
PA DEKK-JAIa? Kjørtit 

YTRE ENEBARK 
BENSIN & 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
StâI-radlal stadig pa tilbud! 
Dekksalg og service UI kI. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

lii. (02) 924408 

Moderne -Rask-Rimelig 

AUT. MEKANISK VERKSTED 
AUT. KAROSSERI- OG LAKKVERK. 
RESTAURERINGER 
SANDBLASING 
BILREKVISITA 
BILBERGING 
APENT 	8-16 
ONSDAG 	8-20 

Renting, levering og taksering 
etter torhAndsavtale. 

GRAN 
1914 YTRE ENEBAKK 
TLF. (02) 9244 14 - 

924565 

Nina, Heidi,Ingrid og Klubb 1. leder LenefØlte  seg svik-
tet i den tomme qarderoben. 

Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 92 80 70 
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Se side 8. 

Famillem 
bapnem 
hage 

Se side 16 

Konsept 
Sesidel6 

Klubb is invitasjontil 
fore1dre, foresatte, og el-
lers alle voksne over 25 
ãr, ble en fiasko. Ungdom-
mene ble meget skuffet. 
Pa .løpesedlene som ble 
delt ut kunne man lese: 
<<Legg hemningene hjem-
me>>. Det var ikke menin-
gen at hele legemet skulle 
ligge hjemme. All lyst til 
A gjenta forsøket pa a fá 
de voksene ut av sofa-
kroken er blast bort. Som 
en av ungdommene ut-
børt <<Aidri mer, dØm gid-
der ikke a1ikkave1>>. 

Man behØver ikke a vre psy-
kolog for a forstà ungdommenes 
vrede d...sklse;:ver-app 
ningen om deres arrangement for 
foreidre og foresatte fredag 
kveid. Hele siste heig ble brukt 
til storrengjØring av kiubbiokale-
ne. MØte pa mote ble holdt silk at 
ingen ting sku]ie kiikke. Alt var 
nøye pianiagt. Attehundre og 
nitti iØpesedler skulie trykkes 
silk at liver husstand pa Flateby 
var invitert til den unike fest. 
<Discofest, for voksne,,, arran-
gert av ungdommene. I streng 
kulde travet de rundt med lØpe-
sediene. De som har bii, spander-
te bensin og deitok I utdelingen. 

Ikke interesserte 
Mor og far og ellers alle inter-

esserte skulie fâ oppleve klubb-
miljØet pa nrt hold. Gratis ad-
gang. For a fá noen kroner til fi-
nanseringen av ekstra utgifter, 
hadde garderoben egen garde-
robedarne som tok hand om yt-
tertØyet for kr fern. Fortjenesten 
ble kr 50,-. Da er det kanskje iett 
og regne ut hvor mange som fant 
veien til huset. 

Av disse gjestene var 7 klubb-
mediemmer av 100 representert  

av foreidre, derav en bestemor. 
Foreidre og foresatte til 93 ung-
dommer giimret med sitt fravr. 

I en viss alder synes kanskje en 
del ungdom det er flaut hvis mor 
eiler far dukker opp, - men deter 
ingen unnskyidning for foreidre 
denne gang. Ungdornmen hadde 
gitt avkall pa sin discoaften, for 
de voksnes skyid. - Men som en 
av ungdommene sa: <<Det var jo 
ikke noe vfts I, dem vil jo ikke se 
hvordan unga dems har det I 
kiubben>>. 

Go'lukt fra kjØkkenet 
Magne Danielsen med bade 

venner og venninner kokkererte 
etter alle beste evne. Det var 
kjØpt inn ràvarer til bade gryte-
rett, pizza  og arinet snadder. De 
hadde begynt I god tid med a Ia- 

giestene üteble. 
Discjockeyene, Rune BergflØt 

og Cato Larsen, hadde ogsa hatt 
det travet I god tid fØr  gjestene 
var ventet med a finne den rette 
dansernusikken. Jo da, - et par 
danset. Pa spørsmál fra Vignett 
om styret I Klubb I var skuffet, 
kunne forkvinne, Lene StrØms-
borg svaret et spakt, - ja. Stem-
men og mimikken gjorde flere 
ord overflØdige. 

De voksne sviktet ungdommen 



VIGNETT 

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

Spørsmäl til de folkevalgte 

Torsdag 26/3 ki. 19.00 (V) 
ALIENS 

LØrdag 28/3 
Annet arrangement. 

SØndag 29/3 ki. 16.30 (B) 
TINTIN OG 
HAISJOEN 

Ki. 18.30 (U) 
CLOCKWISE 

Ki. 20.30 (V) 
ALIENS 

P14KAT 

Kirkene 2. mars og 
onsdag 1. april 1987, 

Enebakk 
9. mars ki. 11.00: Man 

kirke 	v/Helgheim. 
Nattverd. 

Onsdag 1. april: Enebakk 
kirke ki. 19.30. Faste-
gudstjeneste v/Johan-
nessen 

Mange med meg undres. 
Det gjelder alkoholpoli-
tikk og skjenkebevilg-
ning i Enebakk. 

For fâ ãr tilbake hadde 
vi en heftig debatt i Ene-
bakk. Saken var om Sa-
lams Pizzabar skulle fá 01-
bevilgning eller ikke. De 
folkevalgte hadde saken 
pa <<dagsorden>> flere gan-
ger. Lokalbefolkningen 
blandet seg inn i diskusjo-
nen med avisskriverier, 
bade for og imot. 

Om jeg ikke husker helt 
feil, ble det skrevet om 
forskjellsbehandling av 
Flatebys to spisesteder 
som begge sOkte om be-
vilgning. 

Pa det ene stedet hadde 
man full mulighet til a be-
stille ol til smØrbrød,  om 
det sâ var ki. 10.00 om for-
middagen. Skulle man de-
rimot tilbringe en kose-
kveld hos Salam var det 
brus man matte nyte til 
pizza eller biffen. 

Hvis ikke hukommel-
sen hat sviktet helt, me-
ner jeg ogsâ at Salam fikk 
nevnte bevilgning etter 
han stilte et rom for ung-
dom under 18 ãr til dispo-
sisjon i tilknytning til ho-
vedlokalet. SA mitt spørs-
mM til de folkevalgte: 

Stiller ikke kommune-
styrerepresentantene seg 
lenger skeptiske til alko-
holbevilgninger? 

Sá vidt meg bekjent ser-
veres det langt sterkere 
saker i restaurant pa Fla-
teby ná. Hvordan bar den-
ne bevilgningen gãtt sâ 
glatt igjennom ? Uten ver-
ken heftige debatter eller 
avisskriverier? Alle argu-
menter mot alkoholserve-
ring, er de en <<saga 
blotto? 

Eller er vâre lover slik 
at bevilgningene følger 
lokalet, - ikke personene 
som driver restauranten? 

K.K. 

—Det ligner ikke oss a 
La vre a diskutere o 
veinavn, sa Asmund 
Jahr(H), og dermed 
var debatten igang. 

Det var pa kommunestyremØ-
tet mandag kveld veinavn i boli-
gomrâdet pa Nylernde stod pa 
sakslista. Saken hadde tidligere 
vrt oppe i kulturstyret, og her 
var det en enstemmig innstilling 
for SiØssásen. Rádmannen den-
mot syntes dette var rnisvisende, 
og foreslo Siøssasveien. Under 
formannskapets behandling kom 
Asmund Jahr(H) med en fly vri, 
Siottsâsveien, som han endret til 
Slottsâsen i kommunestyret. 

Stilling som personalsjef har 
vnt annonsert, og ved fnistens 
utlØp hadde det meidt seg 16 sØ-
kere. Fern av disse ble innkait til 
intervju, deribiant Nils-Petter 
Wiik sorn idag er ansatt sorn kul-
turkonsuient i kommunen. Fra 
denne stillingen han han permi-
sjon og vikaniere som konsuient i 
Akershus Fyikeskommune. Han 

dessuteñ variert - yrkespraksis, 
hovedsaklig fra det rniiitre. 

Stillingen som personalsjef 

-SlØss kommer sâvidt jeg kan 
forsta av a sloss. Slagsmalsasen 
kan umuljg vre noe godt ut-
gangspunkt. Det er greit med fol-
kelige navn, men her gár folklig-
heten unØdig langt, sa han 

Dag Skaug(A) matte inn-
rØmme han ikke hadde sterke 
fØlelser for noen av navnforsla-
gene, men Ønsket a opprettholde - 
Sløssâsen pa grunn av de som 
bor der. Tom Nilsen(Sv) kunne 
opplyse at Jahr ikke var det mm-
ste bedre enn de andre, hans for-
slag var ná bare preteritum av a 
slâ. 

Det var flertauisinnstillingen, 
Siøssásveien sorn ble vedtatt 
mot en stemme. 

skal organisasjonsmessig plas-
seres ved rádmannens kontor, og 
skal direkte underiegges râd-
mannen. Han vii bli tiliagt an-
svar for kommunens samlede 
lØnns- og personaiadministra-
sjon, arbeid i forbindelse med 
personal- og organisasjonsutvik-
ling samt arbeidsrniljøspØrsmái. 
Stilhingen vii dessuten bli tilagt 

sjonsutvaiget/forhandling-
dsutvaig og arbeidsmiljØvalg. 

Tenk__tP1vse1_.aghe1s&,..;.  
— sats Pao kultupen 

.NHS-Pétter Wilk 
pepsonalsjef 

I nyopprettet stilling som personalsjef i 
Enebakk kommune ble Nils-Petter Wiik an-
satt mandag kveld. Det forela da en innstil-
ling, noe formannskapet sluttet seg til i sitt 
mote. 

Ekstraordinrt 
ársmote 
i E.I.F. torsdag 26/3 ki. 
19.00. 

Streifinn 

• Jegerproven/kurs 
1. april Id. 18.30. Klubb-. 
huset. 
Se ann. 	- 

Auksjon I Enebakk 
tirs. 31/3 ki. .18.00. 
Ignarbakke. 
Se ann. 

Betel 
Erna og Kjell Helsmikstøl 
deltar pa ukens mØter. 
Se ann. 

Familiesamling 
Mari menighet, Ytre Ene-
bakk skole 28/3-87 ki. 
14.00-17.00. 
Se ann. 

Svomming - lordag 
Enebakk Handikaplag. 
Se ann. 

Enebakk kommune 
Apen dag, herredsstyresa-
len ons. 1/4 ki. 17.00-21.00. 
Se ann. 

Apent mote 
Formannskapet, man. 30/3 
kl. 19.00, herredsstyresa-
len. 
Se ann. 

Apent mote 
Skolestyret 31/3 Id. 19.00, 
herredsstyresalen. 
Se ann. 

: KULTUR 
lk OG MILJO k 

Tenk trivsel - sats pa kultur, det var denne blide gjen-
gen Akershusinger enige om. Fra venstre: Marit Aanon-
sen, Asker BU, Marit A. SoW, Vestby BU, Harald Vet-
sand, Asker, representant Norges Bondelag, Liv 
Østeng, Nes BU, Sigrid HjØrnegârd, As BU, Bente Ho-
senborg, Nannestad BU, Aslaug Ticlemann, Enebakk 
kulturkontor, Anton Granhus, Eidsvoll .8 U, fylkesleder 
Akershus BU. (Foto: Tom Ivar Omdahl, NBU) 

Ovenfornevnte tittel ble den 
konte, men greie konklusjonen av 
en kulturkonfenanse anrangent av 
Norges Bygdeungdomslag (NBU) 
torsdag og fredag. Konferansen i 
Asker sàmlet drØyt 140 NBU til-
litsvalgte og kulturanbeidere fra 
hele landet. Hovedtemaet for 
konferansen var: Kulturens kar i 
bygdéNorge. Dette innbefattet 
bl.a. fnamtida til de frivillige ung-
domsorganisasjonene, utkant 
Norges plass i mediebildet, og 
hvor vil norsk kultur gâ i framti-
da, under pàvirkning utenfra 
med f.eks. Sky- og Super Chan-
nel. 

Den posten som interesserte 
flest, var vel spørsmálet om hvor-
dan kulturen skal betale seg. Her 
deltok bl.a. Fylkeskultursjefen i 

Nils-Petter Wiik ble mandag ansatt som personalsief 

Onsdagens tekst 
Hebr. 2, 16-18. Fordi han selv led... kan han hj1pe. 
Mir nøden er størst  er hjelpen nrmest, heter det. 

Matte det bare ailtid vre slik! Pa ett punkt kan vi 100 
prosent regne med det: I var lengsel og uro etter fred 
med Gud. For noen en problemstilling som ligger langt 
bortenfor interesse og oppmerksomhet. For andre noe 
som stadig kommer igjen som sjelenød. 

Ingenting som skjer i vre liv er til hinder fora mote 
han som kan forlOse vart forhold til Gud. <<Det var jo 
ikke engler han tar seg av>>, sies det i onsdagsteksten. 
Uansett livssituasjon er Jesus Kristus nr nok til a 
bringe glede og fred inn i hjerterommet. - 	• E.J. 

Akershus, Lars Hauge, og han 
mente blant annet at ved stØrre 
satsing pa kuituren i lokalmiljØ-
ene sá yule kØene til vane helse-
institusjoner reduseres. Stor-
tingsnepnesentant Haignim Berg 
fikk her flere mot seg da han tok 
til orde for stØrre  bruk av spon-
soninntekter i kultunlivet. 

Foruten Lars Hauge var Akers-
hus godt representert pa kon-
fenansen Men bade Lars Hauge 
og fyikesleder i Akershus BU, 
Anton Granhus, uttrykte ston 
skuffeise over at ingen lokalpoli-
tikere fra Akershus var tiistede. 
Det viser seg at det er ungdom-
men som viser det stØrste an-
svaret for kultunlivet pa byg-
dene, avslutter Granhus. 



Ukens spaltist 
Do unge nok en gang 

Ukens flim6p.  
Filmeventyp 

Gospelkonsept 

 

 

Energisparing 
	

Solskjerming 
A. Sakki - tlf. 83 17 55 
	

D. Berg - tlf. 92 88 72 

Vi halverer Deres tyrirugsutgitter med 
SCANHEAT fyringssystem. 

100% finans 

red...............  
ElFers etter aviaie. 

TIf. 83 13 59 Nordby bruk. 2009 Nordby 

• Varm 
• Tetrii 
• Thteç 
• Tonir 

ENT: 
Mand. - torsd.......................10-14 

10-20 

K!okka er 23.30 søndag 
kve!d. Jeg er netopp kom-
met tilbake fra en fjel!tur 
med 	60 	skiglade 
9.klassinger. Indigriense-
ne var der: prima dou-
b!e.decker med topp 
,buss-sjãfør, leiligheter 
med komfort, variert a!-
pinanlegg, !Øssnø,  blide 
fjes, brukne stayer, pizza, 
so!, 	kravebeinbrudd, 
gamle venner og nye ven-
ner, snØdrev , heavy, 
brukne telemarkski, lite 
sØvn, rode kinn og brune 
neser. Livsglad ungdom, 
fornøyd og trygg ungdom. 
Ungdom som er tilfreds 
med a prate med voksne. 
Hvilke mu!igheter har jeg 
ikke til a s!ippe de unge 
inn pa meg dersom jeg 
legger forho!dene. ti! ret-
te? Men hvilke mu!ighe-
ter har jeg ikke til a skyve 
dem fra meg om omsten-
dighetene ti!sier det? Job-
ber jeg godt nok for a opp-
nâ ti!!itsforho!d om jeg 
virkelig ma anstrenger 
meg? 

Generit i skolen er man-
ge unge urolige, utrygge, 
kanskje ogsá til en viss 
grad rot!øse. Ukonsentra-
sjon og rastløshet gjør seg 
gje!dene pa mange ornr-
der. Skolens fysiske miljO 
barer preg av dette. Jeg 
blir bekymret og uroet. 
Jeg blir bedrøvet  over at 
jeg en del av sko!edagen 
ma Were en hard maske 
jeg trives dár!ig med. An-
svaret for de unge !igger 
hos meg seks timer pr. 
dag, fem dager i uka. Res-
ten av tida tar hjemmet 
hand om dem. Hjemmet 
er hovedti!holdsstedet. 
De unge kan vre ute 
b!ant venner, men hjem- 

Tirsdag blir det drama, vise-
sang og gospel med fynn og klem 
pa Flateby Samfunnshus. 

Good News er en gemytlig og 
glad gjeng fra Østerãs menighet 
i Brum, og det er ikke hver dag 
Enebakk har besØk av et kor 
med slik kvalitet og bredde i 
programmet. I tillegg koster det 
ingen ting a komme innenfor dø-
rene til samfunnshuset denne 
kveiden! 

Good News bie startet for 13 ár 
siden av Eivind Hjorth og Helge 
Borgting. Heige Borgting er bo-
satt i Ytre Enebakk og har i en 
árrekke hver uke reist den lange 

met !egger grunn!aget for 
livsstilen. Skolen har en 
oppdragerro!le, men sko-
len lager regler som de 
unge kan bli forvirret 
over. Hvorfor ikke fã !ov 
pa skolen nãr jeg far by 
hjemme? 

Skolen og hjemmet ma 
gâ sammen om oppdra-
gerjobben. De unge ma b!i 
vist fasthet, enighet og 
stabititet. Vi som star 
dem nrmest, ma vise in-
teresse, kjer1ighet og om 
sorg. Vi ma able ha tid til 
dette. Like viktig er det a vise 
vilje til diskusjon. Dersom den-
ne voksenkontakt eksisterer vii-
le kanskje de unge ikke føle det 
nodvendig a tiltrekke seg opp-
merksomheten ved kritikk- 
erdig -oppførsel. Respekt Ii 

hverandre og omgivelsene er av 
størst betydning. Dette ma hn-
res, først og fremst i hjemmet, 
dernest i skolen. 

Jeg jobber i ungdomsskoien. 
Arbeidsgleden er stor. De unge 
inspirerer meg. Jeg blir lett og 
glad til sinns ved a prate med 
dem. Det er moro a vre hnrer! 
Jeg háper jeg vii synes det lengte 
enda. Optimismen er stor i kveid 
etter tre herlige dØgn  med ung-
dommer. 

Herved utfordres Stig Hansen. 

Kirsti K. Paulsen 

veien til østerãs for a delta pa 
Øvelsene. 

Antall medlemmer har variert 
fra 25 til 90, men teller nã 45. 
Gruppa bestir av kor, orkester 
og en teknikerstab og repre-
senterer en aidersgruppe fra 
14-36 ãr. De fleste av sine sanger 
skriver og arrangerer de seiv. 
Forøvrig laget de ifjor en kas-
sett, og denne blir det muiighe-
ter for a fâ tak i etter konserten. 

Good News har reist land og 
strand i Norge, og flere ganger 
bade i Sverige, Danmark og Fin-
land. Na kommer de til Ene-
bakk. 

TinTin-filmene bygger pa den 
kjente seriefiguren. TinTin er en 
alminnelig utseende fyr som ra-
ker bort i ualminnelig sterke 
eventyr sammen med vennen, 
kaptein Haddock og bikkja Ter-
ry. <<TinTin og haisjøen>' er en 
slags James Bond historie, der 
det kjempes mot skumle for-
brytere som holder til pa bunnen 

<<CLOCKW SE'> møter vi 
John Cleese (bedre kjent fra 
-Monty Python"-flimene) som 
den aiitid punktlige overhere-
ren, Stimpson, som baserer hele 
iivet sitt pa klokken. 

Stimpson er pa vei til sitt livs 
høydepunkt overirerernes Arli-
ge Konferanse,hvor han er butt 
vaigt til formann og skal hoide 
tale. Ved en feiltageise gár han 

I filmen -Aliens- mØter vi of-
fiser Ripley som eneste over-
levende fra skrekkopplevelsene 
som utslettet mannskapet pa 
romfrakteskipet -Nostromon.  
Hun blir oppdaget 57 âr senere 
drivende rundt i verdensrommet 
i hyper sØvn  ombord i "Nostro-
mos>> livbat, sammen med katten 
Jones. Hun blir tatt med til Gate-
way romstasjon, som kretser 
rundt jorden. Ripleys skrekkhis-
tone blir ikke trodd av undersØk-
elseskommisjonen. De hØrer hel- 

av en kunstig sjØ i landet Sylda-
via. Naturligvis kiarer TinTin 
brasene - som seriehelter gjerne 
gjør. 

Filmen er full av spennende 
handling, uten skremmende 
innslag - sâ ungene kan trygt 
sendes pa Flateby Kino denne 
uken. 

pA fell tog, noe som medfOrer en 
vill kamp med tiden for a rekke 
motet. Han far oye pa en av sine 
eiever i bit og overtaler den at-
traktive Laura til a kjøre ham til 
konferansen. 

Men det skulle han aidri ha 
gjort, for hans kone far Øye pa de 
to i Lauras bii - og tror selv-
føigelig det verste. Og sá er det 
hele i gang.... 

ler ikke pa hennes advarsel om et 
mystisk romskip som "Nostro-
mo>> fant pa den ode planeten 
LV-426. Inne i dette skipet var 
det tusenvis av egg som hvis de 
blir forstyrret vii bety dØden for 
den som firmer dem. 

Da hun far hØre at LV-426 na er 
kolonisert, at det befinner seg Ca. 
50 familier der oppe, far hun 
sjokk. Hun gjentar advarselen 
men ingen hØrer pa henne... 

Denne gang er det alvor. 
Vises torsdag og sØndag. 

Vi bekiager 
Wenche Butenschøn var 

det som skrev spaltisten i 
forrige nummer av Vig-
nett. Vi bekiager sá mye 
at dette hadde falt Ut. 

PERMISJON 
Knut Olaf Arnesen(Frp) ble 

mandag fritatt fra sitt very i 
kommunestyret. han begrunner 
sØknad om fritagelse med at 
hans arbeidssituasjon i forbind-
else med gardsdrift krever mer 
og mer tid. Ved sidenav driver 
han med lØpshester og som an-
svarshavende plikter han a mote 
pa lØpsdager som er mandag og 
torsdag. Han forsØkte ifjor a 
kombinere dette med kom-
munestyret, noe som var sâ og Si 
umulig. 

ALLE BARN! 

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

Gamle 
hildep 
Drivs jubiieumshefte er under 
arbeid, og til dette trengs gamie 
bilder. Kanskje er du en av dem 
som har noe liggende i skuffen? 

Kontakt redaksjonen i Driv-
krafta eller Vignett. 

I f 

REDD BARNA 
Jcrnbanclorgel 2, Oslo l 
Posigirokonlo 5000187 

En festfig komedie 

En skikkelig negibitertlim 

8.april skal vi ha en 
barneside, og den 
skal vi fylle med stoff 
fra dere. Vare seg 
tegninger, vitser eller 
fortellinger. Fint er 
det om dere bruker 
siden ogsâ til a for-
telle litt hva dere me-
ner. Det kan vre noe 
ere .e...1. 'e triste _77  



Hoyrentekonto. 

?~jw 
-den máJeq lese! 
LOW  I  LAII 

Klaus-Olaf syns de hár konsentrerte seg om 
icert mye av en uke der de SØr-Amerika. 

VI G N ETT 

Dette or... 
Enebakk Pistolklubb 

TREKKSPILLTONER I BUTIKKEN 

Torgeir Sandem erformann i Enebakk Pistolklubb. 

Toradergruppa med lystige gammeldanstoner i butikken. 

Glade trekkspillto-
ner møtte kundene 
hos Vardeberg lØrdag 
formiddag. Mellom 
brød, salt og knekke-
brød var Toraderg-
ruppa oppstilt, og 
lørdagshandlerne 
nynnet danselystne 
med sine traller  

rundt i butikken. 

Det var Lions som startet sin 
aksjon RØde Fjr med stand pa 
dagligvareforetningene. I det 
dârlige vret ble de vinket in-
nenfor Vardebergs dØrer, og 
trekkspillgutta de hadde fãtt til a 
komme a akkopagnere ble ogsa 
trukket innenfor. Det var derfor 
en noe uvant velkomst kundene 
fikk, og spørsmal om det var her  

det vr gammeldansfest 
hØrtes. Ivar Vardeberg trallet 
selv fornøyd rundt i lokalene som 
viste seg a ha en overveldende 
bra akustikk. -Litt utenom det 
vanlige, et koselig innslag i hver-
dagen, kommenterte han til Vig-
nett. Kundene sa da ogsá til a ta 
seg litt ekstra tid, og kommen-
tarene varalle positive. -Skaper 
hygge og trivsel. -Blir glad og [0-
ler seg mer hjemme, var noen. 

De begynte a skyte i 
kjellern pa mØlla i 
1967. Deretter har de 
vart bade i tilflukts-
rommet pa Ytre Ene-
bakk skole og sand-
gruva ved Nyeng. 
Idag motes de tirsdag 
og fredag pa brann-
stasjon, men oppmø-
tet er ikke av det helt 
overveldene. 

-Da vi var pa barneskolen var 
det virkelig ei aktiv gruppe. sier 

del av disse er aktive. Nye med-
lemmer er de interesserte i, og 
noe utstyr er det ikke nØdvendig 
A ga til innkjØp av for a prØve. 
-Er en spesiell sport og vapen er 
dyrt. Tenkte vi skulle prØve a fA 
kjØpt inn en pistol slik at vi har 
noe nybegynnere kan lane. 

Sandem sier at sáfremt man ik-
ke har kriminell bakgrunn er det 
ingen som nektes a vre med a 
skyte. -Men det er ná kommet 
krav fra kretsen om et nybegyn-
nerkurs som skal gjennomfØres. 
Dette gir innsyn i vapen, sikker-
het og ulike program. 
MANGE PROGRAM 

Pistoiskyting er ikke bare a sta 
A sikte pa en vegg inne. -Det er 

Temauke om SoPmAmepika 
En gymsal der veg-

gene er dekket av pla-
kater og karnevals-
kiedde figurer, SØr-
Amerikansk musikk 
og saig av selvlagde 
smycker. Det er fre-
dag pa Kirkebygden 
skole, og alle elever 
er samlet for a se re-
sultatet av sjetteklas-
ses temauka. 

-Tror elevene fØler dette mer er 
noe de eier, noe de har laget og  

kan vise [rem. Kommentaren 
kommer fra kiasseforstander Es-
pen Dahl som sammen med Gre-
te Kittelsen og Trifle Alfei har 
planlagt og veiledet elevenes te-
mauka om SØr-Amerika. For-
uten barna fra de andre kiasset-
rinn ved skolen, var det ogsá 
møtt opp en del foreidre. Disse 
fikk alle en runde rundt i salen 
for a kikke, og ved de fremmede 
matvarer , veggaviser og annet 
stod elever kiare til a svare pa 
spØrsmál. 

EN FIN UKE 
Ved et brett med Øredobber sit-

ter Klaus-Olaf. Disse kan han for-
telle de har laget selv. -Har sett  

pa Dagsrevyen hvordan Ørepyn-
ten de har ser Ut, sier han. -For-
sØkte a lage noe som ligner. Syns 
det har vrt en fin uke, og har 
lrt mye. Viktig a se at det ikke 
bare er oss i verden. 

Etterpá var det dramagruppa 
som hadde fremvisning. Med 
sang og tale akkopagnert av l-
rern gitar fremfØrte de et stykke 
med tittel DrØmmelandet som 
ble et mareritt. Enkle og lett for-
staelige var tekstene uteri pa bli 
overfladiske. Stykket var for-
Ovrig fØrt til penn av kiassefor-
standern Espen Dahl, og ban 
kunne pa veiene av kiassen mot-
ta en blomsterbukett av rektor 
Karl Saitnes.  

dØdsstøt for klüben var det da vi 
matte flytte derfra. Hadde ikke 
noe sted a vre, og det ble kun 
uteskyting ved Nyeng pa som-
mertid. NA er det laget bane til 
fem pa brannstasjon, og denne 
har vi sammen med skyterlaget. 
Problemet her har vrt noe dar-
hg belysning, men en bevilgning 
fra kommunen pa 2000 kroner 
gjØr at vi na kan rette pa dette. 

SPESIELL SPORT 
Mellom 30 og 40 medlemmer er 

det i kiubben, men bare en liten 

Sandem og nevner Stàndar, VM-
og feltskyting. ForelØpig har ikke 
klubbmedlemmer deltatt i kon-
kurranser, men skyter fordi de 
syns det er moro. Likevel har de 
arrangert kretsmesterskap, og 
dette gikk av stabelen i Skjeds-
mohallen. 

Nye medlemmer blir mottatt 
med glede, og en henstilling 
kommer Sandem til en del av de 
gamle. -Hâper a se dem ogsa i 
skyterlokalet, ikke bare som 
navn pa medlemshista. 

Har du penger A settetil side? ABC bank gir deg 
fra 10,5 % til 13,5 % rénte, pA hele beløpet To frie 
uttak i Aret, i tillegg til ett uttak av 
rentérie! 	 - AIJOIC Utover dette, belastes 4 % uttaksgebyr. bank 



Fredag avsluttet hererne ved Enebakk ung-
domsskole et obligatorisk 40-timers data-
kurs. Med permitert rektor Hermod Tor-
bjØrnson som larer, er de første skole i Akers-
hus som er ferdig med dette. 

LcErerne ved Enebakk ungdomsskole har avsluttet i 
40-timers obligatorisk kurs i data. 

/ 

M/Iyse sIer 

Nr., 36-47 

Kr 119.- 
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Dette foto kom fra USA for mange fir siden til 
Nicoline Thorud og viser hennes to sØsken. 
AUGUSTA NILSDATTER STUBBERUD født 
21.8.1864. Ved hennes side mannen OLE HAN-
SEN fra Solia (Dh1i). De ble viet i Enebakk 
kirke 26.6.1885. De reiste straks etter til IO-
WA. Hennes bror (stáende bak) HANS NIL-
SEN STUBBERUD var født 28.10.1847. Han 
utvändret til Wisconsin omlag 1866. Han dØde 
i Wisconsin 27.4.1936. 

VIGNETT 

Kristen konsept for hole famillen 
Bopudglengen pao Mjwp 

Gamle bildep 

Neste torsdag kommer BØrudgjengefl til Mjcr ungdomsskole. 

Fuilt hus regner 
man med nár BØrud-
gjengen neste torsdag 
kommer til Mjer 
ungdomsskole. -En 
typisk familiebegi-
venhet, sier Ole-Kri-
stian Thoresen fra 
Mari Menighet og leg-
ger til mange av de-
res sanger er flittig 
brukt i korsammen-
heng, ogsâ her i Ene-
bakk. 

Arrangementet er  

en i rekken av menig-
hetssamlingene, men 
denne gangen blir 
den avholdt i sam-
marbeid med Betel 
pinsemenighet. 

BØrudgjengen bestar av 
Ole(10), Linda(13) og Thomas(16), 
i tillegg foreldrene Anne-Marie 
og Arnold BØrud. Med fulle hus 
har de holdt en rekke konserter, 
dessuten er deres musikk kjent 
gjennom plater, kassetter, fjern-
syn og messer. Familien har reist 
gjennom det meste av landet, og 
deres sanger synges i barnekor 
over alt. Ogsà utenfor vàrt 
kongerike begynner de a gjØre 
seg gjeldende, og blant annet er  

en turne i USA under planleg-
ging. 

PAPPA SKRIVER SANGENE 
Pa plater er det barna som 

ger, men ogsâ foreldrenetardel 
pa turneer. Disse har forØvrig 
lang erfaring. blant annet fra 
Tvers og Mini-Tvers. Arnold Bø-
rud har ogsá vrt medlem av den 
legendariske gruppen Fris Luft 
som herjet pa latebarometedrene 
for 15 âr siden. Han har gjort seg 
bemerket som en av de mest pro-
duktive komponister innen kris-
ten musikk i Skandinavia, og 
skriver de fleste av sangene BØ-
rudgjengen fremfØrer. 

Se forØvrig annonse i neste 
nummer 

—Har brukt tre tentamensdager i 
tillegg til to elevfrie dager, sier 
TorbjØrnson. —Kurset har bestátt 
av standarbehandling, kom-
munikasjon og teledata, dess-
uten vurdering av pedagogiske 
programmer samt EDB, individ 
og samfunn. 

Allerede til hØsten er det me-
ningen elevene skal skoleres pa 
maskinene, og ved alle kom-
munens skoler vil det komme et 
nytt anlegg. I trád med den nye 
mØnsterplanen skal det inn i alle 
vanlige, teoretiske fag, ikke tas 
opp som et spesielt emne. Dette 
for a motvirke at det blir en slags 
data-adel. TorbjØrnsom er ikke 
redd for a trekke data inn i sko-
len. —Da blyanten kom var det 
ogsá en revolusjon, men den ble 
brukt til a vre kreativ. Pa sam-
me mate er dette, den erstatter 
ikke menneskenes egne tanke-
virksomhet. Vi Ønsker a mestre 
teknikken, for a greie det ma vi 
lre. 

Datakups for Impepe 



STILLING LEDIG 

Renholdep 
Den offentlige tannhelsetjenesten I Akershus 

Med forbehold om godkjenning blir det ledig fast stilling 
som renholder ved tannklinikken pa Grendesenteret, 
Fiateby, fra 4/5-87. 
Arbeidstiden vii bli 1 time pr. dag, 5 dager i uken. Ar-
beidstiden bØr  legges etter kl. 15.30. Stillingen fØlger 
skoleâret og er plassert i det off.reg. ltr. 9-16. Det trekkes 
for tiden 14,8% av lØnnen pga. lange ferier. 
Ansettelsen skjer pa de vilkâr som til en liver tid fremgâr 
av gjeldende lover, regiement og tariffavtaler. 
Nrmere opplysninger fâs hos tanniege Helga Undseth, 
1914 Vtre Enebakk, tif. 92 52 47. 
SØknad med attester séndes til ovennevnte innen 
10/4-87. 

Storfesang 
Melodi: Mellom bakkar og berg. 

Mellom bakker og <<holer>> ved øyer'n 
kiorer Enebakks bonder seg fast. 
Og i bakkene der beiter kua, 
og i strandkanten tar de en rast. 

Selv om <<dozer'n>> har feid over mye, 
finnes enná nok holer igjen 
til at ungdyr og krØtter pa beite 
lager miljø i var hue grend. 

Vi med to-pris og mastitt ma slite 
hele sommeren høster vi Mr, 

og nár andre kan sove pa sØndag 
ma vi jobbe med kustell og jord. 

Men nâr andre ma bile til Oslo 
og stá timevis i trafikk-kØ, 
finn' vi varme og trivsel i fjøset 
hos de firbente som sier mØ. 

Hva er gleden med kontor og data 
nei, det gir oss jo slett ingenting, 
mot en dag gammel kalv oppi bingen 
en som rauter og suger pa fing'. 

Sá om antahlet bonder blir frre 
og om kutallet synker hver dag, 
la oss <trassige>> holde i sammen, 
alt gâr best nár vi jobber i lag. 

Svein, Bente og Erik satser alle pa jobber med tall og regnskap. -En trend i tia, me-
ner Erik. 

VIGNETT 

Russetiden nmpmep- se g 
Det gâr mot tiden 

da artianerne trekker 
i sine rode og blâ 
dresser. ToIv ãr med 
lekser, bØker, skolek-
lokke og herere nar-
mer seg slutten og 
dette skal feires. 

Vignett tok en prat 
med tre av avgangs-
elevene fra Enebakk 
Bente, Svein og Erik. 

-Nâr begynner russearrange-
mentene? 
Erik Russekroer I hovedstyrets 
regi startet med det samme sko- 

Bente Krogstad gär pa 
Ski videregâende skole og 
har valgt samfunnsfag 
med 	bedrzftsØkonomi. 
Hun er rØdruss etter vaig 
pa skolen i begynnelsen 
av àret om de skulle vcere 
blâ eller rode. 

Svein Bjerkesmoen gâr pa 
LillestrØm videregãende, 
samfunnsfag med bedr2ft-
sØkonomi. Pa hans skole 
blir de med bed.Øk blàk-
ledde. 

Erik Bekkàsen startet pa 
2-ärig grunnkurs pa Kon-
tra. Na gàr han pa Opp-
egàrd videregàende der 
han avslutter sin handel-
seksamen. Her sitter han 
som PR-og innkjØpssjef i 
russestyret. 

len begynte i hØst,  men tror ikke 
de var sâ aktivt besØkt. Selv har 
jeg ikke vrt pa noen enná. 
I Folio begynner det med grill-
party i As fØrste mai, og avsluttes 
med rebuslØp. 

Svein Fra LillestrØm er det 45 blá 
som reiser til Danmark i pásken. 

-De siste Ara er det snakket og 
skrevet mye om russ og deres 
feiring. Mange mener det bare er 
fy11. Hva er deres mening? 

Erik Pressen tar alitid bare det 
groveste. Klart det blir noe tull 
som skier nàr sâ mange samles, 
men russ er like mye humanit-
raksjoner. I var kiasse har vi 
solgt lys for <Ridderrennets yen-
ner>, dessuten tegninger til inn-
tekt for et rehabiliteringshjem i 
Hurdalen. Hit gikk ogsá inntek-
tene fra Blá Nelliksalgèt. 

Bente Vi har solgt kubbelys der 
midlene er gatt til Norsk Luftam-
bulanse. Dessuten gàr vel over-
skuddet av russekassa til hu-
manitraksj oner. 

Svein Hos 055 er det solgt blom-
steroppsatser der pengene gar til 
trafikkskadde. 

Erik 90% drikker vel pa arrange-
mentene, men det er bare en iiten 
del som Ødelegger. Disse er det 
som blir lagt merke til, og som 
liksom skal representere russen. 

-Hvilke forventninger har dere? 

Erik Egentlig har jeg ikke sá sto-
re forventninger. Det blir hva du 
gjØr det til selv. 

-Har dere noen gode rád a kom-
me med til ârets niendekias-
singer? 
Erik Ma spØrre seg hva de vii, ii-
ker de a bruke henda, eller tror 
de de trenger artium for a kom-
me videre? Selv gikk jeg toárig 
grunnkurs og er glad for det. 
Fikk litt lengre tid til a tenke 
meg om, og fikk med noe ailmen-
fag. Noe virket nok kjedelig og 
unyttig da jeg holdt pa, men nà 
er jeg glad for a ha vrt gjennom 
det. Har fâtt en videre horisont, 
og de fire ârene er gatt veldig 
fort. 
Bente Ville hvertfall ikke rãde 
dem til a ga alimenfaglig. Omjeg 
skulle valgt ná ville jeg gátt han-
deisfaglig. Den er mer yrkesret-
tet, og du kan fá jobb med det 
samme du er ferdig. Etter all-
menfaglig er man nØdt til a ga vi-
dere, dessuten lrer man masse 
unyttig. 

Svein Helt enig. Ta eksempeivis 
gammalnorsk og nynorsk. Hva 
skal vi bruke det til? 

-Hva er planene videre? 

BenteVil begynne a jobbe, orker 
iallefall ikke a mer skole akkurat 
nâ. Kommer til a sØke meg inn i 
en regnskapsavdeling. Tror at 
om man viser interesse og star pa 
i en silk jobb er det store mulig-
heter for a jobbe seg oppover. 
Om jeg ikke far mulighet til vide-
reutdannelse innen jobben blir 
det nok BI. 

Svein Kommer til a sØker meg 
inn i posten. Der gis det opp-
lring med lØnn. 
Erik Tenkte fØrst pa bank, men 
er blitt skuffa over det jeg har 

Foig med 
i 

ncermiljoet 
LES 

J1ijuctt 

hØrt om bankakademiet. FØler 
for mer utdannelse, men er for 
øyebiikket sà skoletrØtt at resul-
tatet nok blir dârlig om jeg star-
ter med det samme. Har tenkt p 

postskolen etter hvert. Na skal 
jeg fØrst  jobbe pa posten i Ytre 
for deretter a dra i militret. 



Amfwet ep komme t! 

Amfiet er kommet pa Flateby Samfunnshus 

Gnagsâr i baken 
etter en tur pa kino 
i Enebakk er histO-
ne. SØndag kunne 
kinokomiteen pa 
Flateby Ønske sitt 
publikum velkom-
men med langstil-
kede roser og hen-
vise til en behage-
hg sitteplass i am-
flet. De sammens-
lábare, praktiske 
og behagelige sto-
ler har kostet 
rundt 200 000, og 
plusses Dolby Ste-
reo og maskiner pa 
er det gjort inve-
steringer for 340 
000. 

Som nyvalgt medlem av ki-
nokomiteen var det Lasse Fu-
revik som holdt en innledene 
tale fØr  voksenfilmen rulla 
over lerretet sØndag. -Man 
hadde vel ikke srlig tro pa 
at samfunnshuset skulle vre 
drivverdig, men takket vre 
samsynte krefter med tro pa 
at det nytter a satse pa lokale 
ressurser og egne krefter kan 
vi idag sitte i en nycippusset 
storstue, sa han. —pa mange 
mater gar vi motsatt vei av 
mange andre lokalsamfunn. 
Kinodrift oog annen kulturell 
virksomhet legges ned. Det 
lØnner seg ikke, sier de. 

-En vellykket utvikling 
kommer ikke av seg selv, vi 
ma satse friskt og orginalt. 
For skal folk trekkes til sam-
funnshuset ma de tilbys en 
spennende meny. Det er av 
avgjØrende betydning at be-
folkningen selv trekkes med 
nar den fremtidige bruk skal 
utformes. Det er ikke nok at 

politikerne garanterer nr-
mere 200 000 til amfiet. Denne 
generØse gest ma ikke bli en 
sovepute, vi ma vise at vi er 
tilliten verdig- bade dere i sa-
len og kinokokmiteen. Det er 
na vi ma satse, og vi ma ta Ut-
gangspunkt i bygdas egne 
verdier. Skal vi kunne ta opp 
konkurransen med andre til-
bud ma vi yte noe, bare da 
kan vi M frem det beste i oss 
selv til gavn for felleskapet. 
IKKE BARE FILM I denne 
salen skal det ikke bare vises 
film. Her skal det gis rom for 
nye aktiviteter, gamle og un-
ge, side om side. Her skal vi 
bevare det beste av vare tra-
disjoner og samtidig skape 
nye som peker fremover. Vi 
har alle muligheter for a ska-

- pe et livskraftig og pulserende 
lokalmiljØ. I denne forbindel-
se star samfunnshuset sen-
tralt- og i srdeleshet dnne 
Ilotte salen med den atsiks-
lØftningen vi sitter midt oppi. 

Kjell Arne med premienfra senior-NM. 

Lf KfALA IL 
den máJeq lese! 

VIGNETT 

U,ng bpytep med suksess 
Fire ár gammel fulgte han flittig med sin on-
kel pa brytetrenening. Bare tre ár senere star-
tet han selv aktivt, og som 17-âring kan han 
smykke seg med mange titler det star stor 
respekt av. 

Enna' er han i juniorkiassen, og her tok han 
uten stØrre  besvar NM-gull for to uker siden. 
Sist heig stilte han i seniorkiassen, og da ble 
det sØlvmedalje. 

Kjell Arne Lund er netopp 
kommet hjem fra skolen.-Tar 
grunnkurs i rØrleggerfag pa Jess-
heim, forteller han. Tre dager i 
uka drar han etter endt dag til 
Oslo for a trene i Sportsklubben 
09. -Tenker ikke over at det er 
tungvindt og langt. Det blir vel 
en vane akkurat som med en 
jobb. Noe brytemiljØ her ute har 
jeg egentlig aldri savnet. 

Sesongen begynner ved skole-
start. Da gár det pa kondisjon og 
teknikk. Etterhvert blir det stev-
ner, og da legges hovedvekten pa 
tempo og grepstrening. -FØr var 
det stevner hver heig. Na er det 
ikke sâ mye, er stort sett bare 
med pa de stØrre konkurransene. 

I april er sesongen over om ik-
ke Kjell Arne blir utatt til noen 
stØrre mesterskap i utlandet. 
-Om sommern er det hvert âr en 
verdensfestival for ungdom. Vant 
i Frankrike for to ar siden, jar er 
det vel heller tvilsomt om for-
bundet sender meg da det gár av 
stabelen i Canada. 
SATSER PA OVERSKUDDET 

Kjell Arne mener selv han 

ihvertfall ikke er av dem som 
ovedrtrener seg. LSatser pa over-
skuddet, sier han og lener seg be-
hagelig tilbake i sofaen. -Hittil 
har det blitt lite eller ingen tre-
fling om sommern. Blir mest 
kjØring med crossykkel. Selvsagt 
gir det styrke, men gjØr  det fØrst 
og fremst for a koble av og ha det 
moro. 

17-aringen syns ikke han har 
ofret noe srlig for a satse pa 
idretten. -Det er nok en del som 
slutter i denne aldern, men her 
ute er ikke fristelsene til discotek 
og annet sa stor. Likevel kañ 
man bli litt misunnerlig nar an-
dre spiser og drikker alt de har 
lyst pa. Jeg ma hele tiden passe 
vekten. Kjell Arne har hele ti-
den hatt foreldre som har stØttet 
utrolig opp om brytinga. -Det 
har betydd mye, hadde nok ikke 
drevet med det ellers. Har du 
noe mal med treninga? 
-Liker best a ta et ar av gangen, 
men man skal vel ha et mal. 
Kiart jeg kunne tenke meg OL i 
1992. 

KjeU Arne ma innrømme det er sjelden det blir noe trening hjemme. -Satser pa over 
skuddet, sier han. 



Karl Steen var korpsets 
fØrste formann. 

Man satser pa 8-10 korps, og dis-
se blir bade fra Romerike og Fol-
le. 

Ellers vii det til hØsten bli en 
jubileumsfest, og i denne for-
bindelse er jubileumskomiteen 
svrt sa hemlighetsfulle. Et eller 
annet er i gjre, men hva? Ti-
modighet ma visstnok smøres til 
festen. Jubileumsiotteri blir det, 
og musikantene vil fra 17.mai 
komme rundt pa dØrene. Dette 
vil trekkes i november, og fra ju-
bileumskomiteen kommer det 
instendige Ønsker om at selgerne 
blir godt rnottatt. 

Idag har korpset 17 musikanter. 

VIGNETT 

Enebakk Skole usmikkopps 30 a0p 
Skolekorpset i den midterste del av bygda 

har sin stiftelsesdato 6.august 1957 og kan fei-
re sitt 30-ârsjubileum dette âr. Korpset teller 
idag 17 musikanter og 7 aspiranter, og i juni 
inviterer de til et stort stevne der musikk tro-
hg vii høres  gjennom hele Kirkebygda. 

Institativtager og fØrste for-
mann i korpset var Karl Steen. 
-Syns det var ille ikke bygda 
hadde et eget korps, sier han.-
Husker det kom en lastebil med 
musikanter fra Rlingen. Hadde 
selv to smâj enter og tok det opp i 
foreldrelaget pa skolen. Inter-
essen var stor og ei gruppe ble 
valgt til a jobbe med saken. Her 
ble sogneprest Larsen valgt til 
formann, dessuten Ole Buuer, 
Georg Nordlie og jeg. 

Det fØrste som matte g.jØres var 
A samle inn penger. Fra dØr til 
dØr gikk de, og de fleste var svrt 
sá villige til a gi noen kroner. 
-Tegna 055 fØrst selv med 25 kro-
ner for a stimulere andre, mange 
penger var det den gangen. Dog 
var det ikke alle som stupte smi-
lende ned i lommeboka. Steen 
husker han som yule vente til 
han sá om det ble noe greie pa, og 
vedkommende som mente de 
fikk gi de som hadde unger. 

STEEN FORMANN 
FØr musikken kom igang dØde 

sogneprest Larsen, og som for-
mann ble Steen valgt. -Fikk en 
del gámle instrumenter fra Dale-
fjerdingen. Der hadde de tidlige-
re hatt en hornmusikk ned noen 
gamle karer.Lrer Steines som 
den gang var lrer pa ham-
mernskolen tok pa seg a øve Un-
gene, og gjennom de tre skolene i 
omrádet ble det kunngjort at in-
teresserte kunne melde seg. 

-Begynte med notekurs pa 
BØndernes Hus, forteller Oddvar 
Wennevold som dengang var ti 
âr. -Sâvidt jeg kan erindre var lil-
lesalen nesten full, alle yule-jo 
vre med nar det skjedde noe 
nytt. 

Sá innholdsrikt som idag var 
kanskje ikke reportuaret. -Det 
gikk i nasjonalsanger, juletoner 
og marsjer. Spilten ute 17.mai og 
pa stevner. Husker fØrste gang vi 
hadde innmarsj, det var pa et 
stevne i Spydeberg. FØlte oss litt 
stolte, ja en stor opplevelse var 
det. 

FLYTTET TIL 
HAMMERNSKOLEN 

Etter en tid ble Øvelsene flyttet 
til Hammernskolen. Her fikk de 
lane lokaler gratis, og fra innerst 
i Dalefjerdingen, Ekebergdalen 
og Kirkebygda kom ungene syk-
lende til Øvelsene. Etterhvert 
fikk de bla uniformer med bats-
luer og bryst  ble dekket av med-
aljer. 

Men heller ikke pa Hammerns-
kolen ble de vrende. Da denne 
ble nedlagt, flyttet de til Kirke-
bygden skole. 

Her motes ogsà musikantene 
idag, skjØnt de fleste horn nok 
har skiftet eier noen ganger. Som 
i de fleste andre korps har det 
gâtt bade opp og ned, og etter en 
østerriketur i fjor var det mange 
som sluttet. 30-6.ringer liar idag 
17 musikanter og 7 aspiranter 
som blir dirigert av Roger Nilsen. 
Deres reportuar er variert med 
mye lett musikk. 

JUBILEUMSARET 
Til a ta seg av arrangementer i 

jubileumsãret er det valgt en 
egen komite. Disse kan fortelle 
det 14.juni blir et medaljestevne 
pa Enebakk ungdomsskole. Da 
blir det blir det marsjering Ira uli-
ke steder, og musikk vil trolig 
runge gjennom hele Kirkebygda. 

Hver tone hØres utrolig DefØrste musikanter med dirigent Steines i spissen. (Foto, Anna Nordby) 
godt i et set lite korps. 



ENEBAKK KOMMUNE 

.... 
30. mars — 3. april 1987 	::150 

I forbindelse med 150-ârsjubileum for formannskapsio- 
vene, inviterer kommunen Enebakks befolkning til âpne 
møter i styrer, râd og utvalg i markeringsuka. 
I tniegg inviterer vi til <<APEN DAG>> i herredsstyresalen 
onsdag 1. april -87 fra kl. 17.00 - 21.00. 
Vi hâper publikum vii benytte denne uka til a gjØre seg 
kjent med kommunen. Alle etatene vii ha <<ekstra ápne 
dører>' ogsá i vanhig arbeidstid hele denne uka. 
Det er anledning til omvisning pa kloakkrenseanleg- 
gene/veistasjonen onsdag 1/4, etter nrmere avtale med 
Teknisk etat. 
Program for uka: 
Mandag 30/3: Apent mote i formannskapet - herreds- 
styresalen kl. 19.00. 
Sakliste: 
Sak nr. 74/87 Fornyelse av leiekontrakt - Brmerud, 
Sak nr. 75/87 Fornyelse av leiekontrakt - Stiftelsen Fla- 
teby Speiderhus. 
Sak nr. 76/87 KjØp av tilleggsareal - Linjebygg A/S. 
Sak nr. 77/87 Søknad om overtakeise av veilysanlegg - 
SkØyenveien. 
Sak nr. 78/87 Ressursrammer for grunnskoien - skole- 
áret 1987/88. 
Sak nr. 79/87 Opprettelse av 11/2  fast stilling som hjemme- 
hjelp. 
Sak nr. 80/87 KDØ AlL - Forslag om overgang til ak- 
sjeseiskap - Repr. pa ársmØte. 
Sak nr. 81/87 Kiage over reguleringsvedtak - Margit 
Ovind. 
Sak nr. 82/87 STUI-sØknader lokale kulturbygg/organi- 
sasjonseide hus. 
Referatsaker. Eventuelt. 
Tirsdag 31/3: Apent mote i skolestyret - herredsstyresa- 
len kl. 19.00. 
Sakliste: 
Sak nr. 40/87 Protokoli fra mote 24/2-87. 
Sak nr. 41/87 PrØvevalg pa grunnskQiens ungdomstrinn. 
Sak nr. 42/87 Pedagogisk veiledningstjeneste 87/88. 
Sak nr. 43/87 Referater og skriv. 
Sak nr. 44/87 Tilsetting av rengjØringsass. - Stranden 
skole. 
Sak nr. 45/87 SØknad om omsorgspermisjon. 
Sak nr. 46/87 10. frivillig skoleâr i Enebakk. 
Sak nr. 47/87 Bohigbyggeprogram. 
Sak nr. 48/87 SØknad om a ía nytt tjenestested. 
Sak nr. 49/87 Styrking av samlingsstyrer - tjenesten ved 
skolene. 
Sak nr. 50/87 Reguleringsplan - Stranden skole. 
Sak nr. 51/87 Tilsetting av lrere fra 1/8-87 - 2. tilset- 
tingsrunde. 
Umiddelbart etter mote blir det orientering om mØn- 
sterpianen av 1985 og arbeidet med innfØring av den i 
kommunen. 
Tirsdag 31/3: Apent mote i helse- og sosialstyret - kan- 
tina kl. 19.00. 
Sakliste: 
Sak nr. 12/87 Heise- og sosialpian. 
Sak nr. 13/87 Behandling av nemndstrukturen pa helse- 
og sosialsektoren. 	 - 
Sak nr. 14/87 StØtte til organisasjoner. 
Event. tilkomne saker. 
Referatsaker. Eventuelt. 
Onsdag 1/4: APEN DAG - herredsstyresalen K!. 17.00 - 
21.00. 
Etatene og de politiske partiene presenterer seg ved ut- 
stihhinger/stands og svarer pa spørsmal. 
Filmframvisning: 
<<Historien om folket, kommunen og staten< i kantina 
hver time. 
Filmen er produsert i.f.m. 150-ársjubileet og varer ½ ti- 
me. 
Kantina holder, Apent slik at de frammøtte kan ía litt <<a 
bite i>. 
Torsdag 2/4: Apent mote i bygningsrâdet - kantina kl. 
19.00. 
Sakliste: 
Boligbyggeprogram 
SØknad om byggetillatelser 
SØknad om fradehing 
SØknad om utslippstihlatelser 
SØknad om dispensasjoner 
Ankesaker 
Referater 
Viháper mange enebakkinger tar seg tid til a benytte 
tilbudene I markeringsuka og Ønsker alle hiertelig vel- 
kommen. KOMMIJNEN  JOBBER FOR DEG. 

Lucie Paus Faick, ordfører 
BjØrn Halvorsen, râdmann 

Apen uke —Apent bus 
S. e. . 
. 
S 
S 

S. O10 
• S• loIk,ty, 

kan fore til brann 

DEl 
WELDER 
BARNAS 

FRAMTID 

For 40 ir siden gjaldt det 
barn i nod i det krigsherjede 
Europa. I dag gjeider det 
barn rammet av suit, krig og 
iiød i verdens fattigste land. 
For kr. 3,30 om dagen er du 
med pa a redde liv og gi barn 
en framtid. La det ikke bli 
med den gode tanken: 
Bli Redd Barna-fadder! 

Metzeler 
Pirelli 
Michelin 
IRC 

Dekk 

+ 20% 

Nm-I SKI NYTT I SKI NYTT ISKI NYTT ISKI 

Moped og MC-utstyr 
Vi rydder opp i utstyret 
fra ifjor 09 selger endel 
utstyrtilsterkt reduserte 
priser 

Tilbudet gjelder sA langt lagerbeh. rekker. 

Skinndresser 
Jofama 
Gimoto 20.50% Rica Safety 	• 
Jofama Safety 

Stovler 
Diadora 
Sidi 	+ 15.30% Rica 

' "tang 

4-1 Effektanleg 
Krom Kawasaki Z 100TY  
Krom Suzuki GSX 750 

kr. 1900 NO  1 .000 

Kofferter 
Toppbokser - brere 
Krauser 
Nenfango -1545% Rica Soft • 

ShoeiZ 100 
Hjelmer 

Nolan 
AGV 
SURE 
UVEX + 20.30% 

1' 

FROSTRUD & CO. 
Hondaspesialisten i østfold 

Vammavn. 5, Askim - TIf.: 02/88 22 55 

NFl AIIF BIIFIERE! 

Vi âpner nytt servicesenter for 

alle kurante personbiler. 

KA N TILB Y ALT INNEN 
SERVICE. 

VELKOMMEN TIL OSS! 

1. S. Auk iep. 
lndustrivn. 14, 1400 Ski. TIf. 87 2735 

Man.-fre. 8-19 
Lordag 8-13 

NYTT I SKI NYTT I'SKI NYTT I SKI NYTT ISKI 

BLI REDD BARNA 

FADDER! 

REDD BARNA hjelper nndiidende barn 
gjennom et neye planlagt program som bar 
sore real a forbedre familiens sosiale, 
økonomiske og fysiske miljø. 

KOLLEKTIYT FADDERSKAP. 
Koilektivt fadderskap vii si at du er 
med og stotter hele virksomheten 
innenfor et besteret hjeipetiitak lii 

besle for barn. 
Aile barn tar nyte godt av din hjelp. 
Ingen blir stilt utenfor. Ved a tegne 
et fadderskap i REDD BARNA er 
do med pa A virkeiiggjøre 
eErkiringen om barnets 

rettigheters som FN vedtok i 1959. 

ALLE KAN BLI 
REDD BARNA FADDER. 

Sore REDD BARNA FADDER far du 
to ganger i âret tiisendt brev med 
siste nytt fra barna. 
Et fadderskap koster bare 80 
kroner i maceden. Kun tOV< av ditt 
fadderbidrag gar til administrative 
utgifter. 

Ja,jeg/vi onsker a tegne 
meg/oss som fadder for 
REDD BARNAs hjeipe-
arbeid blant nodlidende 
barn i utvikiingsland. 
Jeg/vi vii betaie 
o kr. 240,- pr. ky, 
o kr. 960,- pr. as. 
Over 0 postgiro 0 bankgiro. 

REDD BARNA 

Nave 	  

Adr 	  

Postnr./sted' 

Jeg begynner a betaie samme mined 
som jeg tar innbetaiingsblankett Ira 
REDD BARNA. 

Jerebanetorget 2, Oslo 1. Tif.: (02) 4146 35. 

VIGNETT 

Overbelastning 

Asylsøkere 
ma vente i 
mãneder pa 
a bli avhørt 

Asylsøkere som nã 
kommer til Norge, ma 
regne med en ventetid pa 
mellom to og tre mane-
der for de blir avhørt av 
politiet, sa Jan Borgen, 
operativ leder i Norges 
RØde Kors' mottakersen-
tral for asyisokere i et 
foredrag i RK.huset I 
Sarpsborg tirsdag. Han 
opplyste ogsã at det er 
overveiende sannsynlig 
at man i Østfold Al be-
nytte Rods Hotel! i Lar-
kollen til asvlsøkere. 

TJA!' Jeg ønsker bii 
	  Lo_I 

Redd Barna-fadder I 
• LI Send meg informasjon om Fadder- 	I 
• ordningen, og blanketi for pimelding, 

I 	LI Send informasjon cm Redd Barna, 

Navn:  

Ad r:  

I Postnr:  
• Sendes: 
I REDO BARNA 
• Jembanetorget 2 	W REDD 
I 01540slo1 	 BARNAI 

L 	(02)414635 	4o AR 



Anbud 

Opprusting Vidotta 
iilrettsplass, Flatehy 

Enebakk kommune v/Teknisk etat nmbyr herved til A 
inngi anbud pA opprusting av Vidotta idrettsplass, Fla-
teby. Anbudsdokumenter fAs ved henvendelse til Tek-
fisk etat v/kommuneingeniØren. 
Anbudsbefaring avholdes fredag 3. april kl. 10.00 ved 
Stranden skole. 
Anbudene stiles til Enebakk kommune, v/kommunein-
geniøren og skal vre oss i hende senest mandag 13. 
april ki. 10.00. 

Kommuneingeniøren 

Enebakk komrnuiies 
kulturpris 1987 

Det er i 1987 avsatt midler til kulturpris i Enebakk. Kul-
turprisen har til formAl a hjelpe fram kulturarbeidet i 
kommunen og dekker kulturstyrets samlede ansvars- 
ornráde. 	 -' IITP 

Pri•svinner kan vre enkeltpersoner, gruppe av per-
soner, lag eller organisasjoner som viser evne og vilje til 
A yte kulturinnsats utover det vanhige. 

Bade profesjonelle kulturarbeidere og amatører har 
mulighet til A bli prisvinnere. 

Skriftlig forsiag pA kandidater mA vre kulturkontoret i 
hende innen 1. juni 1987. 

Gulismed Frank Kristiansen 
DnC-gârden, 1400 Ski. lIt. 87 3146 

Askimvm 1, Spydeberg, tlf. 88 8154 

LANGDAG ONS-TORS. til kI. 19.00 
	 of 

HAR KOMMET! 

	LAVPRIS 
-As K.S Yrkeskker 

Lapponia 
smykker 

demonstreres 
27.-28. mars 

Sølvbestikk 	  ~20% 
Guliringer 
Gullanheng 	 --10 -30% 
Vanitysmykker 	  40% 

Ellers har vi 10% 
pa alle andre varer. 

bi 
HA AW&MM 

r Arib 	h 

	—10-30% 

UN(;DOM,f.' 
vARENs 

NYHETER FRA 

Wrangler 

Stpombetaling Enebakk 
Avstenging av-strØm blir iverksatt fra mandag 30. 
mars 1987 hos abonnenter som ikke har betalt 
skyldig strØmavgift fOr 2. termin 86/87 innen fredag 
27. mars. For a unngà ytterligere forsinkelser, ma 
betalingen skje direkte til várt kontor i Kirkebyg-
den. 

Enebakk Energiverk 

 

KUNNGJORINGER 

 

Ta jegerproven I 
jewmilio 
Enebakk Jeger- og Fiskerforening arran-
gerer kurs/studiering som fØrer fram til je-
gerprØveeks amen. Kurset starter pa 
klubbhuset 1. april ki. 18.30. 

N.. 	PAmelding til: Jan Floberghagen - 

tif. 92 48 14 eller 92 60 60, eller til Roy Stener Sthern - 
tif. 92 46 75 eller 094/47 281. 
Kursavgift: ikke medlemmer kr 400.- 

medlemmer kr 100.- 
I tillegg kommer off. eksamensavgift og materiell. 
PAmeldingsfrist 28.3.87. 
Kurset ledes av erfarne jegere med spesialutdannelse. 
Gamle og nye jegere velkommen. 

Auksjon i Enebakk 
Ignarbakke, tirs. 31/3 ki. 18.00. 
Visning frâ ki. 17.00. 

Av utropene nevnes: 
Gml. sekretr, spisestue, sv. mynter fra 1600- og 
1700-taflet, vaskemaskin, kobber, messing, gml. 
vâpen, gml. skrivesett, gulvur osv. 

Ca. 300 utrop. 

Enebakk Auksjonsforretning 
Tif. 92 60 18 

Styrer I korttidsbarnehage 
Styrerstillingen i Ytre Enebakk, husmorlagets korttids-
barnehage, er ledig fra hØsten 1987. 
LØnn etter off.reg. 	- 

Barnehagen er Apen to dager i uken. 31/2 t. pr. dag, for fire-
og femAringer. 
Vi disponerer hyggelige lokaler ved Ytre Enebakk skole. 
SØknadsfrist 8. april 1987. 
SØknad sendes til P.b. 30, 1914 Ytre Enebakk. 

We Enebakk Vannverk A/L 
Arsmote pa Mjr ungdomsskole 23. april. 

lnnkalling og sakliste blir utskrevet senere. 
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VIGNETT 

 

AIDS-bar-
tenderen ma 
undersØkes 

Papillons advokat Thor-
vald Grindstad har bedt om 
fly legeundersøkelse av 
Henki Hauge Karisen for 
saken kommer opp for lag-
mannsretten, melder Fre-
driksstad Blad. 

Grindstad vii hevde at 
Henki nã er sA syk at 
spørsmáiet om a gi ham 
jobben tilbake nrmest fal-
ler pa sin egen urimelig-
het. Advokaten hevder det 
er ting som tyder pa at 
Henki har utvikiet syk-
dommen AIDS. For øvrig 
her Papillon om fri sak-
fØrsel fordi det samlede 
underskuddet nâ er ph 2 
millioner kroner. 

Henki Hauge Karisen 
tilbakeviser at han har butt 
sykere, eller at han har Ut: 
vikiet sykdommen AIDS. 
- Jeg føler meg faktisk 

bedre og mer opplagt og 
uthvjit nA enn Under retts-
saken i Sarpsborg, sier 
Henki. 

Fant en halv 
million kr i 
skolebudsj ettet 

VAkne politikere er absolutt av 
det gode, og i siste kommüne-
styre i Rygge fikk vi bekreftet 
dette: Frode Kiemp fra Frem-
skrittspartiet <<fant,> ved enkel ho-
deregning en halv million kroner! 
Det var, tro det eller ei, skole-
administrasjonen som  -  hadde 
gjort seg skyldig i define relativt 
grove regnefeilen. Og ingen, 
hverken skolestyret, rAdmannen 
eller formannskapet, hadde opp-
daget den for komniunestyremø-
tet. 

Det var lønnsbudsjettet for 1-
rerne som, ogsA utrolig nok, var 
satt for høyt, melder MA. 

I

REDD BAW4A 
Jernbanetorget 2, Oslo I 
Poslgirokonlo 5 00 01 8 

BEGRAVELSESBYRAER 

Ski Begravelses- og 
Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

021*872080 
HELE DØGNET 

ARBEID UTFORES 

BYGGEPLANER? 
Vi tegner nybygg, tilbygg, 
garasjer, hytter etc. - Ord-
ncr papirmølla fram til 
godkjent byggesak. Re-
gulerer I prosjekterer 
mindre tomteomráder. - 

StAr for opparbeidelse av 
V.V.A. fram til byggekiare 
tornter. - OppmAlings-
arbeider. Tif. e. ki. 17: 
06/97 69 64, 02183 10 68 el. 
83 96 93. 



1(nall TILBUD 
for TEENAGER 

501 for jenter 
heter 5 10 
d.vs. hoyere og smaiere 
livet. 

For 498,- 
0 

NA 298,• 
sitter som et skuddpâ alle tenâringer 

Annonser leses 
av folk flest r 	 

TEAM BOROHUS AO PNER 
SKImKONTOR 
Siden 1923 har Borohus levert 87 000 hus og er idag Sveriges eidste og storste hus-
leverandor. 
Na slär Team Borohus ogsá til i Ski og tilbyr den samme service og kvalitet som var 
grunniaget for suksessen i Sverige. 
Borohus tilbyr en rekke forskjellige elegante hus med lyse, ápne planlosninger og 
harmonisk arkitektur. 

NA OGSA I SKI! 
Team Borohus har eksistert i Norge i flere ár. Na skal det ogsä satses i Ski-omràdet. 
Vii du vite mer - ring 02/87 56 40 og spor etter Jan eHer Per Kristian Oiberg. De kan 
forteUe deg om Borohus individuelle arkitektservice, om fordelene ved energihus. 
gunstig finansieringsordning og mye mer. 
Ring eller send inn kupongen idag og vi sender en huskatalog du aidri har sett maken 
til.  

DnC Drobak 
Finansieringsbistand fra 
DnC Drobak i forbindelse 
med kjop av Team Borohus. 

Ja, send meg Borohus-katalogen. 

N avn 	  

Adresse 	  

Postnr. og sted 	  

Send kupongen til: 

H Hartomt 	H Sokertomt 

   

 

Tif. 

 

  

  

Team Boroblus'.i 	TH. 
Nordbyv. 43, 1400 Ski 	 02/87 56 40  

KJOPEM 
F: L Em 

B'R,  KTB I 

011.AUIN5°  

1. gang 4. april 

VIGNETT 0 
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Vi mottar biler for auksjon fra 30. mars 
Verkstedveien 5 B - 1400 SKI * FOLLO BILAUKS)ONTif. 87 56 36 
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KUNNGJORINGER 

ENEBAKK KOMMUNE 

Ilusbanklänog tilskudd 
—1987 

Div. lan og tilskuddsordninger - bygging og istandset-
ting av boliger. 
TILSKUDD TIL UTBEDRING AV BOLIGER 
Enebakk kommune er av Husbanken bevilget kr 50 000,-
som skal gis som tilskudd til utbedring av eldre boliger, 
herunder modernisering og vedlikehold. Tilskuddet be-
grenses oppad til kr 10 000,-. Tilskudd kan gis eldre, ufØ-
re og familier med liten betalingsevne, herunder barneri-
ke familier. Det kan ogsá unntaksvis ytes bidrag til boli-
ger som ikke eies av vedkommende eldre eller ufØre  som 
bor i leiligheten. Tilskuddet kan kombineres med utbed-
ringslân. 
UTBEDRINGSLAN 
Kommunen har kr 85 000,- til videreutlán til utbedring 
av boliger for eldre, ufØre eller andre med spesielle sosi-
ale behov. Utbedringslân ytes etter samme retningslin-
jer som nevnt ovenfor om tilskudd til utbedring av boli-
ger. Kommunen kan yte lan pa opptil kr 80 000,-. Der-
som det omsØkte lánebeløp er hØyere, videresendes sØk-
naden til Husbanken. 
ETABLERINGSLAN 
Kommunen har kr 540 000,- til videreutlán for recluse-
ring av egenkapitalen. Det kan lanes inntil kr 170 000,-
ved oppfØring av boliger med pantelân i Husbanken el-
ler Landbruksbanken, og inntil kr 200 000,- ved erverv. 
Tilskuddet og de enkelte lânemidler er begrenset, da 
disse ma holdes innenfor de tilskudd og lan som kom-
munen far gjennom Husbanken. Det er for Øvrig utarbei-
det retningslinjer for tilskudds- og láneordninger. 
BOLIGLANSORDNING FOR UNGDOM 
Kommunestyret har fastsatt en lánekvote pa kr 
450 000,- for 1987 til reduksjon av egenkapitalbehovet 
ved fØrstegangs anskaffelse av leilighet eller bolig for 
ungdom. SØker ma vre under 30 âr og med minst 10 ârs 
botid i Enebakk. Lánet kan bare gis til a finansiere fØrs- 

L VLV v 
Ved vurderingen av sØkernes lânebehov, blir det tatt 
hensyn til husstandens samlede inntekt og formue. 
Boligen som det søkes lan til, ma ikke avvike vesentlig 
fra de rammer Husbanken til enhver tid benytter, og bo-
ligen skal ligge i Enebakk. 
Lánet begrenses oppad til kr 75 000,-, og det sikres ved 
pant i adkomstdokumenter. For Øvrig vises det til ved-
tatte retningslinjer. 
SØknadsskjemaer og nrmere opplysninger fâs ved hen-
vendelse til Enebakk husnemnd, tif. 92 60 60 ved Rolf 
Buer. SØknaden sendes Enebakk husnemnd, 1912 Ene- 
bakk innen 6. april 1987. 

Enebakk husnemnd 

ENEBAKK KOMMUNE 

Regulering 
Bygñingsrâdet 1. gangsbehandlet forsiag til re-

guleringsplan for omrádet Stranden skole pa Flateby og 
vedtok a utlegge planforsiaget til offentlig ettersyn i 
samsvar med § 27-2 i Plan- og bygningsloven. 
Planen omfatter areal til skoleformâl og idrettsplass, 
justering av veg samt et alternativ med gang-/sykkelveg 
fra busslomme ved riksvegen til skolen. 
Planforslagene er utlagt til offentlig ettersyn pa Teknisk 
etat, kommunehuset, Kirkebygden i tiden 15.03-15.04.87. 
Eventuelle merknader til planen ma sendes skriftlig til 
Enebakk bygningsrád, poststemplet senest 15.04.87. 

Kommunestyret har den 16.02.87 godkjent regulerings-
plan for <<Busslomme Stranden skole. Planen omfatter 
ca. 1,2 daa regulert til trafikkformal (busslomme) ved 
RV 120. 
I samsvar med § 27-3 i Plan- og bygningsloven kan kom-
munestyrets vedtak pâklages, jfr. forvaltningslovens 
kap VI. 
Eventuelle krav om erstatning eller innlØsning ma for 
ubebygd eiendom fremsettes innen 3 âr fra denne 
kunngjØring. For bebygd eiendom senest 3 âr etter be-
byggelsen er fjernet, jfr. Plan- og bygningsloven § 32 og 
42. 

lu:__ 

Bygningssjefen 

3 •E - VI
0  E RLY 

er var meet populcere sc'lon?rnodeiL Overstoppet or Jopnfortahe1 coin 
bare Joriiuer nor man ma. £ overdádighei polsiret med fersteki asses hud i 
dagens ,noteriktigefarger. Bildeiviser Beverly i vinkelløsning. Modellen tilbys 
ogsá som bueløsning i tit leggol3+2+1 og3+ 1+1., Beverly er med sine spesielle 
syningsefftkter, en nyteefr& 

Bue1øsning 
2 -- B + 3 = 222 x:,2 

Produsent: Stordal Møblcr as. 
VINKEL/BUE VEIL Kr.22013.-
STOL VEIL Kr.6025.- 

GODBITER 
10 utstillingssalonger i stoff og hud 

 30 — 40 % rabatt 
ELLERS 15% RABATT HELE ARET! 

RUU
w1

D 

!Y  
1473 SKARER 
(02) 70 62 63 

norstiF 
grul)pen 

12 

 

VIGNETT 

 

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
Kom og hØr, Erna og 
Kjell Helmiksstøl i denne 
ukens mØter. 
Ons. 25/3 kl. 19.30. 
Tors. 26/3 kl. 19.30, mu-
sikkØvelse. 
LØr. 28/3 kl. 18.00, bibelti-
me. 
Ki. 19.30 LØrdagskafe. 
SØn. 29/3 kl. 10.00 sØn-
dagsskole. 
Kl. 11.15 Formiddags-
mØte. 
Kl. 18.00 Nordby i Eke-
bergdalen. 

Alle velkommen 

Familiesamling — 

Marl menighet 
Ytre Enebakk skole lØrd. 
28. mars kl. 14.00-17.00. 
* Vi lager páskepynt 
* Andakt 
* Bevertning 
* Salg - utlodning 
Ta med kvister og saks. 

Velkommen 

Foig med 

nwrmiljoet 
LES 

Vir,ntt 

Enebakk Kornsilo og MøIIe 
• Alt I kraftfOr 
• Kunstgjødsel 
• Kornmottak Oil I  ...........

• 	,;.. 

• Lelemaling 
• Leietørking 

TIf. 92 40 13 
1914 Ytre Enebakk 

BUSTER 
ALT I HENGERE 

TILBUD! 
PASS PA NA 
S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk 

1860 TRØGSIAD 
Tit. 02/826488- 82 65 31 



VIGNETT 

Tebo-senteret 
TH. 88 84 50 

1820 Spydeberg 

SOLHEIM 
KAFE & RESTAURANT 

VELKOMMEN TIL ENEBAKKS 
NYE ((IN STEDW 

Grendesenteret, Ytre Enebakk. 

Onsdag: Rekeaften 	kr5O. 

BJBRN FORMANN 
fra Country Snakes m/venner 

underholder fra kI. 19.00 - 24.00. 
Kaffe - Iunsj - salat - pizza - smorbrød - middag. 
Bestilling av snitter mottas til alle anledninger. 

TH. 92 52 35 
APNINGSTIDER: 
Mandag stengt. 

Tirsd.-torsd. 12.00-22.00. Fredag 12.00-01.00. 
Lordag 11.00-01.00. Søndag 13.00-22.00. 

Topp stemning i hyggelige omgivelser. 

SOLHEIM 
KAFE & RESTAURANT 

VELKOMMEN TA ENEBAKKS 
NYE (M-STEIM 

DISKOTEK 
hver fredag og lordag 

N.M.D.N. Mobildisco 
LYD- DC LYSSHOW 

du trodde bare fantes i syden. 
NA MIDT I ENEBAKK 

Kaffe - iunsj - salat - pizza - smorbrød - middag. 
Bestilling av snitter mottas til alle anledninger. 

TH. 92 52 35 
APNINGSTIDER: 
Mandag stengt. 

Tirsd.-torsd. 12.00-22.00. Fredag 12.00-01.00. 
Lørdag 11.00-01.00. Søndag 13.00-22.00. 

Topp stemning I hyggelige omgivelser. 

RING Alt i glass 

87 12 30! 
KJEPPESTADVEIEN 

.-_-BLYGLASS.  SPEJL. FRONTRIJTER 

SELGES 

Fischer m/bindinger, 
170 cm og stØvler str. 38, selges kr 500-. 

Koflach herrestovier 
str. 42, kr 200,-. 

Tif. 92 53 34 etter kI. 18.00 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
S AUTODIESELS 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Hybler sokes 

Postfolk 
søker 
WIN 

LillestrØm postkontor 
sØker etter hybler/hybelleiligheter 

for nytilsatte arbeidstakere. 

Alt av interesse. 

Leieforhold inngâS 
gjerne umiddelbart. 

Henvendelse til Folden, 

tlt. 02/7198 01 

Lillestrom postkontor 
Voldgt. 7 

2000 Liliestrøm 

3 POST VERKET 

* FL-YTTE * 
Vi paotar oss alt av flyttling, 

pakking, rydding og vasking. 
Vi har eget fullforsikret lager til 
oppbevaring av Deres møbler. 

Fast forhpris og service 
Kontakt 

MilthiSen Transport 
Kolbotn 

TIf. 80 02 65 etter kI. 18: 80 63 09 



GULVSLIP 
Alt I tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

CLUB FORMOSTAR 

FORMOSTAR-programmet 
inneholder ogsà en ny 14-
dagers slankekr bygget p 
en effektiv testet og godkjent 
pilleformel. 

Kern innorn oss bh kjent 
med ate fordelene du far 
scm medlem i 

FORMOSTAR 
TERAPI-CENTER 
FOR DIN TRIVSEL OG VELVRE 

I 

Del kan 
ywre left 
a slanke 
seg! 
Med FORMOSTAR infrarode 
trevarme kan du bli slank 

nettopp p6 de stedene scm 
voIder deg storst problemer, 
mage - bakdel - hotter - Ir. 

FORMOSTAR er ogs effek-
by mot siapp og uelastisk 
bud og appelsinhud (Cellu- 

Bli brun til 
pske 

Oppegrd 
senter 

V.  

Trend SoLstudio 
Oppegárd senter a 99 26 86 

- 

Enebakk Handikaplag 

SUMMING 
Voksne ulbarn 	 Id. 10.00 - 12.00 
Familie rn/barn: 	 ki. 12.00 - 14.00 

Merk tidene. 

Reparer 
dine 
sko 
hos 

a.s sko-rep 
1400 Ski, Parkaksen 

TIf. 87 53 77 

  

Prov en 
smàannonse I 

 

   

  

i1i3jnttt 

 

   

  

  

Personbil-, 
lastebil- og 
traktordekk 

far De hos oss. 

TviIIing- 
montering 

Jørgenrud 
Bilverksted 

 

  

Spydeberg, Oslovn. 2 
TIf.: (02) 88 75 07 

 

 

I 

 

TID FOR 

OPPOSING 
Vi leverer fra lager: 
Kjellervinduer - Kjellerdorer - 
Finérdorer - Skapdorer 
51 str. - Sjalusidorer i furu 
Trykkimpregn. terrassespros 
ser - Trykkimpregn vindus-
skodder - Badmomspane!er -. 

Sprosserammer - ørskog kar-
men buede - Benkeplater - 
Vindusbrett - Thkplater matte 

Vi liar ogs: 
K1okkeninnredn. - Baderom-
sinnredn. - lnngangsdorer - 

Vinduer mm. 

OJOHANSEN 
Et SØNNER 

SORUMSGATA 66 LILLESTROM 
TELEFON71 1161 -713593 

BE OM KATALOG FRA 

O.JOHANSEN & SØNNER A/S 

NAVN 	  

ADA ES S E 	  

POSTSTED 	  

VIGNETT 

Skomarkedet pa' Skarer 
Butikken bughep 

na av 	- 
FETWE 

1JIV//E7I 
BONI-SKO AS 

LAVPRIS 	 - 	- LAVPfiIS, 

Solheimvn. 72 (gumle RAGLA bygget) 1473 Skjrer TIt 70 88 49 

Besok var NYE — STORE - 
HVITEVAREAVD. med 
TOPP-PRISsTILBUD..-  

Oppvask — si -  	NA kr. 3.990, 
Oppvaskmaskin Bauknecht 	 Na kr. 5.490, 
Oppvaskmaskin Electrolux 	 Na kr. 5.590,- 

VASKEMASKINER: 
Elf unk toppmater 850 0/min 	 kr. 3.990.. 
Philips toppmater 	 kr. 4.790,. 
AEG toppmater 	 kr. 6.250,- 
Kelvinator frontmater 800 o/min 	 kr. 3.9901- 
Elfunk frontmater Ariston 	 kr. 4.490,. 
Electrolux frontmater 5025 (kun 2 stk.) 	kr. 2.990,• 
Electrolux frontmater 5035 	 kr. 3.990,- 
Electrolux frontmater 5055 	 kr. 4.990,- 
AEG frontmter Saphir 	 - 	- kr. 5.490,- 
Philips frontmater AWB 905 	 kr. 3.090,. 
AEG Turnamat, hentepris 	 - 	kr. 4.790,- 

KOMFYRER: 
Beha Ambassador helaut 	 fra kr. 4.100, 
Electrolux, hvit 	 fra kr. 3.490,- 
AEG innbyggingsmodell 	 fra kr. 5.890,. 

KJLES KAP: 
AEG kjoleskap Santo 2500, 245 ltr 	 kr. 2.990,. 
AEG kompiskap kjol/frys, 161/50 ltr. 	kr. 2.990,. 
AEG kjoleskap m/fryseboks, 350 ltr. 	kr. 3.790,- 
Philips kjoleskap m/fryseboks, 325 ltr. 	kr. 2.590,. 
Osean kompiskap 195/75 ltr 	 kr. 3.190,- 
Osean kombiskap 195/165 ltr. 	 kr. 3.990,- 
Electrolux kombskap 267/48 ltr. 	 kr. 3.490,- 

0 
0 

$ 

AS SVERREIJAMHAIJG -- SDEN II 

Stromsvn 69, Strommer, -- Tit 7196 60 
• KJOPEKORT • AVBETALING 



Regnskap Roregger El-installasjon 

VIGNETT 

Tanniege Gtassmester 	 Blikkenslager 	 Sjâførskoler 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

TIf. kI. 9.00-15.00 	 92 
TIf. utenom kontortid 	92 

Kvelder, lordag etter avtale. 

87 39 
80 31 

Ski Glassmester- 
forretning A/S 

Alt i glassarbeider. 

Nordbyvn. 21, 1400 Ski 	tlf. 87 34 55 

OSVALD N0IJLl 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Masse A - Masse B 
Tearikurs - KjØretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

Enehakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 

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

Enehakk glass 
Alt /glassarbeid 

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

Svein Gullirandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid utføres. 

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

GAUTE'S TRAFIKKSI(OLE 
pa Flateby 

Opplring pa b/I 
Teorikurs - Ease II 

TIf. 92 88 51/71 42 92 

Strømshorg & 
Enersen A/S 

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

Eli_AG  KjedenaIorseIe 
elekiroinstallatorer 

INSTALLASJONSFIRMA 

LJELL BRENUJURD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
TIf. 9286 94. MobiltIf. 094/26 165 

Bjerke Hardesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Bilfirma 

Flateby Antirust 
KjØp 09 salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand 
TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

TIf. 92 89 00 

Frisor Spesialforretninger 

KVIKK RENS 
it' 	. 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 83 74 

Esso diesel, parafin 09 fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestll, 1911 Flateby 

Spesialforretninger 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Jan M. Johansen 
Mur, PUSS, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Siw's salong - tIf. 92 80 49 
Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME- OG HERREFRISOR 

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

DAME- OG HERREFRISOR 
SQL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 9254 13 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEOL. AV NORSKE 
REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

Mettes Hârdesign 
Dame- og herrefrisor 

SaIg av harpreparater 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 - tlf. 92 55 50 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og smáskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

JIi1F.  
h1lIEFul 

Enehakk rørleggertiedritt 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS 

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54 

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

Erik Kjelgaard Scan consult 
Service-senter for nringsdnvende. 

Regnskap, forretningstorsel. 
bedrifts-rádgivning. 

Gran. 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 4774 

Varme. sanitr. nybygg 09 rehabilitering. 
Utleeav!er-se:--:e- 

09 hoytrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39 

mobil 097/57 419 094/27 522 

K.S YrkeskIar 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking. bakkeplanering 

09 annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Medaljeskap og innrammede akvarel/trykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsá kveldstid 

GS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn. 

TH. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 02/92 62 94 

Enebakk 
Transformator 

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

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

Catering - Restaurant - 
Cafeteria 

Grendesenteret, 1911 Flateby - Ut. 02/928860 

Sissels parfymeri 
og solarium 

TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TOM PJILSEN 
mottar fugler 09 dyr fit utstopping. 

Ogsa salg av fugler og dyr. 

Smàttaveien 3 B, 
1911 Flateby - tlf. 9285 90 



Enebakk Janitsjar 

Na ogsâ med 
snitter og 
koldtbord! 

Ta med hjem-service. 
TIf. 92 5235 

We EnchakK 
Forretningssenter 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE iliebarnehage I 

Det ble i kom-
munestyret mandag 
enstemmig vedtatt at 
det opprettes familie-
barnehage i Ytre. 
Barnehagen skal ha 
plass til ti unger i a!-
deren 0-3 ãr og opp-
rettes fra 1.august i 
âr. Det er satt opp et 
forsiag til budsjett pa 
50 000 kroner, en sum 
som der det er tatt ut-
gangspunkt i Flateby 
Familiebarnehage. 

Ytre 
IFINA 

1911 Flateby 

ET 
RENT 

TILBUD 

Maskinoppvmid. 
m/glansmid. 21 dl kr 20.-
Tøymykrter21/2  I ... kr Th.- 
Oppv. middel 11 	MO.- 

Service fra 11.00-18.00. 
Eventuelt tirnebe stilling. 

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

Tit. (02) 92 81 32 

Det var Barnehage-
nemnda som horn med for-
slag om at tilbudet opp-
rettes i Ytre, og 50 000 kro-
ner ble avsatt ved bud-
sjettbehandling. 1/3 stil-
ling for styrer opprettes, i 
tillegg ansettes det fami-
liedagmØdre slik at den 
kan drives med ti barn. Det opprettesfamiliebarnehage i Ytre. 

Fin konsert for fullsatt sa 
Korpsmusikken i 

Enebakk blomstrer 
som aidri for. Ene-
bakk Janitsjars kon-
sert pa Mjar ung-. 
domsskole 	sØndag 
ettermiddag ble en 
kjempesuksess, med 
fuilt hus og fin korps-
musikk for en fullsatt 
sal. Det var andre 
gang at Enebakk Ja-
nitsjar inviterte til 
denne vãrkonserten, 
som de, etter Vignetts 
opplysninger, akter a 
gjøre til en tradisjon. 
Her motes skolemusi-
kanter og bygdas 
<<voksenkorps.> til a!-
le tiders musikk-
stevning til glede for 
sine sambygdinger, 
samtidig som de unge 
musikantene 	far 
stifte nrmere be-
kjentskap med et mu-
hg alternativ til a gã 
videre med musikk-
aktivitetene nár de er 
vokst ut av korpset. 

Bade Stranden skole-
korps, Enebakk skolemu- 
sikkorps og Ytre Enebakk 
skolemusikkorps var i il-
den, og selvfØlgelig ogsâ 
arrangØrkorpset, 	Ene- 
bakk Janitsjar, som pa et 
par ár har vokst seg stort 
og kraftig. Og bra later 

det. Repertoaret spenner 
fra marsjer og typiske 
konsertnumre til Beatles 
og god gammel veaudevil- 

lemusikk. 
Etter sØndagens konsert 

vàger vi den pástand at 
bygdas skolekorps virke- 

hg er noe a trekke fram 
nâr man skal skryte av 
bygda 51. Fra kjempekorp-
set Stranden skolemusik- 

korps med sine over 70 
musikanter, og til hue 
Enebakk 	skolemusik- 
korps som gjorde en ski-
kkelig hederlig innsats. 
For, som konferansier 
Erik GrØn sâ riktig ut-
trykte det: Det skal mot 
til a stille opp og spihle nàr 
man er sá M. Da hØres  alt, 
da har man ikke 70 andre 
A skjule seg bak. Ytre Ene-
bakk skolemusikkorps 
var sterkt amputert denne 
ettermiddagen pga. syk-
dom og andre inntrufne 
omstendigheter. Ikke de-
sto mindre leverte de ogsâ 
en fin prestasjon, beset-
ningen tatt i betraktning. 

Og pa tampen - det 
evindelige hjertesukket: 
SØndagens konsert under-
streket til fulle behovet for 
et stØrre  sarnlingssted i 
Ytre. Det blir trangt om 
saligheten nár Ene-
bakk-folk skal samles til 
kulturaktiviteter I denne 
delen av bygda. 

Redaksjon og ekspedisjon: 
Klokkerudâsen 1 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 

Avisen t 

Pr! vattelefoner: 
Ans. red Marianne Olsen 9264 15 
Journalist Aslaug Tidemann 92 45 35 
Ann.kons. Bjorg Olerud Pettersen 92 85 23 
Ann. kons. Solveig Eriksen 83 72 56 

rykkes I Indre Smaalenenes Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5,30 
Aim. piass pr. mm. kr 2,40 
Tekstside pr. mm kr 3,30 
Innlev. frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 12.00 
Forretn. ann: Maridag kI. 9.00. 
Abonnementspris: 
Kr 90,- pr. halvâr, kr 180,- pr. är. 


