svar-
te kvinnen Celias liv. Fra grov 
undertrykkelse og incest finner 
hun langsomt tilbake til sitt 
menneskeverd. Hun giftes bort 
til og undertrykkes av -Mister.,'  
som ogsá holder tilbake brevene 
fra Celias sØster, hennes eneste 
trØst i livet. Da bluessangerinnen 
Shug Avery kommer inn i Mi-
ster's liv, hjelper hun Celia til a 
fri seg fra sin dype nedverdigelse. 

Filmen varer 2.20 t., men hva 
gjør vel det!!! 

OBS! Oxford blues og Purpurfan-
gen sendes ogsã mandag. 

NOMINASJONS- 
LISlE HOYRE 
1. Kane KjØlle, Ytre 
2. Kane KjØlle, Ytre 
3. Liv Vikan, Flateby 
4. Liv Vikan, Flateby 
5. Tore Tidemann, Ytre 
6. Tore Tidemann, Ytre 
7. Brit Laume, Ytre 
8. Steinar Haugnes, Flateby 
9. Tove Marie Oppegaard, Kirke-
bygda 
10. Christian ButenschØn, Ytre 
11. Johan A Sundby, Flateby 
12. Lisbeth Snellingen, Ytre 
13. Sten Kristian RØvik, Ytre 
14. Ronny Rossly Larsen, Ytre 
15. Ivar Gotaas, Flateby 
16. Gunhild haug, Ytre 
17. Cathe Frankrig, Hammeren 
18. Per Finnerud, Ytre 
19. Solveig Fossum 
20. Trond Botness 
21. Roger Steinor, Flateby 
22. Glenn Robert Skaug, Flateby 
23. Ragnhild PorsbØll 
24. Even Ijngersness, Ytre 
25. Karin Jermstad, Flateby 
26. Paal Holsve, Ytre 
27. Kjersti Lund, Flateby 
28. Ove J. Halvorsen 
29. Eva Ek, Flateby 
30. Ole M. Mathiesen, Ytre 
31. Stein Lysaker, Flateby 
32. Dag Nordstrand, Ytre 
33. Sverre Gjestang, Flateby 

Vi ser tilbake 
Formannskapsloven er 150 ár, 

men la oss se hva som har skjedd 
forut for dem. Skatt bar vi betalt 
i mange Herrens an, dog utregnet 
pa ulike vis. 

I 1664 den 27. september opp-
tok (ogden Bülche et skatte- 

-*. +,.F.f 
I- 	r 	''-.-----,. snitt av. 

Mantaflet var oppsatt etter et 
eget system med fuligarder, halv-
garder og Ødegarder. Fuligarder 
var de som betalte mest skatt. 

Mantallet begynner pa Stran-
da med: Sundby, Børgen (Bor-
gen), Giestang (Gjestang), Faa-
sem (FOssum), Stang, Guslund 
(Gusland), TuchebØl TukkebØl), 
Solberg, Silliaas (SØlias), Aars-
rud, Bierche (Bjerke), Hogsteen 
(Haugsten), Fladeby Flateby), 
SicherbØll (SikkerbØl) Omberg, 
Kartterud (Káterud), Digrun 
(Degrum), Solberg (SØndre?), 
Skaaden (SkØyen) som var full 
garder. 

Av halvgarder: Melgaard (Mel-
gárd), Offuen (Ovind), Dellen 
(Dehli) osv. 

Fulde garder betalte 6 dr. i 
skatt, mens halvgarde betalte 3 
dr. Til slutt i mantallet finnes 
husmenn og drenger og han- 
duerchsvolk 	(handverksfolk). 
Her er nevnt Peder Aaser som be-
talte 1 dr. Anund Rasmusen paa 
Buenis (Buuer) 1 dr. og Suend 
(Svend) skreder pa BØllen (BØh-
ler) som betalte 2 dr. 

Nils S 



Dette staselige ektepar er HANS J. THORUD og NICO-
LINE NILSDATTER FRA STUBBERUD. 
HANS var fØdt den 20.12.1843 av foreidre Johan Edv. 
Larsen og Anne Karine Hansdatter BØegh. 
Nicoline var fØdt pa Stubberud 27.10.1850 av foreidre 
Niels Nielsen Stubberud og hustru Karen Hansdatter 
SØrli. Hans døde pa Sentralen 27.4.1927 og Nicoline 
samme sted 1.7.1934. 

Annonse 
Lønnsomt med Høyrentekonto: 

13,50% innskuddsrente 
MU1101ABCbanke 
Bankenes 	rentekarusell 
svinger videre. Denne gangen 
er det storbanken ABC bank 
som er ute og frister egne og 
andre bankers kunder med 
høyere 	innskuddsrente. 
Svrt mange kunder ønsker a 
bruke en større bank, med de 
mange praktiske fordelene 
dette gir. Og nA kan altsã 
ABC bank tilby opptil 13,5% 
rente fra første krone, 
avhengig av hvor mye penger 
kunden har a sette til side. 

De berømte rentetrappene 
er kommet for a bli. Men den 
árvâkne bankkunde har for 
lengst oppdaget at det finnes to 
forskjellige typer rentetrapper 
pa slike høyrentetilbud. Den 
ene er mer lønnsom enn den 
andre. 

Kommer du opp pa et nytt 
rentetrinn, bør du sjekke [01-
gende: Blir den nye renten be-
regnet fra forste krone? Eller 

Filialsjef Ellen Palmstrøm, ABC 
bank pó Grünerløkka. 

kun pa den delen av belopet 
som ligger over det nye trin-
net? 

—Vi har valgt den Iøsningen 
som er dyrest for banken, men 

gunstig for kunden, sier filial-
sjef Ellen Palmstrøm, Grüner-
løkka. 

Og hun har rett. ABC banks 
Høyrentekorito tâler sâ abso-
lutt a bli sammenlignet med hg-
nende ordninger i konkurrent-
bankene. Du far nemlig 10,5% 
rente allerede ved første inn-
skudd, og denne renten øker 
trinnvis til hele 13,5% nâr du 
bar 250.000,- kroner eller mer 
innestáende. 

—lkke bare gir vi god rente, i 
tillegg gir vi vâre kunder opptil 
to [ne uttak I áret, pluss et uttak 
av rentene, uten a belaste 
uttaksgebyret pa 4%. 

Palmstrøm mener det ogsa 
er grunn til ii notere seg at det 
faktisk ikke bare er pa utláns-
siden at det har skjedd noe 
med rentene i lopet av den 
senere tid. lnnskuddsrentene 
er blitt bedre pa en rekke kon-
toformer i ABC bank, sier hun. 

(0 	 

Gamle bildep 
VIG N EU 

FRUKT OG BIER I SMAHAGER 
En interessante og 

hererik kveld ble det 
for de som hadde fun-
net veien til den gam-
le Herredsstyresalen 
forleden. Gjennom en 
lysbildeserie 	kom- 
mentert av Gustav 
Redalen fra institutt 
for fruktdyrking, fikk 
man tips om frukt, 
ber og beskjaring. 

Temakvelden var i 
Hagelagets regi, men 
ogsâ for ikke-med-
lemmer sto dØrene 
âpne. 

-Det snakkes negativt om at 
tomtestørrelsene gár ned, sa Re-
dalen. -Men om man ikke er 
spesielt interesserte er en stor 
hage ofte mer til irritasjon enn 
glede. Mange tips var det til folk 
med <frimerketomter>>, og et bil-
de viste hvordan man med hell  

kunneintegrere frukttrr i pryd-
hagen. A pode inn flere sorter i et 
tre sá spennende Ut, og dette ble 
det vist eksempler pa bade med 
plommer og epler. Et merkelig 
syn matte det sies a were med 
tunge grener fylt av klaser med 
grØnne, gule og rode plommer. 
En innfØring i barkpoding ble 
gitt, og sá absolutt ikke sá inn-
vikiet Ut at det bare var for de 
<<proffet>>. -Den eldste form for 
transplantasjon, sa Redalen. 

GRUNNSTAMME 
Det er ikke bare sorten som er ye-
sentlig nar frukttrr skal kjØpes. 
-Grunnstammen er avgjØrende 
for stØrrelsen, noe som er viktig a 
tenke pa med en liten hage til 
disposisjon, sa han. Ellers ble det 
nevnt at for a hemme veksten 
kan beskjring foretas sommer 
fremfor vinter, og om treet ikke 
vii bare kan en ring skjres 
rundt stamrnen. 

Fra salen kom det spØrsmâl 
om hvor gammelt et epletre blir, 
men her kunne ikke Redalen 
komme med noe nøyaktig 
svar.-Det star et i Asker som er  

over 200, men vanligvis blir de 
40,50,60 ár. Det er de sterktvok-
sende grunnstammer som blir 
eldst. 

S TELL AV JORDA Stell av jor-
da rundt trr og busker er viktig, 
og det ble gitt eksempler pa bruk 
av plast, bark og takpapp. -Tak-
papp er noe som kommer mer og 
mer, den er tung og blâser ikke 
bort. Er den fØrst  lagt pa kan den 
ligge i árevis, og ser penere ut 
enn glinsende, svart plast. 

En gjennomgaelse av pro-
blemer som frostskader, mus, 
meldugg og annet ble gjen-
nomgátt for ulike sorter frukt og 
br ble tatt for seg. Og her var 
det alt fra det vanligste til mer-
kelige krysninger som en bland-
ing mellom stikkelsbr og sol-
bar. 
Men pa tross av alt det nye og 
spennende, lysbildeserien ble 
avsluttet med en tung gren rode, 
herlige epler.. 

SkidFig I 0Fj1efjePdingen Vol 
Om varet ikke var 

av det aller beste var 
det mange som mØtte 
til skidag pa Granly i 
Dalefjerdingen søn-
dag. Bak arrange-
mentet stod det ett ãr  

gamle Velet, og i snØ-
vr og blest ble ski-
renn, hopp og aking 
gjennomfØrt med del-
tagelse fra tre genra-
sjoner. 
Fra yngste jente pa tre oppover 

Marianne Thoresen var yngste lØper. Med sine 3 1/2 âr 
stabbet hun seg ifint driv gjennom lØypa sammen med 
mamma Astrid. 

til de med grálig har var det 49 
deltagere ved Granly. Disse var 
inndelt i fire kiasser, og mestrer-
skapet startet med langrenn. I ei 

opp, var salen inne oppvarmet. 
Her var det salg av vafier, pØlser 
og merker som Borte bra, Dale-
fjerdingen best. 

selvopptrákka løype  med innlagt 	 Saker blir sendt til hØring i Vel- 
post for potetkasting raste de 	En premi ble det til alie. og ar- ______ ___ 	 j- Il tr----- 

nh 	mye tid --- 
resulterte i strafferunder. Disse resen tok opp det hele pa video. 	 a G gatt med til dugnader p 	n y, ral -Kommer til a bli vist pa Granly, dessuten noen arrangementer 

opplyste han. 	 som hver gang har samlet 60-70 
mennesker. -Noe vi vii begynne a 
jobbe for na er ballplass ved Bur-
stad, avslutter Sundby. 

ble det forresten mange av, og 
gjennomsnittet IA pa tross av 
tjuvtrening pa tre ekstrarunder. I 
en av puijene, for de mellom 11 
og 13 ble fellesstart forsØkt, og 
dette ble. en stor suksess. 

Deretter var det hopp og aking, 
og var det behov for a tine litt 

INTERESSE FOR VELET 
Et Vei i Dalefjerdingen ble det 

tatt instativ til for to ar siden. 
—Kom skikkelig igang i 1986 sier 
avgatt formann Andreas Sund- 

by. -FØlte behov foret eget, bade 
som samlingspunkt og i for- 
bindelse med kommunesaker. 
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INKO-GRATIS VEILEDNING 
ENEBAKK HUSMORLAG FOR SMA BEDRIFTER 

Eva Kristoffersen  er gjenvalg som lagleder i Enebakk 
Husmorlag. 

Enebakk husmor-
lag har avholdt sitt 
ârsmøte og gjenvalgt 
som lagleder ble Eva 
Kristoffersen. Til vig-
nett opplyser hun det 
har vart vanlig akti-
vitet i âret som gikk 
og at de nâ har rundt 
seksti medlemmer. 

Som I de fieste andre 
forefinger er det bare 
en liten del av disse 
som er aktive. 

mike aktiviteter har de hatt og 
i mars samlet en temakveld om 
anorexia nevrosa og bulimi 
svrt mange interesserte. Sam-
me máned ble det vist dukketea-
ter for de yngste, og Marianne 
Stubberud samlet 150 unger pa 
Hauglia skole. Dette er derfor 
noe de vii prØve  igjen, og allerede 
fØrstkommende fredag vii Kjell 
Matheussen holde en forestilling 
samme sted. 

I siutten av april, nrmere be-
stemt den 24 kom to unge jenter 
fra juridisk ràdgivning for kvin-
ner. Dette var jusstudenter og 
disse snakket om samboerfor-
hold, skiismisser og kvinners 
rettigheter pa andre omráder. 
Sommeravsiutningen ble en tur i 
kirken og pa bygdetunet, og her 
var Steinar Heigheim med som 
guide. En titt pa Ragnhiid JØ1-
sens gravsted ga dem institativet 
til en innsamiingsaksjon. Denne 
ble gjennomfØrt pa Barnas Dag i 
oktober, et arrangement som for-
Øvrig var svrt sá veiiykket. 
Masse unger tok del i et omfat-
tende og populrt opplegg. 

BEDRIFTSBESØK OG MØTER 
Tidligere pa hØsten hadde de et 
mote om homopati og i siutten 
av oktober reiste flere av med-
lemmene pa et mote i Nittedal. 

Her var det organisasjonen Kvin-
ners Frivillige Beredskap som 
hoidt en paneidebatt om hvor-
dan man i kommunen har for-
bredt seg pa krig. I en kom-
mentar til Vignett sier Eva Kri-
stoffersen det var et svrt spen-
nende mote, og at de har tanker 
om a gjnnomfØre floe lignende i 
Enëbakk. 

I tillegg til dette har med-
lemmene vrt pa bedriftsbesØk 
pa Freia og Postterminalen, 
samt at de to ganger i aret er med 
i et besØksopplegg pa syke-
hjemmet. Tusen kroner blir hvert 
r sendt til Redd Barna, og noe 

kursvirksomhet er forsØkt 
igangsatt uten stort hell. 

NYTT STYRE I det nye styret i 
husmorlaget sitter som nevnt 
fortsatt Eva Kristoffersen. som 
lagleder. Nestleder er Kari Gla-
vin og kasserer Thordis Bekkens-
ten. Sekretrjobben har de ikke 
greid a besette og ma dermed de-
ies pa de Øvrige styremediem-
mer. Som studieleder sitter Hil-
dur Gjerde og styremedlemmer 
er Ella Wenli, Kari Ingebrigtsen 
og Wenche Fensholt. 

Programmet for aret er for-
elØpig ikke ferdigsnekret, men 
det vii bli et kurs med tittel 
'<Fargdegvakker. Dette biir i 
sammarbeid med Sissels Par-
fymeri, og tar for seg farger og 
make up. Dukketeater biir det 
som nevnt fredag og et par arran-
gementer skai avhoides i sam-
mardbeid med Hagelaget. Og 
selvsagt biir det i oktober igjen 
Barnas dag. 

INKO-tjenesten gir 
gratis veiledning til o smâ og mellomstore 
bedrifter. —Primart 
til de med mellom en 
gfireansatte .., sier-

Gina Krogsvold. Hun 
er en av de to be-
driftsrádgivere ved 
kontoret for Oslo og 
Akershus, og i uke 13 
vil de besØke bedrif-
ter i Enebakk. Endel 
har de sendt brev, 
men noen assjur liste 
over naringsdriven-
de I kommunen fin-
nes ikke, og det har 
derfor vert en vans-
kelig jobb a lete frem 
alle. 

INKO star for Informasjon og 
kontaktformidling og er et stat-
hg veiledningskontor som ble 
opprettet i 1979. Fjorten kon-
torer spredd i det ganske land 
bar de. og i fjor sommer ble det 
siste, i Akershus og Oslo oppret- 

dustri- og hãndverksbedrifter de 
har for Øyet. Og deres oppgave er 
A inforinere om lane og strøtte-
ordninger, fremme samarbeids-
tiltak og formidle kontakt mel-
lom bedriftene og de instanser 
som kan lØse deres problemer. 

-Vi driver oppsØkende arbeid 
og har en tidsbegrensning ved 
hver bedrift, sier Krogsvold. -Ho-
vedtyngden av det arbeidet vi 
driver er pa Økonomi. Vi kan 
komme til bedrifter som rett og 
slett er konkurs uten seiv a vite 
det. De har ikke Mtt informasjon 
av regnskapskontoret og vet ik-
ke hva de kan kreve av 
dem. -For mange virker det 
kanskje patrengende at vi kom- 

mer fra Staten , men vi jobber 
helt og fullt pa bedriftens premis-
ser og har taushetsplikt. 

INKO TIL ENEBAKK 
-Hvorfor kommer dere nâ til 

Enebakk? 

n,r1—  her virker veldig positive ti a 
sammarbeide med nringslivet. 
Et eksempel pa dette er opp-
rettelsen av nringsradet. Dess-
uten er det en kommune med 
mange smabedrifter og det ligger 
et stykke fra Oslo. Vi kan hjelpe 
dem a finne frem i den jungelen 
som finnes av stØtteapparater. 

En del brever er sendt Ut til be-
drifter i Enebakk om besØket, 
men som i de andre akershus-
kommuner finnes ingen assjur ii-
ste over nringslivet.-Kontakt 
oss om dere Ønsker besØk men ik-
ke har ftt noen henvendelse 
sier Gina Krogsvold.-Holder til i 
Akersgata 64 i Oslo. 



Evy Olsen og Ama Raana3s gjØr  tralla kiar til a ta fatt 
pa morgenstellet. 
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Nytt Ira kiioi-omu—i 
Det ble i formannskapet man-

dag vedtatt at forprosjektet i for-
bindelse med tilbakefØring/byg-
ging av boliger innen HVPU (Hel-
severn for psykisk utviklings-
hemmede) sendes Ut til hØring 
med frist fØrste  niai. 

Det var i juni 1986 det ble ved-
tatt a oppnevne et utvalg for a 
utarbeide forprosjekt i forbindel-
se med tilbakefØringer/bygginger 
av boliger innen HVPU. Fra helse 
og sosialstyret ble K.re KjØlle(H) 
og Margrete Wiger(A) oppnevnt, 
dessuten Lucie Paus Falck(A) fra 
formannskapet. I utvalget har 
ogsa Tove Britt Henriksen, leder 
for foreldreforeningen for funk-
sjonshemmede deltatt, og som 
sekretr Aud øen fra sosialkon-
toret. Arbeidsutvalget ble gitt i 
mandat a planlegge tilretteleg-
ging for tilbakeføring av klienter 
innen HVPU. Videre vurdere fel-
lesprosjekter innen kommunen 
med andre kommuner og fylkes-
kommunen, sarnt utrede Økono-
miske forhold i forbindelØse med 
prosjektet. 

Kommunestyret vedtok i de-
sember a reservere ledig n-
ringstomt i Ytre til arbeids- og 
aktivitetssenter for klientene, 
dessuten reservere to boligtom-
ter til bygging av vernede boliger 
pa Nylende. 
HJEMMEHJELP 

Det ble mandag vedtatt a opp-
rette 1 1/2 stilling som fast hjem-
mehjelp. Fra det tidspunkt stil-
lingen blir bersatt, reduseres en-
gasjement av timelØnnede til-
svarende. 

Radmannen viser til at det er 
sosialadministrasj onens Ønske 
at man kan ga fra timelØnnede til 
faste hjemmehjelpere. 

Persoilkonto. 

ABC banks hverdagskonto gir deg en rekke bruks-
muligheter bg høy rente nir du trenger 
det - opptil 13 %! (Grunnrente 5 %j,  for 
honnørkunder 8,5 %) 	 bank 

VIGNETT 

Nattevakt p0 a sykehjem et 
Det er lØrdag kveld, klokka viser elleve. Innenfor glassveggene pa 

sykehjemmets vaktrom pakker fire hjelpe-og sykepleiere sammen et-
ter kveldsvakta. Rapport er gitt, og nâ er det nattarbeiderne, Ama 
Raanas og Evy Olsen som tar over. Likevel kan ikke sykepleieren ta 
seg helt fri, hun har bakvakt. Og pa tross av at hun kan gá hjem til sin 
seng, skulle det vre noe ma hun opp. 

Pasientene er alle i seng, og 
med godt overblikk over kiok-
kene som piper og blinker nàr pa-
sientene vil noe setter nattevak-
tene seg til rette. Men ikke i man-
ge minutter. Klokkene ringer i 
tur og orden, og de lange pausene 
blir det ikke. Mange har smerter, 
andre har vanskelig for a fA sove 
og trenger noen a prate med. De 
fleste kan ikke selv springe Ut P 
toalettet, ei heller finne seg et 
glass vann. I lØpet av natta gár 
de tre runder, og med forsiktige 
skritt lister Ama og Evy seg inn 
pa alle rom for a forsikre seg om 
at alt er i orden. LIKER NAT-
TJOBBING Ama Raans er en 
av de fern som jobber fast i halv 
stilling pa natta. -Syns det er 
fint, sier hun. -Har alitid vrt 
nattmenneske , dessuten har jeg 
smá unger slik at jeg er hjemrne 
hos dem om dagen. Vanligvis 
kan jeg sove mellom ni og to nar 
de er pa skolen, i tillegg til floe pa 
kvelden. -Hvordan er det a gâ 
pa jobben eksempelvis lørdag 
kveld? 
-Tenkér ikke over det. Dette er 
jobben var, det er bare slik det 
ma vre innenfor helsesektoren 
og i en del andre yrker. 

MORGENSTELL 
Klokka tikker mot seks. Etter 

syv timer pa vakt skal jentene 
starte morgenstellet. Og pa tross 
av sØndag, mange er det som vil 
opp tidlig.Litt ekstra energi ma 
til i helgenDa kommer det ikke 
mer enn fern pa dagvakt, og for 
disse blir det en svrt sâ stri torn 
om ikke nattevaktene har statt 

PA skikkelig i morgentimene. Og 
mens vaskefat fylles, pasienter 
vokner til liv og det lysner uten-
for, tikker klokka med utrolig 
fart. Det er sa masse som skal 
gjØres, og for man riktig vet ordet 

av deter den butt halv atte. Igjen 
er pleierne samlet til rapport bak 
glassveggene. Og mens andre 
folk sa smatt begynner a vokne 
til liv, drar Ama og Evy hjem til 
sine dyner. 

CHARLOTTE OG 
ANNETT BEST 

Bare to fra Enebakk IF stilte 
til start da 7, 8 og 9-ãringer fra 
fern ulike kiubber sist onsdag 
var samlet til langrennsstart. 
Den magre deltagelse skyltes 
kollisjon med karusellrenn, men 
de to representanter gjorde en 
respektfull figur. Annett Olafsen 
vant, mens Charlotte Ulfseng 
kapret den neste plassen. 

Rennet gâr av stabelen hvert 
ãr, og arrangementet veksler 
mellom de ulike klubbene som 
foruten Enebakk IF, er Skjeds-
mo, Relingen, Lorenskog og 
StrØmmen og LillestrØm. 

Kamp mot 
radioaktiv 
forurensning 

Landbruksdepartementet er nã 
i ferd med a vurdere hvorledes 
landbruket kan bekjempe pro-
blemene med radioaktiv for-
urensning kommende vekst-
sesong og i àrene framover, sier 
departementsràd Per Harald Grue 
i Landbruksdepartementet. 

- Foreløpig er det ingen som 
med sikkerhet kan si. hvor mye 
radioaktivitet det vii vre i beite 
og for til sommeren. Forsøk ty-
der imidlertid pa at det vii bli lite 
utvasking av radioaktiv cesium 
fra jorda over vinteren. Det er 
derfor viktig a fà klarlagt hvorle-
des produsentene kan redusere 
radioaktivitet i fôrstoffer og der-
med i dyr. En ma vre forberedt 
pa at det ogsA til høsten kan vre 
nødvendig med nedforing av 
smâfe, storfe og kanskje tamrein. 
Mâlet er iallfall kiart: Alt kjøtt  av 
smàfe og storfe og sâ mye som 
mulig av reinkjøtt  skal reddes for 
menneskelig konsum, sier Grue. 



Det for anledningen kjeledresskledde personalet ved sykehjemmet 
kom formlig ramlende Ut av den rØykfylte brakka. Ansiketene hadde 
en lettere grálig tone under firkantet formede hatter. 

Det var brannøvelse pa sykehjemmet, og alt fra pleiepersonale til 
kontor, kjØkken-og rengjøringsassisteneter tok del i Ovelsen. 

Kom til finalen 

JØrn Skaug og Gunnar Mathiesen er denne seson get 
gâtt fra Vàleren gas rekruteringslag til Enebakk. Her 
ser vi dem slitne, men fornØyde etter lØrdagens kamp. 

I en meget god kamp vant A-laget til Enebakk 
IF lØrdag semifinale i Romerikscupen. Dette 
forte dem til finale sØndag, en kamp der de 
matte se seg underlegne for lØrenskoglaget 
Kjenn. 

Stáltak som 
dekker mer 

Loll MYSOfla.s 
Mysen - TIf. 89 02 22 
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VIGNETT 

Klokkeruda'sen 
Skifestival 

Klokkerudbrølet var det som buidra ned til 
Vignetts kontorer her om dagen. En titt litt 
oppover i veien viste liv og røre  ute pa jordet, 
med en mengde nummererte lØpere i ulik stil. 
—Hva skjer her?, undret vi og fikk til svar det 
var Klokkerudãsen Skifestival som gikk av 
stabelen. 

Joda, det var den dagen det til 
de flestes depresjon begynte 
snØ igjen. —Trodde vi matte avly-
se hele greia sier en av ildsjelene 
bak skidagen, John Waaler. —Det 
blase og snØdde sá det ikke fan-
tes lØyper igjen, trákka opp noe 
nye, og jammen stilte ikke vel 60 
til start. 

Skidagen ble fØrste gang arran-
gert for fire âr siden og noen pri-
vate intitativtagere star bak. 
—Begynte med a be inn noen, og 
har ná utvidet til hele Ekeberg-
dalen, sier Waaler.—Er fØrst  og 
fremst med tanke pa 
ungene.Mange steder er det hard 
konkurranse, press og tárer. Her 
er det bare moro, idealtid og pre-
mier til alle. 

OGSA FOR VOKSNE 
Men det sâ ikke Ut som den eld- 

re garde hadde det mindre moro. 
Mange forsøkte dog ogsá sine 
meget avanserte taktikker for 
best mulig a nrme seg idealti-
den. Ja, det var hun som tok pa 
seg skia fem minutter etter start, 
eller lØpern som rygget inn i mál. 
Bare langrenn var det dog ikke, 
og hopp var neste post pa pro- 
grammet 	 fØr 
premiutdelingen.Her var det litt 
godterier til ungene, gayer fra 
forretningsstanden, i tillegg til de 
hjemmelagde medaijer i tre. Dis-
se haddesnor av innpaknings-
band og inngravert, Klokkerud 
Skifestivalen 1987. 

Noe mál om tradisjon og stØrre 
opplegg har ikke ildsjelene bak 
skidagen.—Tar ett âr av gangen 
og holder pa sâ lenge det er inter-
esse, sier Waaler. 

Brannøvelse pa' 
Sykehjemmet 

—Noe av det beste som er vist i 
sjettedivisjonsfotball, 	kom- 
menterte Ragnar Bergskaug et-
ter lØrdagens kamp. Da mØtte 
Enebakklaget Eidsvoll, og sb 
motstanderne 4-1. Dette fØrte 
dem til videre til finale sØndag, 
men her matte de se seg under-
legne. Bade flasks og dyktighet 
fra Kjenn gjorde at resultatet ble 
4-1. 

3800 kroner kunne enebakk-
guttene ta med seg hjem, noe 
som var premie for andreplassen. 
Vinnerne, ja de mottok en sjekk 
PA 11 000. 

I

REDD BARNA 
Jernbanetorget 2, Oslo I 
PosIirokonIo 5000187 

Ved siden av de varilige bran-
nØvelser, er det pa syke- og al-
dershjem obligatorisk med en 
spesialØvelse med jevne mel-
lomrom. Denne fant sted i Ene-
bakk fredag og lØrdag, og de an-
satte ble delt i grupper. Fra 
brannvesentkom AsbjØrn San-
dem og Hakon Hansen, og disse 
instruerte og veiledet. 	FØrste 
Øvelse var ei seng det hadde be-
gynt a brenne i. Med ullteppe 
skulle de ansatte forsØke a sluk-
ke dette. Deretter var det hand-
tering av pulverapparat fØr  man 
gikk over til ei brakke. Her ble 
dØra lukket og rØyken  begynte a 
spre seg. Ved a krype ned mot 
gulvet sa man hvordan det her 
nrmest var rØykfritt,  mens det 
oppover mot taket var en tykk, 
upusterlig sky. 

BYGGE OPP 
Siste trening var en dukke som 
skulle reddes Ut av det rØykfylte 
rommet. Etter en innfØring i grep 
og en beroligende bemerkning 
fra Sandem om at 60-70 000 had-
de gjennomgatt dette for dem, 
forsvant han selv inn i rommet 
med surstoffmaske. Her ble han 
vrende under hele Øvelsene, og 
fulgte alle redningsaksjonene. 

Flere av de ansatte hadde vrt 
gjennom ØvelSen fØr og reage1te 
pa at det denne gangen var mye 
lettere enn sist, da hadde dukken 
vrt mye tyngre. Sandem kunne 
nikke seg enig i dette. —Det med 
dukkens tynge har butt disku-
tert intenst i Brannbefalsiaget, 
sa han. —Valgte den letteste fordi 
Øvelsen skal bygge opp, ikke bry-
te ned. Nd har dere vrt gjennom 
det og vet hvordan det skal Ut-
fØres. I en virkelig situasjon vil 
kreftene komme. 

Han presiserte ogsa at det er 
viktig a ta seg tid. —Far man selv  

panikk kan man utsette bade seg 
selv og pasienten for fare. 

Hjelpepleier Karin Hansen sier 
hun har deltatt i Øvelsen fØr, men 
syns absolutt hun har noe igjen 
for det. —Situasjonen er realist-
isk, og liver gang er nyttig. Vet 
ikke hvordan jeg vii reagere nar 
jeg fØrst star overfor en slik situa-
sjon, men vet iallefall hva jeg 
skal gjØre. - 

EDB i Spydeberg 
En stØrre  privatskole skal 

etablere seg i Spydeberg i øst-
fold. Til hØsten kan 52 elever inn-
ta sine plasser pa Indre østfolds 
eneste privatdrevene EDB-skole. 
Det er Norsys Education A.S, et 
firma i Norcomp gruppen, som 
star bak skolen. I lØpet  av noen 
àr regner de med a utvide denne 
til en egen EDB-hØgskole. 

Tidligere har skolen drevet un-
dervisning for arbeidsmarkeds-
etaten. PA grunn av d.rlig Øko-
nomi i fylke og stat har Norsys 
Education A.S valgt a gâ Ut som 
privatskoie. 

Det begges opp til en yrkesret-
tet utdanning over ett âr. Skolen 
har allerede utdannet 200 elever. 
Over 90% av disse gár rett Ut i ar-
beidslivet. 

Relevant bakgrunn for opptak 
er eksamen fra videregaende 
skole eller tilsvarende. Yrkeser-
faring kan kompensere for mang-
lende formell utdanning. Skolen 
har i tillegg en egen plan for de 
som har vrt hjemmevrende i 
fiere Ar. Det tilbys gunstige finan-
sieringsordninger.  

Den nye merdekkende 
Plagan Popu1r - i stãl 
og med flersjiktbelegg-
ning - har man gjort med 
to skvalperenner i side-
overlappet. Tettingen 
blir perfekt! Overlappet 
blir mindre! Derfor dekker 
PP mer og blir mer økono-
misk. Kom inn og hent 
utførlig brosjyre om 

r—VAR'TILBUD 
25 tonn takplater har nã ankornmet 

várt lager. Vi gir SPESIALPRIS 
pa levering for paske. 

(Gjelder sã lenge 
behoidningen rekker).

wo  
	 Den nye merdekkende 

S 	• 

for tak og fasader 



APNINGSTIDER: 
Mand.,tirsd.,ansd. kL 10.00-17.00 
Torsdag 	kI. 1000-19.00 
Fredag (Nittedat) 	kI. 10.00-18.00 
Fredag ISkirerl 	kI. 10.00-17.00 
Lørdaq 	kI. 09.30--14.00  

Norges-kort Diners Club - Cresco Card 

VIG N EU 
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BEGRAVELSESBYRAER 

Ski Beg ravelses- og 
Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

021*87 30 60 

HELE DOGNET 

RELIGIOSE MØTER 

BETEL 
Onsdag 18/3 ki. 19.30: 
Kjell HelmiksstØl. 
Torsdag 19/3 ki. 11.30: 
Formiddagstreff. 	Hel- 
miksstØl deltar. 
LØrdag 21/3 ki. 18.00: Bi-
beltime. Ki. 19.30. LØr-
dagskafe. 
SØndag 22/3 kl. 10.00: 
Søndagsskole. Juniorene 
reiser til BerØa ki. 19.00. 
KjeIl Helmiksstøl og 
ungdomskoret. 
Misjonsoffer. 

Alle velkommen. 

Misjonshuset 
Ungdomskveld lord. 21/3 ki. 
19.00. 
MØte sØnd. 22/3 ki. 11.00. 
Ungdomskor fra Hamar del-
tar. Alle velkommen. 

Prov en 
smàannonse I 

htA1111tt 
ARBEID UTFØRES 

BYGGEPLANER? 
Vi tegner nybygg, tilbygg, 
garasjer, hytter. etc - Ord-
ner papirmØlla fram til 
godkjent byggesak. - Re-
gulerer / prosjekterer 
mindre tomteomrâder. - 
Star for opparbeidelse av 
V.V.A. [ram til byggeklare 
tornter. - Oppmálings-
arbeider. Tif. e. ki. 17: 
06/97 69 64, 02/83 10 68 e4 
83 96 93. 

Enebakk Kornsilo og MøIIe 
• Alt I kraftfOr 
• Kunstgjødsel 
• Kornmottak 	 
• Lelemaling 
• Leietørking 

TIf.92 4013 
1914 Ytre Enebakk 

TID FOR 

OPPOSING 
Vi leverer fra lager: 
Kjellervinduer - Kjellerdorer - 
Finérdorer - Skapdorer 
51 str. - Sjalusidører ifuru - 
Trykkimpregn. terrassespros 
ser - Trykkimpregn. vindus-
skodder - Baderomspaneler - 
Sprosserammer - Grskog kar-
men buede - Benkeplater - 
Vindusbrett - Takplater malte 

Vi har ogsâ: 
Kjokkeninnredn. - Baderom-
sirinredn. - Inngangsdorer - 
Vinduer - mm. 

O.JOHANSEN 
Er SØNNER kS 

SORUMSGATA 66- LILLESTROM 
TELEFON 711161 -713593 

BE OM BATALOG FRA 

O.JOHANSEN & SØNNER A/S 
S0RUMSGT.66 2000 ULLESTRØN TLF:(02) 713593 

NAVN: 	 

ADA ESSE 	 

POSTSTED- 

MAMMUTSALGET 
STARTER 23. MARS, 	 

[v.. 
4  

flA1 	OHflflDL 
- -. 	Grendesenteret - 1911 Flateby-1tr9787 21 	j 
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Soiheim- 

senteret 
Skârer i Lorenskog 

TIf. 70 86 63 

- ii Kaøp merkevarene hos 
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har allerede begynt ta plass 

p vâre stativer. 

VARENS NYHETER 

SKO.OG KLIER 

( 
- for every body 
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NEW  - 	H 

JaMKI 

Holho . °    

(OF DENMAR 	I55 Slatt 
SCantea  

P 
UNIVERSAL .PRESANGKORT 
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Enebakk 
kommune- 
styre 
har mote i Her-

redshuset mandag 23. 
mars 1987 ki. 18.30. 
Sakliste 
Godkjenning av proto-
koll fra mote 16.02.87. 
14/87: Veinavn - Bolig-
omrâdet ved Nylende. 
15/87: Familiebarnehage 
- Ytre Enebakk. 16/87: 
SØknad om konsesjon for 
Enebakk transformator-
stasjon. 17/87: SØknad 
om fritak for tillitsverv - 
Knut Olaf Arnesen. 
18/87: Tilsynsvakter ved 
skolene. 19/87: Bedrifts-
helsetjeneste i Enebakk 
kommune. 20/87: Regu- 
leringsplan 	mIregule- 
ringsbestemmelser for 
Nylende, Ytre Enebakk. 
Referatsaker. 
Eventuelt. 
Saksdokumentene er ut-
lagt til gjennomsyn pa 
Enebakk formannskaps-
kontor i kontortiden ki. 
08.00-16.00. 
Saklisten er ogsâ utlagt 
til gjennomsyn pa Ene-
bakk folkebibliotek i 
ápningstiden. 
Enebakk formannskaps- 

kontor, 11. mars 1987. 
Lucie Paus Faick 

ordfØrer 

Optiske 
synsprver? 

Gjor det hos 
FAGMANNEN 

Se várt store 
UTVALG 

av vârens nyheter 
i briller. 

HANS 0. AUNE 
Urmaker - Optiker 

Tebo-senteret 
TH. 88 84 50 

1820 Spydeberg 

ENEBAKK KOMMUNE 

1;5 	Helse- og sosialetaten 
SOSIALKONTORET 
Ved kontoret er ledig nyopprettet stilling in-

nen forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Vi Ønsker a 
ansette barnevernspedagog (event, person med annen 
relevant utdanning/praksis). Stillingen er knyttet til so-
sialkontoret, og stiiiingsinnehaveren ma saledes delta i 
kontorets generelle arbeid med barn og ungdom. 
Kommunen tar sikte pa at det gjennom nettverks-/sam-
funnsarbeid skal etableres ulike tilbud til maigruppen. 
Det forutsettes at den som ansettes deltar i utvikllngen 
av detVe: AnVàretfOr,  tveiretatltg sarnarbéld medThen-
syn til barn og ungdom vii bli tiliagt stillingen. 
Det vil bli utarbeidet instruks!stillingsbeskriveise. 
Stillingen lønnes etter still.kode 7438 ltr. 18-22. Ansettel-
se skjer for Øvrig pa de vilkâr som til enhver tid framgàr 
av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse sosiaisjef 
Johnsen, tlf. 02/92 60 60. 
SØknadsfrist 10/4-87. 

Flateby barnebage 
RENHOLDER 
skal ansettes i ledig stilling fra 1. juni d.á. Det er imid-
lertidig Ønskelig med tidligere tiltredelse. Stillingens 
stØrrelse er 3 timer pr. dag, 5 dagers uke. Stillingen lØn-
nes i still.kode 7210 ltr. 9-16. 
Nrmere opplysninger fâs ved henvendelse til styrer, tif. 
02/928588. 

We Enebakk barnebage 
FORSKOLEL/ERER 
Engasjement er ledig fram til 14/8-87 med 25 t/u, hvorav 
20 t/u j forbindelse med inntak av funksjonshemmet 
barn. 
Stillingen Ønskes besatt av fØrskolelrer, men andre 
kan ogsa sØke. LØnn etter avtale. 
Nrmere opplysninger fas ved henvendelse styrer Ras-
mussen, tlf. 02/92 40 66. 

Flateby og We Enebakk harnehager 
PRAKTI KANTER 
Det skal ansettes 2 praktikanter ved hver barnehage fra 
15/8-87 til 14/8-88. 
Stillingen lØnnes i ltr. 2, f.t. kr 5.476,25 pr. mnd. 
Nrmere opplysninger fas ved henv. barnehagene v/sty-
rerne i tlf. 92 40 66 (Ytre Enebakk) og 92 85 88 (Flateby). 

Hjelpeordningene/hjemmesykepleien 
HJEMMEHJELP 
Med forbehold om endelig godkjenning, er det ledig 1 ½ 

nyopprettet stilling som hjemmehjelp. SØkere ma dispo-
nere egen bil i tjenesten. 
Stillingene iØnnes i still.kode 6190 ltr. 9-16. 
Nrmere opplysninger fas ved henvendelse hjemmesy-
kepleiesjefen, tif. 92 46 17. 

TIMEBETALTE HJEMMEHJELPERE 
Er du interessert i a pâta deg oppdrag av ulik varighet 
som timebetalt hjemmehjelp? 
Kontakt hjemmesykepleiesjefen, tlf. 92 46 17, for nrme-
re orientering om arbeidets karakter og avlØnning. 

VIKARER 
Ved ferie- og sykefravr blant sykepleiere, hjelpepleiere 
og hjemmhjelper er det behov for vikarer. Dersom du er 
off. godkjent skepleiër, off. 
kan tenke deg a vikariere som hjemmehjelp, ta kontakt 
med hjemmesykepleiesjefen, tif. 92 46 17. 

Enebakk legesenter 
LEGESEKRET/ER 
skal ansettes i ledig ½ stilling fra Ca. 1/5-87, f.t. med tjene-
ste ved legekontoret pa Flateby. Arbeidet omfatter la-
boratorie- og kontorarbeid (maskinskriving/arkiveriflg), 
samt resepsjons- og telefontjeneste. 
SØkere bØr ha legesekretrutdanning, men andre med 
praksis fra legekontor/-senter eller sykehus, kan ogsa sØ-
ke. Stillingen lØnnes i ltr. 9-16, still.kode 6555. 
Nrmere opplysninger fas ved henv. kommunelege I. 
Landvik, tif. 92 60 60. 

Enebakk prestegjeld 
ORGANIST 
I Enebakk prestegjeld skal det tilsettes hjelpeorganist i 
nyopprettet ¼ stilling. Prestegjeldet har Ca. 7.500 inn-
byggere og to sogn, Enebakk og Man, med hver sin kir-
ke. Dessuten holdes gudstjenester pa Flateby og i Dale- 
erdingen. Kommunen har fra fØr organist i hel stilling. 

Hjelpeorganistens oppgaver vil vesentlig omfatte sØn-
dagsgudstjenester, dessuten avlØsertjeneste i hovedor-
ganistens tariffestede ferie og frihelger. Instruks vii bli 
utarbeidet i samrad med den tilsatte. 
Stillingen lØnnes iht. regulativ, avhengig av kvalifikasjo-
ner. 
Nrmere opplysninger fas ved henv. menighetsfull-
mektig, tif. 92 46 02. 

SØknad stiles til Enebakk og Mari menighetsrad. 
For stillingene gjelder 
at ansettelse skjer pa de vilkãr og med de plikter som 
til enhver tid framgãr av gjeldende lover, reglement og 
tariffavtale. 
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl 
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 3. 
april -87, med mindre annet er angitt ovenfor. 

AR&U19%, f 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESELS OY& 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brodholt, Tomter 

TH. 9226 10 	w4L# 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

OPTISK SYNSPROVE. 

    

SKI 

 

Optikec ØYSTEIN KROGH 

OPTISKE as 
Aser,veien 1, 1400 SKI Telefon 070524 

   

 

jaLkkkevL 
VIDEO - SNACKS - TOQAKK - KIOSK VARER 

Apent til kI. 22.00 

114 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

VIGNETT 



EndelMa!! 
Etter 3 1/2 ârs drift kan iT nâ tilby 

vâre gjester ulvidet âpningstid Iii kL 03.00. 

DANSELOFTET 	DANSELOFTET 
- nâ oqsâ som nattklubb! 	 har: 

- de totfeste typene 0 ANSELOFTET 	- de sprekeste rypene 

riansotequet med personhig 	- den heste musikken 

service og spesieV atmosfere!! 	- 70 kvm. dansegulv 

Ser deg p ao D,anseloftet 
Hi/sen Morgan og Hans O/av! 

Aldersgrense 18 jr. Leg.phikt. Apningstider 20.00-03.00. hf. (032) 53 469 

ne 101 tet 
RIIS M0LLE, MOSS 

Vi skal flytte — 

njelp OSS 
5 tomme butikken.1  

ALLE METER- 	
0 VARER 	

5 

1 

 0 / 
f.eks.: 
Sandvika bomull, I. A. Torgersen bomull, 
en del velour, en del satin, en del lyse ac-. 

ryler.  (passer godt til hytta), baderomsme-

tervare. 

Rester kjøkkenfag kr. 98, 

STENGER + 
TILBEHØR 

15% 

En del ferdigsydde 
uavhentede gardiner: 

kr. 50,- pr. sjal 

DANTEX 
Stromsvn. 45, 2. etg. (tidi. Olaussen Jernvare) 

STRØMMEN 

10 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

VINTERTEKSTIL 
SKØYTER 

ALPINUTSTYR 

20%=50% 
fahel SPW 

NITTEDALGT.17-TLF.71 1037-7146 91 

ospowr 
INTER 

( 	 

['%7 
Kom og se 
var nye 

I.ancijei,n kolleksjon 
	 fra Landhejm 

LANDHEIM 
GARDINUKE 16- 21/3 

I DETTE TIDSROMMET FAR DU 

:20% 
INTRODU KSJONSRABATT 
pa varens nyheter i gardiner og duker og 

selvfølgeNg p6 alle andre designs fra Landheim. 

Vi falder gardinene oppe og nede med maskin 
for ktin kr. 15.- pr. sjal. Tibudet gjelder kun 
i  denoe uke og kun gardiner fra Landheim. 

TORSDAG 19. OG FREDAG 20/3 VIL EN REPRESENTANT 
FRA LANDHEIM WERE TIL STEDE OG @1 GODE RAID. 

Velkommen IN en hyggelig gardinprat. 

VI HAR HEIS! 

k 1 	tanufakfur 
IDRETTSVN. 9  -  SKI - TL' F. 87 20 83 

INNGAHG JERN, BYGG OG FAR YE 12. ETG. 

VIGNETT 



Trio Autoskade 
Vi tar irnot lakkering 

og smâskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Enehakk Antirust 
1911 Flateby 

TIf. 92 89 00 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10-00-19.00, lord. 1000-15.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - fit. 92 54 13 

Spesialforretninger 

K.S YrkeskIar 
Wki 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 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

RIingen 
TIf. 8370 19/72 1685 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsá kveldstid 

GS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

0. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 02/92 62 94 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Enehakk 
Transformator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tit. 92 85 40 

Clifford A/S 
Alt i mat til hverdag og test. 

Catering - Restaurant -. 
Cafeteria 

Grendesenteret, 1911 Flateby - fIt. 02/928860 

Sissels parfymeri 
og solarium 

TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TOM FHLSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsa salg av fugler og dyr. 

Smàttaveien 3 B, 
1911 Flateby - tit. 92 85 90 

VIGNETT •11 

Tanntege G Iassrnester Blikkenslager Sjâforskoler 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

Tit. kI. 9.00-15.00 	 92 87 39 
Tit. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, Iørdag etter avtale. 

Enehakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

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

OSVALD N0UJLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utfores. 
1911 Flateby - tit. 92 84 68 

Svein Gulbrandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid utfores. 

1911 Flateby 
TIf. 92 82 67. Mobil 094/94 660 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

Masse A - Kiasse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Cm nodvendig moter v 
til kjoretimer i Enebakk. 

pa Flateby 

Opp/ring pa b/I 
Teorikurs - Fase II 

TIf. 92 88 51/71 42 92 

Ski Glassmester- 
forretning A/S 

Alt i glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 87 34 55 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

GAUTE'S TRAFIKI(SKOLE 

El-installasjon Regnskap Rorlegger 

Strømshorg & 
Enersen A/S 

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

Eli_AG 	tj 
,INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJOBD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

SEw's salong - Ut. 92 80 49 
Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME- OG HERREFRISØR 

Apent: Man. - ons. - fre. 	9.30-17.00 
Tirs. - tors 	 9.30-19.00 
Lordag 	 9.30-14.00 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEDL. AV NORSKE 
REGNSKAPSBVRAERS FORENING 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap. forretningsforsel, 
bedrifts-radov. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tit. 92 4774 

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisor 

Saig av hdrpreparater og parfymeriartikler. 
Dr. R.A. Eckstein biokosmetikk. 

Mand., fred 	  kI. 10.00-17.00 
Tirsdag 	  kI. 10.00-20.00 
Lordag 	 kI. 09.00-14.00 

Ràdyrvn. 9, V. Enebakk - tit. 92 55 50 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Fiffin  
h1EIrI9H1 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabtiltering. 

Utleie av lensepumper. vannsuger 
oghoytiykksspync. 

tit. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Spesialforretninger 

KVIKI( RENS 

Jtaal-arncz 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Bolt Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Enebakk rØrleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS 

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 9243 54 

BlIf Irma 

Flateby.  
KjØp og salg av bder 

Kornmisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/92 8070, 1911 Flateby 

Frisør 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tIf. 094:11 747 
TIf. 92 48 92 - 



OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Utlele 
av  

varehenger og 
tepperensmaskin. 

Stort utvalg av 
tUrner og 

videobokser. 

Service fra 11.00-18.00. 
Eventuelt timebe stilling. 

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

TIf. (02) 92 81 32 

Na ogsà med 
snitter og 
koldtbord! 

Ta med hjem-service. 
TIf. 92 52 35 

We Enebakk 
Forretningssenter 

'a 

Enebakk Dramatiske Swiskah I faPta 
Enebakk Dramatis-

ke Salskab er en re-
alitet, og et betegnen-
de navn pa den mer-
kelig flokk skap-
finger som var sam-
let utenfor Streifinn 
fredag kveld. Den ny-
startede teatergrup-
pa begynte sitt virke 
med et kostymerenn, 
og gjennom ei lØype  i 
<<frimerkeareale>> ut-
foldet deltagerne seg 
i ubeskrivelige stilar-
ter. 

Institativet til ei amatØrte-
atergruppe i Enebakk ble tatt av 
tre par pa Flateby i januar. Lig-
get pa latsiden bar de ikke siden, 
og idag teller medlemsmassen i 
Enebakk Dramatiske Slskab 
over 50 ungdom og voksne. Kul-
turstyret bar bevilget 5000 kro-
ner til utgifter som strØm  og bus-
leie, dessuten 3000 til instruktØ-
rer 1 startfasen. Dette kunne in-
stitativtagerne si seg meget god 
fornØyde med i et mote i siutten 
av februar. Her var alle de inter-
esserte samlet, 1 tillegg daglig le-
der I Norsk AmatØrteaterrád, El-
la Røyseng  som forØvrig  er bo-
satt i Ytre. Hun informerte med 
stor entusiasme om amatØrtea-
ter og anbefalte gruppa a starte 
opp med kurs.—Det er viktig a i-
re seg kroppen er en heihet. Er ik-
ke bare a sende avgârde re-
plikker, sa hun. 

STYRE OG NAVN 
Et navn pA gruppa matte man 

finne, og forsiag som Enebakk te-
aterlag. Pa skrâ bredder og Ene-
bakk Dramatiske Seiskap ble 
foreslâtt. Sistnevnte ble valgt, da  

skrevet med biØte konsonanter. 
Et styre matte man ha, men det-
te var det mest Ønskelig jobbet 
som et lag, uten noen leder.—Vi 
tar det ikke sâ stivt, sa Ragnar 
Stensli som selv ble valgt inne 
sammen med Britt Gaathaug, 
Birgit Engvik, BjØrg  Gitlesen 
samt Jan og BjØrg Benterud som 
fikk dele vervet mellom seg. Kas-
serer ble Lill StorstØm. 

KOSTYMERENN 
Fredag kveld var den ugjenk-

jennelige gjeng samlet utenfor 
Streifinn, og her var bade froske-
mannen pa langrennski, den gra-
vide presten, den fryktinngyden-
de heksa og mane andre merks-
node vesner. Disse stilte alle til 
Start i ei lØype der matstasjon al-
lerede dukket opp etter de fØrste 
tyve meter. Deretter var det en  

hard stigning opp til hvilmadras-
sen, fØr det flaksende og ustØtt 
bar nedover Blottern og Mygge-
stikket. 

Etter lØpet var det ertersuppe, 
leker og dans inne. Premier ble 
delt Ut, og Sigleif Hiliestad ble 
hedret for beste barnekostyme, 
mens Lill StorstrØm fikk prisen 
for beste voksne. Hun var ut-
kledd som en gravid prest, og litt  

av et syn var hun i noe ustØdig - 
stii nedover Myggestikket. Det 
beste faliet kunne Harald StrØm 
hedre seg med, dessuten fikk alle 
dipiom for deitageisen. 

Og gjengen, ja den er det vel 
mye trolig man mote pa i den nye 
restauranten pa Flateby. Ja, for 
den er pa fØrste styremøte valgt 
til gruppas Teaterkafe. 

Premi for beste voksenkostyme fikk Lill StorstrØm 	En pust i baklcen etter de fØrste metrene i lcostymereñ- 
net. 

En del av mediemmene i Enebakk Dramatiske Sceiskab samietforan scenen. 
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