
EKOFISK 

TI!. (02) 924408 

AERESMEDLEMMER 
Nils Wiik og Kaare Myhre ble under 

lørdagens jubileumsfest i Mjarha11en 
hedret som aresmed1emmer i Driv. 
Det er tidligere bare en som er utnevnt 
til dette, Einar Buer for 35 ár siden. 

Jubileumsfesten var en av idretts-
lagets markeringer av sine 50 dr og 
samlet 382 mennesker. Trolig er det det 
stØrste festarrangement i Enebakk no- 
ensinne. 	 Se side 7 

Kommep 
0  pa-  Flateby 

kino 

Dominik'U'00-09 	 
Maria innviet 

SVARSLIPP 
Til Vignett 
Klokkerudâsen 1, P.B. 62, 1912 Enebakk 

Jeg onsker et abonnement pa Vignett fram til 

1 	1. juli 1987 

L 	Kr45.- 

Navn 	  
Adresse 	  

Dominikus og 
Maria innviet 

Pa Maria Bebudelsesdag ble Ragnhild 
Butenschøns statuer Maria og Dominikus 
innviet i Lunden kiosterkirke. 

Vignett var tilstede under messen, og vi 
bringer et portrettintervju av billedhug-
geren. 

Se side 10 

Se side 8 

Tpenger 
dagmodpe 

Se side 5 

For bapna 
Se side 6 

NY helse 
og sosial- 
sjeI 

Se side 9 

Poptpett 
Se side 10 

BOPUd- 
giengen 

Se side 12 

Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TH. 92 80 70 

Pa Maria Bebudelsesdag ble Ragnhild 
Butenschøns statuer Maria og Dominikus 
innviet i Lunden kiosterkirke. 

Vignett var tilstede under messen, og vi 
bringer et portrettintervju av billedhug- 
geren. 	 Se side 10 

PA DEKKJAKT? Kjor Iii 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN& 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
StâI.radiai stadig pa tilbud! 
Dekksalg og service til Id. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 



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

DYGG BARNEHAGER-kampanje 

Gi mulighet til 
a velge 10. skoleâr 

I <<Øvre>> for en tid siden leste vi at rãdmann BjOrn 
Halvorsen i Enebakk,stilte spØrsmálet: <<Er 10. klasse 
liv laga>>? 

Vi som innevrende skoleár er elever i 10. kl. ved 
Enebakk ungdomsskole, er kanskje de narmeste til a 
svare pa dette. 

Venstres fiste 
1. Gina Sigstad, 1914 Ytre Enebakk 
2. Gina Sigstad, 1914 Ytre Enebakk 
3. Guro SØrhus Lohne, 1911 Flateby 
4. Guro SØrhus Lohne, 1911 Flateby 
5. Rolf SØrlie, 1912 Enebakk 
6. Rolf SØrhie, 1912 Enebakk 
7. Ingrid Overby, 1914 Ytre Enebakk 
8. Ingrid Overby, 1914 Ytre Enebakk 
9. Reidar MØrk,  1914 Ytre Enebakk 

10. Ellen Berg Elhingsen, 1911 Flateby 
11. Tove Berg Nilsen, 1914 Ytre Enebakk 
12. Helge Nilsen, 1914 Ytre Enebakk 
13. Unni Degrum, 1911 Flateby 

'er ae191 reThebdkk 
16. Else Resaland Wiik, 1914 Ytre Enebakk 
17. Evald MjØnhi, 1912 Enebakk 
18. Aud Skogholt, 1912 Enebakk 
19. Sidsel Skar, 1914 Ytre Enebakk 
20. OddbjØrn Syrstad, 1914 Ytre Enebakk 
21. Tove Gystad, 194 Ytre Enebakk 
23. Magne RØhme, 1911 Flateby 
23. Anne Lieungh, 1911 Flateby 
24. Gunnar Skogholt, 1912 Enebakk 
25. Erling Gravdahl, 1914 Ytre Enebakk 
26. Kari Ellen Sigstad, 1914 Ytre Enebakk 
27. Harry Heier, 1913 Dalefjerdingen 
28. Sigrid Dahle Hãkonsen, 1914 Ytre Enebakk 
29. John H. Gystad, 1914 Ytre Enebakk 
30. Heidi Nilsen, 1914 Ytre Enebakk 
31. Tom Andersen, 1914 Ytre Enebakk 
32. Marit E. SØrhie, 1912 Enebakk 
33. Wenche Andersen, 1914 Ytre Enebakk 
34. Johan Ehhingsen, 1911 Flateby 
35. Eli Virum Gundersen, 1911 Flateby. 
36. Eva StrØmman RØvik, 1914 Ytre Enebakk. 

ns 0 

OnsdaUens  tekst 
Alt blir nytt 

2.Kor 5.14-18 

Profeten Esaias profeterte og sa, se jeg gjør noe nytt, 
ná skal det spire frem . En dag gikk profetiene i opp-
fyllelse, da Jesus kom som et lite barn, ble verdens frel-
ser, dOde pa korset og tok all var synd pa seg. 

Paulus fikk oppleve denne herlige frelse, han ble født 
pa nytt og ble et redskap for Guds hand. Si han skriver 
til menighetene og her i teksten er det til Korinterne. 
Dersom noen er i Kristus da er han en ny skapning, det 
gamle er forganget, alt er butt nytt. Hvilken forand-
ring nâr en legger av det gamle menneske og far opp-
leve frelsens vidunderlige nade. Og dette er av Gud. En 
gave til alle mennesker som vil ta imot og fâ deli hans 
herlige frelse. 

Da blir alt nytt. 

Ragnhild Hagen 

Kirkene 
Gudstjenesteliste 

for Enebakk 
12. april (Palmesøndag): 
Ki. 11.00: Stranden be-
dehus v/Johannessen. 
Ki. 16.00: Enebakk syke-
og aldershjem v/Helg-
heim. 

Hei Therese! 
Gratulerer med 12-àrs-
dagen 8/4. 

Torsdag 9/4 kl. 19.00 U) 
Vrhâr og erter. 
Søndag 12/4 kl. 16.30 Phar 
Lap - Nasjonens helt. 
Hi 18.30 U) Vrhãr og erter. 
Kl. 20.30 U) Over Grensen. 

P14KATEN- 

Apent hus i Vignett 
8. april fra kl. 15.00 - 21.30. 
Tif. 92 65 50 92 65 40 
Betel 
Husk ukens mØter. 

Jubileumsiotteri 
EIFs skigruppe 

Enebakk IFs Skigruppes Ju-
bileumsiotteri 1987. Ved trekning 
pa Enebakk lensmannskontor i 
dag utkom fØlgende nr. med-ge-
vinst: 
1. gevinst lodd nr. 1332 
2. gevinst lodd nr. 0744 
3. gevinst lodd nr. 1396 
4. gevinst lodd nr. 2151 
5. gevinst lodd nr. 1683 
6. gevinst lodd nr. 0758 
7. gevinst lodd nr. 0736 
8. gevinst lodd nr. 2282 
9. gevinst lodd nr. 0445 

10. gevinst lodd nr. 1152 
11. geyinst lodd nr. 0921 
12. gevinst lodd nr. 2284 
13. gevinst lodd nr: 1589 
14. gevinst lodd nr. 1337 
15. gevinst lodd nr. 0842 
16. gevinst lodd nr. 0538 

Rett trekning bevitnes 
Enebakk 	lensmannskontor 

31.3.87 
Roy Erik Olsen 

lensm. betj. 
vitne Stein Marsdal 

Norge mangler mange barne-
hageplasser. Norge har dárligst 
barnehagedekning av de nordis-
ke land. 

Endelig ser det ut til at an-
svarlige myndigheter vil gjøre 
floe. Vi leser fagre ord om barne-
hagens betydning i alle landets 
aviser. Vi leser at statstilskuddet 
skal Økes, at lânerammen skal 
Økes, at det vurderes utbyggings-
plikt pa kommunene. 

Til tross for dette erjeg redd for 
barnehagens framtid. Jeg frykter 
at vi etter hvert ma bli skeptisk 
til at barnehager er bra. 

Hele landet melder om stor 
mangel pa fØrskolelrere. De 
som er sØker seg over i andre yr-
ker. Vi trenger hØyere lØnn, bedre 
arbeidsforhold, hØyere status. De 
som har ektefelle Ail a forsØrge 
seg., blir hjemme - lØnna er ikke 
strevet verdt. Det gis dispensa-
sjoner i fleng, fØrskolelrerstil-
linger og styrerstillinger besettes 
av ufaglrte. Det fmnes snart ik-
ke flere fØrskole1rere, og det er 

Vi er klar over at 10. klasse 
mange steder i landet er en <<opp-
samlingsplass>' for elever som ik-
ke har kommet inn pa videregâ-
ende skoler. For at de ikke skal 
ga rundt og slenge tilbys et 10. 
skolear uten spesielt opplegg - 
eller pensum. Andre steder blir 
de elever som Ønsker a ga et 10. 
frivillig skolear, tilbudt plass i de 
bestaende 9. klasser. Begge de 
ovennevnte lØsninger har mange 
uheldige sider som vi skal kom-
me tilbake til. 

Enebakk skolestyre har en-
temmig gatt inn for et 10. frivil-

lig skoleâr ogsâ for skolearet 
1987/88. Saken skal nã behandles 
i kommunestyret. FØr de folke-
valgte tar stilling til om dette til-
budet til bygdas unge skal opp-
rettholdes bØr de nøye  sette seg 
inn i hva det 10. skolear star for i 
Enebakk. 

Vi gar pa skolen tre dager i 
uken og har de obligatoriske fa-
gene (norsk (4 t/pr. uke), engeisk 
(3), matamatikk (3), naturfag (2), 
samfunnsfag (2), kristendoms-
kunnskap (2), og gymnastikk (1)), 
mens valgfagene faller bort. 
Fordi vi bare gar pa skolen tre 
dager pr. uke har vi mulighet til a 
ta en jobb ved siden av for a fá 
litt yrkespraksis - og for a skaffe 
oss lommepenger. 

Vàrt pensum er det samme 
som i 9. klasse, og vi skal opp til 
den samme eksamen, men ved 
hvert skoleárs begynnelse, legges 
det opp et spesialpensum for 10. 
klasse, etter at den enkelte elevs 
behov er kartlagt. Vi arbeider 
deretter spesielt med den delen 
av pensum som vi har stØrst  

dàrlig med søkere til assistent 
og praktikantstillingene ogsâ. 

Dersom det skal bygges sá 
mange flere barnehager - uten at 
floe skal gjøres med lØnns- og ar-
beidsforholdene for de ansatte, 
vil det ikke lenger bli BRA bar-
nehager. 

Vi har pr. i dag massevis med 
fØrskolelrere rundt omkring i 
Norge som ville kunne avhjelpe 
mangelen dersom forholdene ble 
litt mer fristende a arbeide un-
der. Mange yule gjerne arbeidet 
med det de er utdannet til - om 
jobben de gjorde bare ble verd-
satt. 

Ansvarlige myndigheter - det 
nytter ikke bare a love 10 000 nye 
barnehageplasser. Vis oss at dere 
vil beholde kvaliteten i de barne-
hagene vi allerede har La dem 
vise moderasjon som har râd til 
det! Ellers er jeg redd at de vikti-
ge omsorgsyrkene er pa vei 
Ut. 

Flateby 26.03.87 
Kari Margrethe RØsbak 

problemer med. Nettopp fordi - 
kiassen er liten, gjennomsnittlig 
12 elever pr. ar, far vi den hjelp vi 
har behov for. Vi har vart eget lil-
le grupperom som vi har gjort ko-
selig med grØnne planter, avlagte 
mØbler og fargerike plakater. Det 
er et kjempegodt samhola i klas-
sen, og vi gleder oss til a ga pa 
skolen! Vi føler at det vi gjør er 
nyttig og meningsfylt. Hvis noen 
tror at 10. klasse er et hvilear, tar 
de fulistendig feil! Ingen av 055 
har arbeidet sá mye med skolear-
beidet som i dr. Det siste halv-
aret trener vi spesielt pa a lØse 
eksamensoppgaver, slik at vi 
skal oppnã best mulig resultat til 
eksamen.. Vi diskuterer mye og 
lrer oss a ta avgjØrelser og a 
tenke selvstendig. At det har lØnt 
seg rent faglig a ga til 10. skolear, 
viser resultatene fra var ten -
tamen. Gjennomsnitttlig bar 
hver elev gatt opp 8 konkur-
ransepoeng. Vi star derfor mye 
sterkere i konkurransen om plas-
ser pa videregaende skoler til 
hØsten. 

NA er det ikke slik at alle valgte 
10. fordi vi ikke hadde nok poeng 
til a komme inne pa viderega-
ende. Flere av oss hadde ftt 
plass, men ikke pa den skolen/ 
hinjen vi hadde som fØrste valg. 
Istedenfor a ga en eller annen 
mer eller mindre tilfeldig valgt 
hinje pa yideregaende, Ønsket vi a 
ga i 10. klasse for a forbedre ka-
rakterne vare, slik at vi kan ta 
opp konkurransen om plass pa 
den hinje vi Ønsker a ga pa til hØs-
ten. 

Vi vil kort komme inn pa de 
lØsninger for det 10. frivillig sko- 

lear som enkelte kommuner i 
landet har valgt: Et 10. skoleár 
uten spesielt opplegg er etter var 
oppfatning fulistendig bortkas-
tet. Det blir ingen utfordring for 
elevene og mer eller mindre kun 
en gjentakelse av det 9. skoleâr. 

Tilbudet om et 10. skoleár til-
bragt i en av de bestáende 9. 
klasser er heller ikke noen god 
lØsning. Du blir et fremmedele-
ment, en inntrenger, og den hjelp 
du kan fa blir minimal. Dessuten 
ma du igjennom hele pensumet 
for 9. klasse en gang til, uten 

Alle sier at ungdommen pa 
-Flateby er pØbler. Det er noen, 
men pØbler er det vel alle steder? 
Alle er redde for a dra til Flateby 
for man hØrer sá mye rart, men 
har dere vrt der og sett selv? 

Det er mange ungdommer som 
kommer utenfra og gir ungdom-
men dârlig rykte. 

VIGNETT 

srlig hensyn til hva du har 
problemer med. 

En oppfordring til Enebakk 
kommunestyre: Gi elevene i Ene-
bakk en mulighet til a ga et 10. 
frivillig skoleár. Mange er skole-
trØtte i 9. kl. og forstar fØrst  etter-
pa hva de har gatt glipp av. Det 
10. skole.r har vist seg a vre et 
modningsàr for de aller fleste - 
og har gitt oss en ny mulighet til 
A vre med i konkuransen om 
utdannelse og arbeidsplaner. 

10. klasse ved Enebakk 
- ungdomsskole, skoleâret 

1986/87 

Dere som prater negativt om 
Flateby bØr  tenke dere om. Det 
er ikke sa goy for oss som ikke 
gjØr hrverk, og vi har et dârlig 
rykte nár vi kommer andre ste-
der. 
TRO IKKE ALT DERE HØRER! 

Hilsen fern irriterte 
13-a ringer fra Flateby. 

FLATEBYPØBLER? 



Gospelkoret Good News spilte pa Flateby Samfunnshus sist tirsdag. 

"UNI lanserer ná en tivsforsikring - 
Risikoforsikring - med mye lavere 
premie. Det er en forsikring som 
utbetales ved dad i forsikrings-
tiden. 
Et par eksempler: For kvinne 30 ár 
og med ekonomisk sikkerhet 
mot død i 20 ãr, koster det 847 
kroner áret for 300 000. 
For mann 20 àr og med samme 
sikkerhet, koster det 884 kroner 
áret for 300 000. 

Har du gjeld, eller trenger sikker-
het I annen forbindelse? Er du 
familieforserger? Da er dette for-
sikringen for deg! Med den nye 
risikoforsikringen UNI nâ lanserer, 
er det butt mye rimeuigere a vise 
omsorg for dem du er glad i. 
Spesielt er det iimelig for kinner. 
Ring, stikk innom eller be meg 
komme hjem tideg." 

[I FORSIKRING 

GROSVOLD  

parkakse 4500  Sl(I1 	
ISI 	S RPESEN

JestbyVn. 41 

Tit  

Energispariflg 
A. Sakki - tlf. 83 1755 

Solskjerming 
D. Berg - tlf. 92 88 72 

TIf. 83 13 59 Nordby bruk, 2009 Nordby 

VIG N EU 

Ukens spaltist Gospelkonsert pa Flateby 
PINLIG UHØFLIG PUBLIKUM 

Gleder du deg til a 
bli gammel I the- 
bakk? 

Spørsmâlet mitt gãr 
heist til min egen genra-
sjon - vi som normalt har 
levet halve livet, uten 
krig, nod, suit, uten ka-
tastrofer og nevneverdige 
problemer foruten dem vi 
selv har laget istand. 

Vi er kanskje mest opp-
tatt av barna vãre .- tenã-
ringer, materialisme og 
ikke minst 055 selv! 
Alderdommen er for de 
fleste fjern, et fenomen 
man skyver foran seg. 

Nâr vi snakker om eldre 
ma vi skille mellom de 
som er sykeog de som har 
en naturlig ildring. Men 
uansett, har man rundet 
âtti begynner kroppen a 
Were preg av et langt liv. 
De fleste blir pa en eller 
annen mate avhengige av 
andre folks hjelp. Alle 
mennesker trenger trygg-
het for a fungere godt. Det 
a fØle seg ensom og hjel-
pesiøs er en katastrofe, og 
psykisk er det vanskelig a 
omstille seg nãr hjelpeap-
paratet griper inn. Hjel-
pen kommer sjelden grad-
vis og naturlig. Den kom-
mer som regel først  nr 
Arise— og sinnsforvirring 
er inntrâtt. Da er det ofte 
for sent og man blir det 
man ailtid har vrt redd 
for, en belastning! 

A kunne ha en naturlig 
alderdom hjemme eller i 
en trygdebolig burde v-
re det ideelle. Er man syk 
og har behov for syke-
hjemsplass bør man kun-
ne fâ det fØr man er dØds-
syk og familien sã ned-
slitt at man Ønsker en 
død. 

I Enebakk idag har vi fá 
trygdeboliger, 	alders- 
hybler og sykehjemsplas-
ser. Hjemmesykepleien 
har problemer med a rek-
ke over alle som trenger 
hjelp. Mye omsorgsarbeid 
faller pa familien og heist 
kvinnene. Enebakk har 
riktignok i lengre tid gitt 
omsorgslØnn men det er 
ikke alle som helhjertet 

Enebakk Helselag har 1 1986 
holdt 6 styremØter, arsmte, 21 
mØter i Eldretreff. Enebakk Hel-
selag har 235 mediemmer og kon-
tingenten er kr 30.00. Enebakk 
Helselag sto selv for salg av hjer-
telodder. Det innbrakte kr 
20 000,-. Med gayer totalt kr 
32 230,- - kr 4.35 pr. innbygger. 
Takk til givere og dem som hjalp 
til i aksjonen. 

Sommerturen gikk til Folio 
FolkehØgskole I Vestby. Delta-
kerne ble vist rundt i skolen av 
lrer JØrgen  Aker som ga en inn-
levelsesrik orientering om sko-
lens aktiviteter. Det ble lysbilder 
Ira den gamle skolen. Det ble ser-
vert middag, kaffe og kaker. Un- 

gir avkall pa jobb og fri-
tid for 600 kroner i mane-
den. 

Dette er idag. —Hva med 
siutuasjonen nâr var tur 
kommer? Er det ressurser 
igjen til oss? Det blir sta-
dig flere eldre, levealder-
en blir høyere.  Statistik-
kene kommer nãr vi etter-
krigsbarna trer inn i a!-
derdommen. Se deg rundt 
i byggefeltene i Enebakk. 

Det er skremmende man-
ge av oss. Er vâre boli-
gene egnet til a bli gamle 
i? Hva med barna vãre? 

Har de muligheter tilø a 
etabiere seg her i kom-
munen? Boligproblema-
tikken for unge og gamle 
er et kapittel for seg. Noe-
ma gjøres for at genrasjo-
nen etter oss skal bli her. 
Vi trenger deres skatte-
inntekt, men mest av alt 
trenger .vi deres nrhet. 

La oss vere optimist-
iske! Tro pa at politiker-
ne vet vãrt beste. For-
bered din egen kropp pa 
en naturlig og god alder-
dom ved a ta vare pa deg 
selv og dine medmen-
nesker. Gled deg for hver 
dag og jag ikke hele tiden 
videre. Stress er ofte den 
utlØsende faktor til syk-
dom og elendighet. Husk 
eksempelets makt! De 
som er gamle ná har for-
tsatt mye a here oss. 
Vi pâvirker neste generasjon. 

Neste uke utfordres Eva Kri-
stoffersen. 

Anne Marit Ralger 

derhoidningen var ved Leif Field 
som sang med tonefØlge av Odd-
var Wennevold. 

Enebakk Helselag driver lot-
pleie pa ødegardstun Eldrebolig. 

Takk til Enebakk kommüne 
som stilte lokaler til disposisjon 
for fotpleien. Fotpieier Iren Lind-
as, som ogsa er fotpleier pa Ene-
bakk Syke- og Aldershjem, ser 
seg godt fornØyd med lokalene. 

20. og L. september -86 arran-
gerte Enebakk Helselag Hobby-
utstilling pa Ignarbakke. Det var 
god oppslutning og utstillingen 
viste en bredde av arbeider. Det 
ble for fØrste gang i disse utstil-
lingene delt Ut deltakerdiplom. 
Det ble og gitt til hver utstiller, 

Det var Enebakk Menighet 
som inviterte til en gratis konsert 
med gospelkoret fra Brum. De 
syngende og spilende ungdom-
mer ble dirigert av Helge Borg-
ting, bosatt I Ytre. Han var for-
Øvrig med a starte det hele, og 
har de ti siste ar hver uke reist til 
deres øvelse pa østeras. 

Pa programmet denne kvelden 
sto mange selvskrevne later, men 
ogsa kjente melodier av blant an-
net BjØrn  Eidsvag. 

DRAMA OG AUDIOVISUELT 
Bare sang var det dog 

ikke.Dramastykket <<Livets ver-
dier" ble fremfØrt og deretter ble 

Nasjonalforeningen for Folke-
helsens jubileumshefte, som vi-
ser hva Nasjonalforeningens ar-
beidsfelt har vrt siden 1910. 

Enebakk Helselag har i sam-
arbeid med andre forefinger del-
tatt i besØkstjeneste pa Enebakk 
Syke- og Aidershjem. 

Den 3. desember var det jule-
bord for eldre og pensjonister pa 
Enebakk Herredshus med god 
oppslutning. Juiemessen, som 
ble holdt samtidig, ble meget 
godt besØkt. Lotteriet ble truk-
ket samtidig og alle gevinstene 
ble hentet. 

Enebakk Helselag vii takke al-
le som har vrt med a skape den 
fine rammen ved vare arrange- 
menter 1 '86. 

For styret 
sekretar Vera Bergflødt 

Arsberetning Enebakk Helselag 

Flau fØlte man seg 
over a sitte i amfiet 

o 
pa Flateby Sam- 
funnshus 	tirsdag 
kveld. En godt for-
bredt konsert frem- I UNI koster det na under fort av Osteráskoret  

mest trampet i sOla 	 for 300000" av brák og morsom- 
heter. TØffe tilrop og 
loping ut og inn Ødela 
det som kunne butt 
en flott konsert. 

historien om den fortapte sønn 
formidlet pa en ny og utradisjo- 
nell mate. Mens man kunne lytte 	Et godt opplegg som dessverre 
til den gamle teksten, ble bilder mistet mye pa grunn av støyen. 

Dette ordnerjeg: 

Ira var moderne verden vist sam-
men med ny musikk. 



Den annonserte filmen TinTin og Softemplet, som 
var omtalt i siste kinoavis, ma denne gang bytte plass 
med den sjarmerende filmen Phar Lap. Mn TinTin-
freiste, fortvil ikke - TinTin og Soltemplet kommer 
igjen 243. 

r 

Wed dere, alle hesteelskere 

Gamle -bildep 

Dette familiefotografiet kan vre fra ca. 1890-ârene. 
Det viser familien Lie. De bodde da i TØyengaten  i Os-
lo. Faren kjøpte senere Lie i Nittedal. Gutten til yen-
stre er Nicolay Nilsen som utvandret til USA. Gutten 
til høyre  er Alf Lie som We ________________________ 
retning i Teatergaten i Oslo. AITLiO døde for noen arsi-
den. Deres far var eldste sønn i Stubberud og het Mart-
hin Nilsen Stubberud. Deres mor het Lena Oalusdat-
ter. Etter folketelling i 1865 tjente hun pa Torshov. An-
dre opplysninger om henne mangler. 

Folketonep I Marl 
Fredag 24. april blir det atter en stor konsert 

i Enebakk. Denne gangen er det Sondre Brat-
land som gjester Mari Kirke og som arrangør 
star Mari Menighet stØttet av Rikskonsertene 
og Enebakk kulturstyre. 

Bratland synger religiØse folketoner og har 
holdt konserter i hele landet. 
Flere plater har han utgitt og den siste tiden 

vert en del fremme i lyset i forbindelse med 
Arve Moen Bergset. Den unge gutten har i 
mange âr vrt en av hans elever. 
Med seg har Bratland Iver Kleive pa kirke-

orgel og Per Egil Hovland pa flØyte.  Disse har 
selv laget moderne arrangementer til vâre 
gamle folketoner, og dette har de greid uten 
at det tradisjonsrike og ekte forsvinner. 
Man regner med stor publikumsoppslutning 

pa en konsert som burde were av interesse 
for alle kultur- og musikkinteresserte, ikke 
bare den tro kirkeganger. 

Gubbekomiteen har hatt mote 
og summert resuitatet av drets 
gubberenn. Det er ingen sak a 
vre med i komitéen ndr rennet 
far slik oppmerksomhet av byg-
defolket. Vi takker alle som var 
med i Lotterudbakken og pa Ig-
narbakke og iagde en morsom og 
festlig ramme rundt drets gub-
berenn. Det var moro for oss gub-
ber som hoppet 6 se at 700-800 
Enebakkinger fra alle kretser, ik-
ke bare var ute for d se oss, men 
for a lage gØy og ha det goy. Et 
slikt samvr, med 17. mai-
stemning pa snØ og vinterfØre, 
det trenger vi. 

Vi vii takke bygdas merings-
drivende og forretningsfoik for 
gavepremier og lignende støtte. 
Gavepremier fikk vi fra StrØms-
borg & Enersen AJS, BarbØi 
Bygg A'S, Ernst Bjerkstrand, Os-
vald Nordlie, ABC-bank, Ivar 
Vardeberg, Kares Dagiigvare, 
Bjerkes Dagligvare, Mariannes 
frisØrsaiong, Bjørns  Auto-lakk, 
Clifford A'S, Ge-Te manufaktur. 
Armbind til funksjomerene var 
gave fra transportfirma Jon To-
nerud. 

Musikken var gave fra "Frisk 
iuft". SnØscooterhjelp fra Ene-
bakk idrettsforening og Hans 
Anton Aaser. 

For Øvrig en takk til alle som 
var med-og giorde sin innsats for 
et bra arrangement. 

Tirsdag 28. april blir det holdt 
LL. IL 	 "N WA" 

skole. Da hdper vi at sd mange 
som mulig av hoppere og med-
hjeipere kommer, slik at vi pa 
nytt kan velge en gubbekomité 
for neste dr. 

Vi skal se pa regnskapet, vi 
skal diskutere det som har 
skjedd og det som skal skje i -88. 
Vi tar en kaffekopp mens vi ser 
pa videoflim fra Lotterudbakken. 

Enebakk Handikaplag vii mot-
ta en sjekk pa kr 3 000,- fra over-
skuddet av drets arrangement. 

Hilsen 
Gubbekomitéen 

27 750 1 
orkidesaig 

Enebakk ungdomsskole sam-
let 27 750 kroner pa orkide-kam-
panjen. Tre timer hadde de til 
rddighet, og solgte biomster-
buketter der halvparten av mid-
lene gdr til forebyggende arbeid 
og behandlingstulbud for unge 
narkomane i Norge. Den reste-
rende del til Thailand for a stØtte 
opp om og forsterke arbeidet 
som FNt narkotikafond gjØre  i 
Det gyldne triangel. 

HVEM FAR 
PASKE- 
FIRKLØVERN? 

I neste utgave av Vig-
nett deler vi ut nok en 
firkløver. Hvem som far 
den, ja det kan DU were 
med a bestemme. 

Ring oss gjerne, og ikke 
glem at i kveld, onsdag er 
vi tilgjengelige i redak-
sjonen frem til 21.30. 

Svensk komedie 
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til filmen Phar Lap - Nasjo-
nens Helt. Ut av ingenting kom 
en skinnmager, skabbete hest in-
gen Ønsket. SA fulgte seier Pd 
seier som gjorde den til nasjo-
nens hest. Siden den ikke kunne 
tape ble den en champion, siden 

I GØsta Ekmans film <<Vrhdr 
og erter>' mØter vi Claes-Henrik, 
kalt Hdna. Livet for Claes-Henrik 
har sine komplikasjoner. 

Hadde han ikke vrt blakk, 
hadde han aidri glemt mammas 
hund i en kommunal sandkasse 
og gdtt pa kroen for pengene hun 
ga ham for a kjØpe fly 
ytterfrakk. 

Hadde han ikke truffet sin 
partner i firmaet 0L-TRICKS 
AB Pd kroen, hadde han aidri 
tatt imot 2 000 kr av en suspekt 
filmprodusent for a fjerne mam-
ma fra leiligheten hennes i 3 
dager... 

Hadde han ikke lurt mamma 
pa denne tredagers turen, hadde 

Tjtgangspunktet for filmen 
"Over grensen" er Sigurd Senjes 
roman <'Ekko fra Skriktjern" - og 
den virkelige hendelsen som fant 
sted under og etter krigen. 

Ekteparet Feldmann skulle 
rØmme til Sverige i dret 1942. De 
skulle hjelpes over grensen av to 
norske grenseloser. 5 timer etter 
at ferden startet, kom de til et li-
te tjern, der de ble tatt av dage av 
sine redningsmenn. Likene ble 
senket i det lille tjernet, etter at 
ofrene fØrst var butt fratatt pen-
ger og gullklokke. 

Noe senere startet jØdeaksjo-
nen i Norge, og da likene flØt opp 
i mai-43, var interesseri for a finne 
gjerningsmennene relativt liten. 
Etter at det ble konstatert at de 
to var jØder - ble saken henlagt. 

Da krigen var slutt, ble den 
gjenopptatt, for sd a bli henlagt 
igjen. 

Det var fØrst  i 1947 at saken ble 
gjenopptatt, - de to gjernings-
mennene tilsto, men hevdet at de 
hadde handlet i nØdverge, fordi  

den ikke kunne kjØpes  opp, ble 
den 	offer 	for 	atskillige 
attentatforsØk. 

Men Phar Lap hadde en fordel 
- en ung gutts kjr1ighet og tillit. 
Og sammen skapte de en legende 
som vant alles hjerter. 

hun aidri sovnet i armene Pd en 
ukjent 	mann 	pa 
jernbanestasj onen... 

Hadde han ikke selv havnet i 
en damekupe pa vei til GØteborg, 
hadde han aidri sovet i sengen 
under Boel, og ingen varme fØlel-
ser yule ha oppstdtt. 

Hadde ingen varme fØieiser 
oppstdtt, hadde han aidri rasert 
Boels leilighet med en netting-
hanske i gylfen, foran Øynene pa 
hennes dttedrige sønn  osv. 

Hadde han ikke gjort alt dette, 
hadde livet sett ganske normalt 
Ut for Ciaes-Henrik, spilt av GØ-
sta Ekman selv. 

Vises torsdag 9.4. og sØndag 
12.4. 

de mente det var tyskere i omrä-
det. Og nd ble pressen interessert 
- dette var en sak med motsatt 
fortegn. De to gjerningsmennene 
var hemlig hjemmefrontsmenn, 
og hvor langt skulle man kunne 
ga for a redde organisasjonen og 
dens virksomhet. 

Den vii bli vist bade som sko-
lekino, pa eldretreff fredag 10.4., 
samt ordimer forestilling 12.4. 
En film man absolutt burde fd 
med seg. 

BLI FADDER! 
Fadderskap betyr 
rnye pa kort sikt 
og har virkning 

langt inn i framtida. 

1' REDD BARNA 
I TIf.: (02) 414635 

SOLIDARITET 
I PBAAKSIS? 

Heldig var buss-sjdfØren som 
kjørte en av kveldsrutene fra Os-
lo forleden. Med bussen fylt av 
arbeidsfolk som vel kun tenkte 
pa a komme hjem, ble han stop-
pet i fartskontroll ved Stensrud.  

10 kilometer over grensa hadde 
det gdtt, og ei bot Pd 400 matte 
betales. 

Det var da de reisende viste 
sin solidaritet, og skrangla sam-
men en tier fra hver for a hjelpe 
a betale for overtredelsen. 

VIG N ETT 

Gubbew 
komite"en 
takk-ep_  

En skamplett I var bistorie 



Familiebarnehagen 
pa Flateby har pro-
blemer med a skaffe 
• dagmØdre. —Far vi ik-
ke folk ma vi legge 
ned alt sammen, sier 
styrer Evy Lindberg 
Olsen til Vignett. 

—Det er mange som 
jobber som dagmØdre 
privat, forstár ikke at 
de ikke Ønsker a kom-
me i ordnede forhold, 
sier 	Marianne 
Strømsrud som har 
arbeidet som dagmor 
i seks âr. 
Familiebarnehagen pa Flateby 
ble opprettet hØsten 1978. —Det 
fØrste halváret var det ansatt en 

dagmor, dessuten fØrskolelrer 
pa tirnerbasis, sier Lindberg Ol-
sen. —I februar 79 kom den ski-
kkelig igang med fire ansatte. Si-
den da har det hele tiden vrt 4-5 
dagrnØdre, alt etter hvor mange 
egne barn disse har. 

Tilbud er til unger i alderen 0-3 
ár. Disse har plass i et privat 
hjem, der dagmoren maks har to 
unger. Opp til ni timer er de der, 
og tidén avpasses etter foreld-
renes arbeid. Gjerne blir det fra 
átte til fern. 

IKKEALENE 
—Vi har et fint sosialt miljØ bâ-

de for voksne og barn. sier Evy 
Lindberg Olsen. —Man star aldri 
alene. En gang hver fjortende 
dag eller nâr det trengs, komrner 
jeg rundt I hjernmene. Vi prater 
orn hva vi Ønsker A gjØre og til-
rettelegger beskjeftigelser. FØd-
seisdager feier vi sammen og el-
lers motes vi fast en gang i mane- 

VIGNETT 

Nødrop fra familiebarnehage 

TRENGER DAGMODRE! 

Salve Regina 
Hill dig, o dronning, 

barmhjertighetens moder 
Du er várt liv, var fryd 

og várt hap vr hilset! 
Ti! dig roper vi, Evas 
landflyktige barn 

Ti! dig sukker vi grã-
tende i denne târenes dal. 
Og du, var forbederinne, 
se med dine med!idende 
Øyne ned pa oss. 

Og efter denne var land-
flyktighetens tid vis oss 
Jesus, ditt livs velsignede 
frukt. 
o milde 
o kjir!ige, 
o søte jomfru Maria 

III StDominikus 
0 Kirkens lys, 

Sannhetens lerer, 
tálmodighetens rose 
Kyskhetens elfenben. 
Med visdommens vann 
Har du overøst oss 
Nádens forkynner, 
Foren oss med de salige. 

Veterinr 
Skedsmo dyreklinikk 

Kjeller(skiltet fra Fetvn. 
v/flyplass). 

Apent fra morgen til kveld 
- 	hele uken. 

Ti meavtale 
tlf. 06/87 81 92 

den pa Hauglia skole. Dessuten 
gár vi turer sammen og finner pa 
andre ting I fellesskap. En del 
bØker puslespill og leker eies av 
barnehagen og disse gãr pa rund- 
gang, 	byttes 	og 	lanes. 

Marianne StrØmsrud sier hun 
syns det er betryggende a vite 
man jobber under ordnede for-
hold. —Mange er private dagmø-
dre, vi har syke- og feriepenger, 
samtidig vet jeg at om jeg skulle 
bli syk har ungene alitid et sted a 
vre. 	Britt Munch er enig. 
—Det er trist orn et sâ fint tiltak 
som fungerer sé bra ma legges 
ned. 

LØNN I EGET HJEM 
Det kreves ikke noe spesielt for 

A bli dagmor, men man bØr ha er-
faring med barn. —Nàr det skal 
ansettes nye komrner jeg. og hel-
sesØster pa hjernmebesøk, sier 
styrern. —Vi ser pa boforhold og 
utelekeplass. Kanskje ma det 
settes opp et gjerde eller trappa 
er for hØy.  Alt blir gjort for trygg-
heten, det er ingen sjekk. 

Om det lyder fristende, man 
kunne tenke seg en lekekamerat 
til sitt barn og lØnn i eget hjem. 
Jo, da oppfordres man til a sØke, 
spØrsmál kan rettes til Evy Lind- 
•berg Olsen. 

Therese og Jon Eivind sammen med dagmor Britt 
Munch. 

MELDING 
Utsett ikke til I morgen det 

du kan gjore i dag>> 
I dag, 8. april 1987, vii Vignetts telefon vre betjent til W. 
21.30. 
Hvorfor? Jo, for at nettopp DU, kjre enebakking, som 
enná ikke abonnerer pa Vignett, skal f  sjansen. 

Mens vi venter pa telefon fra DEG, inntar vi <<gatekjokken-
mat>> pa arbeidsplassen. Vi vii ogsà holde dørene àpne 
for den som har lyst til a se hvordan vi har det. Og/eller 
komme med tips om en bedre lokalavis. 

Fra nä og til 1. jull 1987 koster det 

KUN kr 45, 
Vi venter spent! 

Tf. 92 65 40 

TH. 92 65 50 
Familiebarnehagen har endel leker de láner ut, her er 
Therese, Andreas og Christian pa en innendØrs huske. 

Marianne, Elm, Solveig og Bjørg. 



Lrern Per kan du fortelle meg 
et dyr? 
Per Kaffe 
Lrern Jamen kaffe er da ikke 
floe dyr. 
Per Jo, for igár kom pappa hjem 
og sa at kaffen hadde butt sá dyr. 

Morten Harket hostet og harket, 
men sà fikk han en ide, A-ha! 

Hvorfor kan ikke jeg hoste nár 
Morten Harket. 

Lille Line bestemor, vet du hva 
som begynner pa p og slutter pa 
ule. 
BestemorNeeei... 
Lille Line Pepperkakesmule 

—Hvorfor er det sâ vanskelig a se 
en hare pa 50 meter? 
—Svar Det finnes ikke sã lange 
harer. 

Har du hØrt om gutten som ikke 
kunne spise for faren var i retten? 

—Nâr kjØrte de hjemmefra? 
—Klokken ett. 
—Jamen du kolliderte jo klokken 
kvart pa ett. 
—Ja, jeg innrØmmer at jeg kjØrte 
litt fort. 

0 

Tegnet av Anne-Mart he, 1.klasse Kirkebygden skole. 	
Tegnet av Marianne, 2 1/2 
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Eller jenta som ikke kunne ha 
hest for moren var hØy? 

Og hØna som hadde sâ hØy  feber 
at hun la kokte egg? 

Det var en gang, og innenfor var 
det ei stue.... 

Tegnet av Silje 7 àr 

Lj ll  rØ 

VI G N ETT 

Tegnet av Yvonne Solberg, 1.klasse Kirkebygden skole. 	 Tegnet av Per, 1,klasse Kirkebygden skole 



leder Tore Tidemann. 

Bak kulissene var ungdommene ifull sving. 

Stabburets 

stekte oksekarbonader 
1 eske a 1,5 kg, veil. pris 92,90 pr. kg 

NA KR39 	pr. kg 

Stabbu rets 

ekte wienerpØlser 
vail. pris kr 88,80 pr. kg A80 

NAKR? 	pr. kg 

APN.TIDER: 
Man. - ons. 	10-18 DAGLICVARER 1911 FLATEQY 
Pâskeaften 	 9-13 	TLF. 92 84 95 

BJERKE 

VI G N EU 

Dpivs jubileum I Mjwphallen 
TROLIG STORSTE fEST= 
ARRANGEMENT I ENEBAKK 
Mjerha11en som festlokale? Mange var det nok som undret om det 
yule bli noe greie pa dette. Ja, og var det virkelig nødvendig med sa' 
store lokaler? All tvil pa tross, jubileumskomiteen kjØrte sitt eget 
lop. Og lørdag kveld kunne de Ønske 382gjester velkommen til en sti-
hg og gjennomført festsal. 

Ingen ting var overlatt til til-
feldighetene denne kvelden da 
svettelukt og treningstØy var 
byttet Ut med duft av reinsdyr-
biff og festkledde mennesker. Til 
A servere delikatessene hadde en 
del ungdommer i laget stilt opp, 
og disse var stilig kledd i biá yes-
ter, sorte bukser og hvite ski or-
ter. Gulvene var dekket av flit og 
blomsterarrangementer 	som 
selvsagt gikk I lagets farger, pyn-
tet opp pa bord og ellers i lokalet. 
Dette var forØvrig  iànt av de to 
lokale forretninger og festlig lys-
montasje hadde Knut StrØms-
borg sØrget  for. 
MANGE SKULLE HEDRES 

Som seg hØr og bØr ved slike 
arrangementer var middagen 
lang og talene mange. Og det er 
ikke til a undres over at en del 
fØlte for a komme med noen ord 
til jubilañten. En 50-aring som 
idag har rundt 1100 medlemmer,  

noe som tilsvarer hver tredje 
husstand i Ytre. Og med Marit 
Myhre som den perfekte toast-
master ble man geleidet gjennom 
laksesmØrbrØd, sanger, biff, kaf-
fe, taler og hilsner. 

En prolog ble holdt av Else Wi-
ik og hun kunne fortelle om den 
gang de startet opp pa Bekkela-
get og var ti. —Einar Buer var den 
fØrste formann, og han var en 
mann av det rette slaget. Driv-
kraft 1 15ár, utnevt til resmed-
lem, det fØrste og eneste. Og 
hun fortalt om den gang de mØt-
tes pa Folkets Hus, og om ârene 
under krigen da de hevdet seg 11-
legalt, om anleggene som kom og 
dugnadsinnsatsen som ble gjort. 
KOMMUNAL OVERTAGELSE 
AV ANLEGG Formann Tore 
Tidemann var den eneste kunne 
entre talestolen uten at toastma-
steren stod klar med sin klokke, 
det rode og gule kortet. Han sa  

blant annet man i fremtiden ma 
vurdere. lagets krefter brukes p 
idretten, og dermed en kom-
munal overtagelse av hovedan-
legg. 

Formannen var ikke av dem 
som kunne lene seg til bake i sin 
stol etter talen for mange gayer 
skulle mottas, og her bØr  sjekken 
pàlydende 10 000 kroner fra Ene-
bakk kommune nevnes. Den ble 
forØvrig overrakt av Thorvald 
Ungersness sammen med det nye 
kommunvapen. En noe spesiell 
gave ble overrakt fra EIFs leder 
Kim øyen. —Har forstàtt at sla-
gene har vrt mange og harde, 
sa han og overrakte et horn som 
stod for det hornet i siden man 
eventuelt hadde hatt til hver-
andre. Han presiserte samtidig 
han hapet dette gjemtes bort og 
at samarbeidet fortsatt yule v-
re bra mellom kiubbene. 

MANGE HEDRINGER 
Mange er det som fortjener en he-
dring I Driv, og ni stykker kunne 
denne kvelden smykke seg med 
hedersmedaljer. Dette var Iver 
østvág, Arne Berger, Oddvar 
Skaug, Else Wiik, Ellen Kjelgard, 
Odd Myhrer, Per Halvorsen, Age 
Rustad og Roll Solberg. 

Ved 15-ks bileumet ble. El- 

det fOrste og eneste sa man. Ho-
vedstvret hadde ikke funnet no-
en vedtekter pa dette, og be-
stemte a utnevne to. Nils Wiik og 
Kâre Myhrer ble ropt opp, og in-
gen er det vel som har noe a si til 
det valget. To verdige resmed-
lemmer man bare kan ta sin hatt 

av for. Og en real klem kunne de 
gi hverandre etter overrekkelsen 
av flotte rosemalte boller, malt 
av Astrid Holtop. Et spesielt dip-
lom vil de ogsâ motta, men dette 
var enná ikke klart. 

Og mens store ord falt hadde 
klokka tikka mot elleve. Det be-
gynte... ble i bern og vart stor- 

store likhetspunkter med en 
himmelseng. Raskt fyltes danse-
guivet og inn i de smá timer var 
stemingen og humØret pa topp. 

Et imponerene arrangement, 
og jubileumskomiteen med Jens 
Aarhus I spissen har sine roser 
vel fortjent! 

PASKEEKSTRAI, 
Tilbudene gjelder fra 8/4-11/4 

Nygpillet 
kylling 
Râ vekt 750 g 
(veil. pris 47,85) 
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VIGNETT 

46% Økning i besøket  1. kvt., malt mot sam-
me periode i fjor, er den forelØpige gevinst 
Flateby Kino kan innkassere for sin satsing 
pa kvalitet og aktualitet. Neste seks ukers fil-
mer er sávisst ikke noe unntak fra denne 
(hyggelige) vane. Tvert imot! Antagelig det 
mest aktuelle repertoar hittil. Se bare selv! 

Dramatisk scene frafilmen Over grensen>, Jacob Feld-
mann er nettopp hentet oppfra tjernet han ble senlcet i 
oktober 1942. 

Filmen som for tiden gâr 
sin seiersgang over hele Nor- 
ge, <<Crocodile Dundee- star 
ná for tur i Enebakk. Paul 
Hogan, 	krokodillejegeren 
som blir tatt med til New 
York, sarmerer alt og alle, 
men aller heist kvinner og 
krokodiiler. Kinokomitéen 
satser stort pa denne filmen 
med hele sju visninger. Men 
dette er ikke den eneste vir- 
kelige 	kvalitetskomedien 
som nâ kommer. 

<<Uten Skrupler>> er en film-
komedie som <<rØsker opp i 
lattermuskiene" (VG). Bette 
Midler er praktfull som frodig 
styrtrik dame. Hun blir kid-
nappet av et ungt par som 
hun lager helvete for. De pa 
sin side forlanger millioner av 
ektemannen. Men han er 
overlykkelig over a bli kvitt 
damen, sa han slapp a ta livet 
av henne selv. 	- 

,,En herlig underhold-
ningsfilm som glir over i gal-
skap" (VG), er <<Moskitokys-
ten>> med Harrison <'Indiana 
Jones- Ford. En misfornøyd 
amerikaner som rØmmer 
med sin familie for a finne en 
bedre mening med livet i et 
primitivt jungelstrøk i Mel-
lom-Amerika. Meget veispilt. 

Veispilt er ogsà den meget 
omskrevne norske filmen 
.Over Grensen>' som tai' for 
seg opprivende hendelser i 
vârt nre naboskap 1 1942. Et 

spennende tema fra var egen 
virkelighet - kontroversielt 
fordi det gir et annet bilde av 
krigstiden. 

I filmen <<Rosens navn>> ma 
man ga enda lengre tilbake i 
tiden - til 1327. Fransiskaner-
munken William av B asker-
yule far i oppdrag a lØse gá-
ten rundt en rekke mord I et 
munkekioster I Italia. Fil-
matisert etter Umberto 
Echos roman av samme 
navn. <<De trodde pa Gud, 
men levde som djevler" - for 
A sitere fra filmbyrâenes pro-
gramblad. 

De fem ungdomsforbryter-
ne i <<Fern uten nâde>> levde 
som djevler, men trodde ikke 
pa Gud - eller noe annet for 
den saks skyld. Helt til de ble 
tatt. Da ble de satt pa et helt 
spesielt 
rehabi1iteringprOgram.... 
Hjelper det tro? 

En som ikke trenger reha-
bilitering er Rob Lowe som 
besØkte Flateby i mars. Han 
likte seg tydeligvis sâ godt at 
han nâ kommer igjen i hock-
ey-filmen <<Youngblood'>. 

En helt annen kategori er 
-Poltergeist II>>, oppfØlgeren 
etter nr. I. En skikkelig grØs-
ser om familien som i 1982 ble 
utsatt for de mest forskrek-
kelige hendelser. Etter hvert 
hadde familien begynt a 
glemme det hele - men like  

plutselig som det den gang 
endte, er man atter igjen I 
ferd med a begynne! Ikkeno' 
for folk med svake nerver. 

De kan derimot trygt ga og 
se <<Labyrinth>> - et eventyr 
fra fantasiens verden. Filmen 
kommer i samme kategori 
som -Alice i eventyrland'> og 
<<Trolimannen fra Os", og 
handler om Sara som leter et-
ter sin forsvunne bror. Den 
ikke ukjente David Bowie 
har en av hovedrollene i fil-
men. 

HovedrolleinnehaVerefl i 

Heartbreak Ridgewer heller 
ikke ukjent. Clint Eastwood, 
som ogsa har manus og regi i 
denne filmen, er den tØffe yr-
kesmi1itre som ikke trivdes 
i fredstid. Gleden ble derfor 
stor da han fikk ordre om a 
sta for treningen av en svrt 
vanskelig 
tropp.. . .<<Guttefilm", sa en 
dame. 

Guttefilm kan ikke <<Hud>> 
beskyldes for a vre, selv om 
mennene i filmen er svrt do-
minerende figurer. Vibeke 
LØkkebergs filmepos har en-
delig fátt plass pa Flateby 
Kino. 

MánedenS Ønskereprise er 

Era 14-1,00 
pa en uke 

-Over Grensen<< vii fá maksi-
mal aldersspredning ved de kom-
mende visninger pa Flateby Ki-
no. Onsdag vises den for elevene 
fra Mjr Ungdomsskole som sko-
lekino. Fredag har Flateby Kino 
invitert Enebakk Pensjonistfore-
fling til kaffe, kaker og film, for 
øvrig i samarbeid med Enebakk 
Husmorlag. Og til sist vii filmen 
bli vist sØndag 10/4 for det ordi-
nre publikum. 

Bette Midler er praktfull 
som styrtrik, kidnappet 
dame. 

Rettelse 
Grunnet annet 

arrangement lØr-
dag. 25/4 ma dess-
verre de annon-
serte filmer gá ut 
denne dagen. 

<<Annie>> - filmen om en uØns-
ket foreldreløs pike som mø-
ter en mislikt millionr og 
gjØr fremtiden lys for dem 
begge. 

Pual Hogan kr 
1. 
 okodillejeger I suksessfilmen <,Crocodile Dundee". Her avbildet sam-

men med en god venn. Hogan til hØyre. 

Sean Connery som fransiskanermunken William i fil-
matiseringen av Umberto Echos bestselger <Rosens 
navn<', som handler om en rekke uforklarlige mord I et 
Benediktianerkloster. 



Vi selger n 
Ut lam per 
med opptil 

50% rabatt' 

L'?4r[HU FT 
STROMSVN. 28- STROMMEN - TLF. 061818274 

lv! 

LAMPESPESIALISTEN i Strømsvn. 28, Strommen 

har 1000"vk av lamper i 3 etasjer! 

MANGE FINE 
LAMPER 

TIL HYTTA OG 
PEISESTUA 

VGNETT 

INGER HAAGAAS. - NY 
HELSE-OG SOSIALSJEF 

Sist onsdag kunne 
Inger Haagaas ta fatt 
pa sin nye stilling 
som helse-og sosi-
alsjef I Enebakk kom- 
mune. 	Oslojenta 
kommer direkte fra 
en tilsvarende stil-
ling i Skiptvet og kan 
vise til en utdannelse 
og praksis som kun 
kan betegnes som im-
ponerende. 

Skjegg + Hammer= 
Ørnulf m/blomster i mente 

Det er ikke dermed sagt at auksjonarius i 
Enebakk er et regnestykke. Han kan riktig-
nok deles opp I flere faktorer. Hvem kjenner 
ikke Ørnulf Eidsvold.. Mai. med stem- 

Inger Haagaas er kommunens nye helse og sosialsjef. ting midt i og kunder over hele Enebakk, og 
vel sá det. Tirsdag i forrige uke holdt han 
auksjon i en stappfull sal pa Ignarbakke. 

VANT FINALE! 

Drivs juniorlag i fotball vant sØndagens fi-
nalekamp mot Langhus. Kampen som var den 
siste i Folios Vintercup gikk pa Langhus sta-
dion og siuttresultatet ble 2-1. Pa scorinslista 
for Driv finner Dan WickstrØm og Jan Erik 
Christiansen. 

Annonser leses 
av folk flest 

Haagaas er fra Oslo og Ut-
dannet sykepleier og sosionom. 
Atte ár har hun vrt styrer pa et 
heisesenter I BØ i Telemark, et 
senter hun var med a bygge opp 
fra skissen là pa tegnebrettet. 
—Drev utradisjoneit og hadde 
blant annet et nrt sammarbeid 
med hjemmesykepleien. I tillegg 
til aidershjem og trygdeboliger 
var det äpen fysioterapi-og ergo-
terapiavdeling for folk utenfra. 
Dessuten dagsenter, legesenter, 
helsestasjon og tannlege. 

Etter àtte âr fØlte hun alt var i 
gjenge. —Det var ingen flere utfor-
dringer, matte finne pa noe an-
net. Dessuten var barnas alder 
slik at skuile jeg bryte opp matte 
det gjØres da. 
BEDRIFTSØKONOM Tilbake i 
Oslo startet hun pa BI og fikk sin 
eksamen som bedriftsØkonom. 
—l.oktober 1985 begynte jeg som 
helse og sosialsjef i Skiptvet. A 
komme til Enebakk er dermed 
nesten en haivering av reise-
veien.. 

—Vii det skje noen radikale end-
ringer? 
—Nei, ikke i égne øyne iaiiefall, 
smiler hun. —Men det er en del 
ting i lufta her. TilbakefØring av 
sykehjemmet er spennende og 
her ligger det mange muligheter 
til nyteñkning. Men det vii ikke 
bli gjort endringer uten et grun- 

ma jeg ná se hvordan alt funge-
rer, se kommunen som en heihet. 
Ofte jobber hver etat med sitt, 
men det er viktig a se over gren-
ser, sammarbeide. —og mâlet 
med alt ma vre at befolkningen 
har en god helse: fysisk, psykisk 
og sosialt velvre, avslutter hun. 

27 750 1 
orkidesaig 

Enebakk ungdomsskole sam-
let 27 750 kroner pa orkide-kam-
panjen. Tre timer hadde de til 
ràdighet, og solgte blomster-
buketter der halvparten av mid-
lene gàr til forebyggende arbeid 
og behandiingstilbud for unge 
narkomane i Norge. Den reste-
rende del til Thailand for a 8totte 
opp om og forsterke arbeidet 
som FNt narkotikafond gjØre i 
Det gyidne triangel. 

GI MEG ET BUD" - iØd det, - 
hele trehundre ganger, - med en 
stemme som sender publikums 
tanker til Lasse Kolstad. Hadde 
auksjonarius satt melodi pa alle 
sine opprop, - yule man ftt dob-
bel opplevelse. Akustikken pa Ig-
narbakke yule nok ikke ødelegge 
noe. 

Mange gjorde varp 
Den eneste som virket sliten 

etter hvert var hammeren, - men 
sà var det ogsà kraft i hvert slag. 
- Om det skyldtes ørnulfs glede 
over "varpene" sambygdingene 
gjorde elier tvert imot, - vet vel 
bare Grethe, som satt som per-
sonhing sekretr i bakgrunnen, - 
opptatt med a regne Ut moms og 
salr. 

La det ogsà vmre sagt at det 
ikke er moms pa bØker og myn-
ter. men 517, salr er det pa alt 
som auksjoneres bort. 

Hjertesukk fra auksjonarius 
En auksjon er bade spennende, 

berikende og morsom. Srlig 
med var auksjonarius. Av og til 
kan han ikke dy seg for a sende 
Ut sine (hØyiytte)  hjertesukk. SA  

da en flott gjenstad gikk" sa alt-
for billig, og folk .hadde bydd i en 
fart fern kr over, kom det: <<Ingen 
kan si at jeg kommer lettvint til 
pengene mine - Eller da to 
menn bØd pa en bØrse - her gikk 
det i 100 kr over. Ørnulf kunne 
helier ikke da dy seg: "Spør kona 
K....., kona nikket samtykkene. 
Da T. stoppet, kom det: "Jassà 
du T, har du ikke sa snill kone 
som K (Men T fikk sin bØrse  en ti-
me senere, sà kona var nok ikke 
sa verst likevel). 

Gammel og fly tid 
En gammel gyngestol -gikk,) 

for kr firehundre og femti. Om 
gyngestolen kunne fortelle sin 
historie, yule man vel fa hØre om 
bestefar, eventyrboka og barne-
barna, - etter fjØstid. 

Om hundre àr er det vel en 
sackosekk som auksjoneres bort. 
Den vil kanskje fortelle at ingen 
rakk a sitte i den. - Utenom for a 
se video, da. 

Auksjon er noe spesielt, srlig 
pa Ignarbakke, man fØler seg sà 
langt unna asfalt, plastikk og 
gjenstander med rette linjer. 

Vi gleder oss til neste auksjon. 

dig gjennomarbeide med de an-
satte. —Ser det som viktig a 
tenke fremover, i nye baner, se de 
muligheter som er. Vi har be-
grensede ressurser, ma bruke 
dem pa en slik mate at vi far 
mest ut av det som settes inn. 

—Kommuneplanarbeidet er al-
ierede i gjenge, men aller fØrst 



Ragnhild Butenschøn er ikke av dem som lar sine arbeidsredskaper 
ligge ubrukte pa sine eldre dager. Etter to árs arbeid kunne statuene 
Dominikus og Maria innvies i Lunden koister pa Maria Bebudelses-
dag. Den spesielle festdag ble markert med en messe preget av hØytid. 
Og bak det hvitkledde alter var de messingsveisede statuer med a 
gjøre sermonien gripende og vakker. 

Ragnhild. ButenschØn og priorinnen Christine foran statuen Dominikus. 

VG N ETT 

Ragnh-lid Butenschon 
Billedhuggep av stort format 

Hun er kunstner av hØy kiasse, Ragnhild 
ButenschØn som blant annet kan smykke sitt 
navn med H.M Kongens fortjenestemedalje i 
gull. Men pa tross av dyktighet og suksess, pa 
sin hØye  hest sitter hun ei. 

74 âr er hun blitt, men drar hver dag opp i 
sitt atelie i skogen ved Bjerke Bruk. Senest 
for to uker siden kunne hennes skuipturer Do-
mikus og Maria innvies i Lunden Kloster. 

Ragnhild BierenschØn arbeidende i sitt atlier. 

• : :: .S1 .......................: 

ii ALL i111hhii; 

I 	 

Vi spaserer opp til atelieet, 
rundt oss svinser ButenschØns 
hue hund logrende. -Er ikke sâ 
mye a vise frem her opp nâ, sier 
hun og geleider gjennom rom fylt 
av materialer og halvferdige ar-
beider. Mehlom kran til a heise 
opp tunge metaller, gassbeholde-
re og andre redskaper star kopier 
av noen av hennes kjente verk 
som eksempelvis Hellig Olav. Or-
ginalen av denne star utenfor St. 
Olavkirken og ble avduket for to 
àr siden. Midt i den kaotiske og 
eksosfylte hovedstad gir statuen 
forbipasserende ro og varme. 

Kristne motiver gâr igjen, og 
bekreftende svarer hun pa spørs-
málet om hun selv er en troende. 
-Er katolikk, sier hun og fortehler 
interessen for kristendommen 
merkelig nok kom da hun be-
gyrite a studere indisk filosofi. 
-S at disse hadde store liketiets-
trekk, men var en lang prosess 
for jeg visste hva som var rett. 

FRA BIERUMVi drar hjem til 
ButerrschØns bolig, fredlig og 
ski ermet beliggende. I et stort og 
trivelig kjØkken spiser vi 
formiddagsmat. -Kommer du 
fra Enebakk? 

-Nei, er fØdt i Brum, pa et 
gardsbruk som nâ er butt flyp-
lass. 'Store eiketrr og bjerker 
var det, idag er alt slettet ut til 
rullebane. 

Noen kunstnerfamilie beneter 
hun A komme fra. -Eneste er fars 
fetter, maleren Nikolay Astrup. 
Far var selv i mihitret og ble se-
nere skipsreder, mor dØde da jeg 
var liten. 

REVEGUTT I ØSTERDALEN 
Et âr pa tegneskole tok den un-

ge Ragnhild etter ferdig folke-
skole. Deretter hadde hun det 
hun selv betegner som en radikal 
periode. -Reiste hjemmefra til 
min onkel og tante i østerdalen 
som ikke var pa talefot med 
far.Disse drev landets fØrste reve-
farm med sØlvrev som var impor-
tert fra Canada. Her ble jeg reve-
gutt. Skuffa lort, studerte stam-
tavier, laget mat og foret dem. 
Har visst kioremerker etter den 
tiden ennã. 

Etter 1 1/2 âr hadde hun plut-
selig fâtt nok. -Dro opp pa fjellet 
til ei ster og begynte a male 
igjen. Derfra'reiste jeg til Unarn. 
Hadde en slekning som var gift 
med en maler derfra, startet fØrst 
pa en privatskole , senere akade-
miet. En fin tid, bodde hos en gre-
vinne som var formann i det na-
sjonale kulturrâd. Kunstnere og 
filosofer som kom til Budapest 
bodde hos henne, mange spen-
nende mennesker. Husker diplo-
matfestene, der fikk vi unge vre 
med etter maten, samtalene gikk 
pa mange sprak. 

Stor betydning i tiden der nede 
hadde den kjente komponist og 
fiolinist JenØ Hubay som hun til-
brakte mye tid sammen med. 

KONTAKT MED HENRIK SØ-
RENSEN Tilbake i Norge traff 
hun sin mann Barthold Buten-
schØn og starte pa akademiet, 
kiassen for bihledhuggere. De bo-
satte seg i Oslo og etterhvert 
kom barna, tre gutter og to jen-
ter. DØtrene dØde begge tidhig 2 
og 36 ár gamle. Etter krigen 
bygget de Hansebráthen bak 
Bjerke Bruk, like ved fikk ogsá 
Ragnhild sitt atelie. Pa denne ti-
den var det hun fikk kontakt 
med maleren Henrik SØrensen 
som ga henne utrolig mye. Hver 
gang de hadde vrt sammen 
skrev hun nrmest en dagbok 
der hun fortalte. pussge ting han 
hadde fortalt. Dette ble senere 
gjengitt i boken <<Opptegnelser 
og skisser'>, trykket etter hans 
død. En flott statue laget hun av 
ham, en bronsefigur med hevede 
armer, flammer foran og en lys-
bue bak. Denne er plassert uten-
for LihlestrØm kino. Et studie-
opphold i Italia ble det tid til. 
-Tror det var i 1964. Gikk i en bil-
ledhuggerkiasse pa akademiet 
og kunne stort sett gjØre akkurat 
hva jeg yule. Var sammen med 
bare unge jenter og gutter. Sehv 
var jeg vel bestemor. 

FAMILIEN BETYDD MYE 
Arene er gátt og mange arbei-

der er det bhitt. Tih hennes 
70-ársdag satte hennes sønner, 
Hans Barthold, Petter og Nils 
sammen et hefte med bilder av 
en del av hennes skulpturer, og 
samhingen er imponerende. 

Men pa tross av kunsten, 
Ragnhild ButenschØn har ahdri 
hatt dette ga utover sin familie. 
-De har ahitid betydd mye, og 
Barthold er min râdgiver og hjeh-
per. Han er den eneste jeg stoher 
pa. -Vi er parhester, skyter man-
nen inn. -I min tid som forlags-
sjefi Dreyer lot jeg aldri noe gâ ut 
som ikke hun fØrst  hadde sett. 

Om de ikke kunne tenke seg a 
trekke seg tilbake, leve et rohig 
liv pa sine eudr dager? Nei det 
ville ahdri vre muhig konstate-
rer ekteparet som hver morgen 
starter med en svØmmetur i sitt 
innendØrs basseng. 

Omgitt av en stØrre frukt og 
grØnnsakshage higger Lunden 
Kloster hunt og skjermet nr 
Linderud.En hiten kirke hØrer  til, 
og her har Ragnhild ButenschØn 
tidligere laget et kors som henger  

over alteret. -Kontaktet henne 
fordi vi var meget godt fotnØyde 
med dette arbeidet, sier priorin-
ne (sjef i kiosteret) Christine til 
Vignett.-Ville gjØre  noe med 
steinveggen her, men visste ikke 

__j 

helt hva det skulle bhi. 
Na star Maria og Dominikus pa 

hver sin side, begge i hikhet med 
korset sveiset i messing. Domini-
kus med en kappe i stal. Og ved 

Forts, side 12 (1) 

aria inn e t 



VIGNETT 

P aO skem 
tilbud 

Grill lot - 
pølser90 
74,10 pr. kg 39 
Rurni- 
bitt 	7950 

Baoynne- 
skinke 
133,10 pr.kg 9310 
Spar kr 40,- 

Store pk. 
..aIPMnn 

oppskâret 
pr. hg 	KUN 

Stekte 
karbo- 
nader 1990 
1/2 kg KUN 

Hele 
speke- 
skinker R950 
131,50 pr. kg 

Kokt skinke 
Skinkerull 
20,41 

1190 

Páskeaf ten 
âpent 9-13 

tOKENS 
MATSENTER A/S 

YTRE ENEBAKK 
TIf. 92 40 14 

TILBUD 
Trebitt 
101 	krUUt

1117 - 

Scandia 

Treolje 
(kiar, gronn 09 gyllen) 

1 	00 
31 	krl 

ii 	kr 3950 
for hagemobler, 

terrasser o.l. 

Sommep- 
moblep 

er kGmmet 

Se várt utvalg 
/ páskepynt! 

DUItlW fra Kr
m 	

I DIUSIW frakr 

SENAPENT 
Mandag - torsdag 	 10-19 
Fredag 	 10-20 
Lordag 	 10-15 

KONFIRMANT 
Mere og flere handler hos oss 

— p npflhI,Øj —  uIa.t1 — 
—— 

Forretningssenteret, Ytre Enebakk, hf. 92 54 20 

poco Loco 
ARA 	

14271 

398 

I Kirkebygden 
kan vi tilby 

utvalg i 
innvendige 

lurupaneler 
fra kr .  38 pr. m2 

ZA 

SkjOrt frakr 	5O8.< 
TI I__a__a 

Jakker fra kr 

118,20 pr. kg 
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FORRETNINGS- 
SENTERET 

1914 YTRE ENEBAKK MI 

U. 
J 
nn 

10, 

.t.. 

DEl ER NA 
tid for fro og loker 

Vi har godt 
utvalg 

Vi har fâtt 
større utvalg / 

div. gaveartikier 
samt 

gronne 
og blomst-
rende 
planter 

qeQ& 
blonister 0(2 gayer 

Forretningssenterct 1914 Y. Enebakk  
TIf. (02) 92 53 46 

PASKETILBUD 
Bomulls- 
sateng 	~ 20% 
All stores 	~10% 

KJOKKENSETT OG DUKER I GULT 

P Iedd forkr2l0,- 	NA KR 1 78. 
Vi tar imot rens, 

LEVER OG HENTHOS OSS. 
Vi holder âpent hver dag fra kI. 9.00. 

CC Utstyp A/S 
Ytre Enebakk Forretningssenter 

TH. 92 52 46 
Avd. Y. Enebakk 

TIf. 92 52 95 



K"empekonsept for fulit bus 

Fulit hus og vel sä 
det ble det pa Mjar 
ungdomsskole for-
rige torsdag da BØ-
rud-gjengen gjestet 
Enebakk. Aidri no-
ensinne har aulaen 
pa Mjar skole vart 
sâ stappfull av 
mennesker. Selv ik-
ke den ãrlige stor-
bandkonserten 
trekker sã mye 
folk. 
Frammtet ma ha overgatt 

alle arrangØrens forvent-
finger. Allerede et kvarter for 
start var ikke en sitteplass a 
oppdrive i salen, og innen 
konserten begynte var det og-
sâ meget knapt med stáplas-
ser slik at mange fortrakk 
gangen. Kjempesuksess for 
menighetene Marl og Betel 
som sto som arragØrer av kon-
serten. Sist men ikke minst, 
nok en braksuksess for Bø-
rud-gjengen som denne kvel-
den sang seg inn i alles hjerter 
og fikk mange nye fans.. 

Et flertall av barna var ty-
delig kjent med store deler av 
repertoaret, kiappet og sang 

med i refrenger. Her utfoldet 
det seg ekte sang og musikk-
glede bade pa scene og i sal.  
Store og smâ sang med i glade 
refreng Sanger med det krist-
ne budskap, framført med 
livsglede rytme og ekte enga-
sjement fenget den enorme 
tilhØrerskaren 
og skapte en helt spesiell 
stemning. 
-BØruci-gengen avsluttet det 
hele med mini-musikalen 
Skapelsen. Dette var kjent 
stoff for et flertall av ungene 
som sang med, kunne nesten 
hver strofe utenat... 
En konsert av format i sin 
genre. 

NM og Titanofestivalen samtidi 

- Det er ikke c/ct samine pith/ikuininet som kommer til NM pci trekkspill, og til Tiranofesti va/en sel vifrvkter 

ikke at disse to arrangeindntene liar en heig tel/es, sier Aage Thuen i NTL. Her er i alle .fall Msen Acordi-

on Klubb som var med i NM pci trekkspill i i/or, og c/c kommner sikkert til ci konune i dr ogSa. 

Avslutningshelgen pa NM 
pa trekkspill, og den første 
helgen av Nores største 

trekkspill-festival, Titano- trekkspill, Norske Trekk- 
festivalen, faller sammen. spilleres 	Landsforbund 
Men arrangøren av NM 	(NTL frykter ikke kon- 

VIGNETT 

Skolene invitert 
til Landbruksveka 

Alle grunnskolene i Oslo, 
Akershus, østfold, Vestfold, 
Hedmark, Oppland, Buskerud og 
Telemark er invitert til et besøk' 
pa Landbruksveka -87. 

To av dagene under utstillin-
gen er spesielt avsatt til Skolenes 
Dag. Pa tilsvarende arrangement 
i 1985 benyttet Ca. 13 000 clever 
seg av dette tilbudet. 

En tur til Hellerudsietta gir ele-
vene godt faglig utbytte, og det 
er et spennende reisemál for en 
kiassetur pa slutten av skoleAret. 
For mange elever er nok det Va-
rierte dyrelivet pi utstillingen av 
stØrst interesse. Andre er kanskje 
mer opptatt av store maskiner og 
redskaper. Mange vii sikkert se 
nrmere pa TV- og radio-studio-
ene som skal opprettes pa messe-
omrãdet. Noen vii bruke mye tid 
i de store innendørshallene. Noen 
stopper opp ved demonstrasjoner 
av ulike slag. Kanskje prover de 
seg pi naturstien til Norske 4H, 
eller en tur pa hesteryggen? - Og 
blir en sliten av A gA rundt pA det 

kurransen fra Titanofestiva-
len. - Det er ikke det samme. 
publikummet som kommer 
til disse to arrangementene, 
sier Aage Thuen I NTL. 

- Nesten hele sommeren er det 
trekkspilifestivaler -i Norge og 
Sverige, og det er flere arrange-
menter vi mA ta hensyn til, sier 
Aage Thuen i Norske Trekkspil-
leres Landsforbund. 

- I fjor avviklet vi NM pA 
trekkspill en uke tidligere, men 
det er uken etter den store Ran-
sether-festivalen i Sverige, og vi 
fant Ut at folk gjerne yule hjem 
en tur for de la ut pA en ny fe-
stival-uke, forteller Thuen. 

OPTIMIST 
Selv med fjorArets dArlige re-

sultat, er Aage Thuen stor op-
timist foran sommerens NM pA 
trekkspill pA Momarken. 

- Etter fjorArets erfaringer, har 
vi gjort endel forandringer. Det 
blir ikke arrangert travkjøring i 
Ar, s/i vi kommer til a legge 
campingplassen pA travbanens 
indre bane, og pA parkeringsplas-
sen i skogen fra restauranten og 
nedover mot utstillingsplassen. 

- Konkurransen kommer til A' 
bli arrangert pA en annen mate, 
nA skal vi ha utslagning i gam-
meldans-klassen, slik at vi fAr re-
ne finaler I gammeldans den siste 
helgen. 

- I fjor reiste folk hjem etter at 
de hadde konkurrert, men det vil 
vi forhindre pA denne mAten, 
fortsetter Aage Thuen. 

TIT AN 0- 
ET MARKED 

Det er tydelig at Norske 
Trekkspilleres Landsforlfund tar 
kollisjonen med Titanofestivalen 
med stor ro. 

- Titanofestivalen er butt mer 
og mer et marked, mens vi setter 
trekkspill-musikken I første rek-
ke, sier Thuen. 

- Vi er i god rote med Arets ar-
rangement, og ser fram til et nytt 
norgesmesterskap p/i Momarken, 
avslutter Aage Thuen.  

store utstillingsomrAdet, sA kan 
en slappe av pA en av de mange 
spisestedene eller finne seg en 
p1as i det naturlige amfiet. Der 
vil elevene oppleve god og ung-
domsretta underholdning fra ho-
vedseenen pa Hellerudsietta. 

Med et sA variert tilbud venter 
Seiskapet for Norges Vel et stor-
innrykk av skoleelever pA Skole-
nes Dag, mandag 15. og tirsdag 
16. joni. Landbruksveka -87 av-
vikies i tidsrommet 13.-21. joni. 

Code 
Midpetts- 
Pesultatep 
Fin innsats gjorde Drivs jenter 
og gutter som stilte opp I et hail-
mesterskap i friidrett forleden. 
ArrangØrer var As og DFI, og 92 
deltagere fra Follo-klubber del-
tok. 

Resultater 
60m: 
Jenter 1974: 

1. Katharina HAkonsen 8.4, 3. 
Elin Nøkleby 9.1. 
Jenter 1973: 

3 Trine-Lise Myhre og Anja 
HØnsi, begge 9.2. 
Gutter 1976: 

1. Bernt Myrer 10.1, 2. Mats 
Halvorsen 10.3. 
Gutter 1975: 

3. JØrn  Ege 9.1. 

Kule 
Jenter 1974: 

1. Elin NØkleby 6.93. 
Gutter 1975: 

1. Christian HØe  8.72. 

Lengde 
Jenter 1973: 

3. Anja HØnsi  3.79, 4. Trine-Lise 
Myhre 3.73. 
Gutter 1975: 

1. Christian HØe 4.40, 3. JØrn 
Ege 4.38. 

800 m 
Jenter 1974: 

I. Katharina HAkonsen 2.52.5. 
Gutter 1976: 

1. Bernt Myrer 3.07.3. 

1 
hjelp av lys og plassering sklir de 
inn i kirkens hele. —Er fornØyd 
med arbeidet, men det er vans-
kelig A si hva det betyr, det vil 
det ta maneder og Ar fØr  vi vet, 
sier priorirmen. 

INNFORT I KIRKEN Den ka-
tols4e messen var hØytidelig 
med mye sang pa latin. Spesielt 
ble det lagt vekt pA nattverd, og 
som til innvielsen av statuene ble 
rØkelse spredt i rommet. —Et 
symbol pA bØnnen  som stiger 
Opp og sprer vellukt, forkiarte 
priorinnen etterpA. 

Med vivann(velsignet vann) ble 
Maria og Dominikus innfØrt I kir-
ken, umiddelbart etter ble to an-
tifoner fra den dominikanske tra-
disjon opplest. 



Foig med 

nwrmiljoet 

US 

Enebakk kommune 

Telepestpiksionep 
Fra og med ons. 8. april -87 kl. 07.00 innfØres 

telerestriksjoner pa kommunale veier i Enebakk kom-
mune, i heflhold til veglisten. 

Kommuneingeniøren 

TID FOR 

OPPOSING 
Vi leverer fra lager: 

Kjeiervinduer - Kjellerdorer - 

Finérdorer - Skapdorer 

51 str - Sjalusidorer i furu - 

Trkkimpregn. terrassespros 
ser - Trykkimpregn. vindus-

skodder - Baderomspander - 

Sprosserammer - Orskog kar-

men buede - Benkeplater - 
Vindusbrett - Takplater maite 

Vi har ogsà: 

Kjokkeninnredn. - Baderom-

sinnredn. -.  lnngangsdorer - 

Vinduer - mm. 

OJOHAJISEN 
Es SNNER A 

SORUMSGATA66 LILLESTROM 
TELEFON 711181 71 3593 

BE OM KATALOG FRA 

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

NAVN 	  

ACRE SS 	  

POSTSTED 	 - 

BETEL 
Onsdag 8. april kI. 19.30: 
Menighetsmøte. 
Torsdag 9. april kl. 11.30: 
Formiddagstreff 	pa 
Nordby i Ekebergdalen. 
Kl. 19.30: MusikkØvelse. 
SØndag 12. april kl. 19.00: 
Osvald Orlien. 
Alle velkommen. 

KUNNGJØRINGER 

Hãndhalltrener til Drivs damelag 
5. div., er det noe for deg? 
Vi er en treningsvillig gjeng som Ønsker oss 

fly trener, - 2 ganger i uka. 

Rik pa penger blir du ikke, men trivelige timer med in-
spirerte spillere kari vi love. Háper du har lyst, - ring Sol-
bjØrg Ileby, 92 45 83. 

N1'FOREN I NG 

Enebakk Kunstforening inviterer alle Enebakks ama-
tØrkunstnere til a delta pa àrets amatØrutstilling i Gal-
leri Nygárd, Nygârdsvn. 8, Flateby, i tiden 254-35-87. 
Ifinleverifig av arbeider i galleriet: 
Onsdag 22. april kl. 17.00-20.00 
Torsdag 23. april kl. 17.00-20.00. 

Styret 

STILLING LEDIG 

Butikkmedarbeider 
Vi sØker hel-/deltidshjelp for tiltredelse 1. mai 1987. 

Henv. Ruud, tlf. 92 84 95 fØr kl. 19.00. Privat 92 82 75 e. kl. 
19.00. 

BJERKE DAGLIGVARE 
1911 Flateby 

BUSTER 
ALT I HENGERE 

TILBUD! 
PASS PA NA 
S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk 

1860 TRØGSTAD 

111. 021826488- 82 65 31 

Se v5r utstilling 

av sanitr-

utstyr - 

kjekken-

innredning og 

baderoms- 

møbler. 

FINANSIERNG 

KIK4EN 
VARME A/ 

AOl VVS RORLEGGER 

Strømsv. 100, Strømmen 

TIf. 06/81 45 97 — 81 4598 

KJOP VVS NOS FAGMANNEN KJOP VHS NOS FAGMANNE N 

Vaktmester- 
arbeid ved Ytre 
Enebakk skole 

Skolen har for tiden be-
boy for a fâ utfØrt vakt-
mesterarbeid. 

Interessert.e vikarer bes 
ta nrmere kontakt med 
skolens rektor pa tlf. 
9241 68. 

Skolesjefen 

VEDLIKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG 

BEGRAVELSESBYRAER 

 

Ski Begravelses- og 
Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3-1400 Ski 

02/* 87 30 60 
HELE DOGNET 

 

 

Vârens nyheter 
for voksne 

Kom b n asj o ns p1 agg 
jakke - bukse - skjørt 
Kapper - kjoler - bluser 
stromper og undertøy. 

Jill 
	Dot or stodot 

C 	
)ttitI4 

STROMMEN 

DROSJER 

Ole Gunnersen 
Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOG NVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf. 92 41 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
og tlf. 094/14 867 
DOGNVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DOG NVAKT 

N8r 

det gjelder 
glass . 

Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Speil. 

Alt i glassarbeid 
utf ores. 

q 

a 

GULVSLIP 

	I 

Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

Heig- og nattservice tlf. 71 75 5 
Jenhnql. 24 ved sykeheset) 2000 LOesteem 

le)efon02/71 6838-114733 
50804. V1N0008 SPOIl AlT GLASS 

1400 Ski, Parkaksen 
TIf. 87 53 77 

RING Alt i glass 

87 12 30! 
KJEPPESTADVEIEN 

BLYGLASS- SPEJL - FR0P1RLJTER 

San/I (Ifs 

HUNDESENTER 

Butikken for den 

kresne hunde-, heste- 

og katte-eier 

KLIPP/TRIMMING AV DE 
FLESTE HUNDERASER 

Kvalitet til fornuftige 
priser 

Sandfield's Hundesenter, Lovstadfeltet, 1820 Spydeberg 
(Haléns Skofabrikk) - tlf. 02/88 87 75 
	) 

VIGNETT 

RIU' 714733 iU 71 6838 
Lillestrgm 

Vindu & Class A/S 
(TI[JL. VILLA GLASS A/S) 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

S AUTODIESELS dV& 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 92 26 10 	W1# 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 



StGDALSj-HVITE LINJE 

ILY ISE OG LEKRE 
3A_)EVILJO_R 

Sigdals nye, hvite linje gir deg et utmerket utgangspunkt 
for a sette en personlig spiss pa cktt nye bad. De tidløse, hvite 
interiorene lar seg kombinere red de fleste stiler og farger. 
Na lanserer Sigdal to spennende nyheter: Hvit Lilje, et 
eksklusivt bad med lekre profilerte injer, og Hvit Diagonal, 
som har et moderne, stramt design med et tiltalende 
diagonalt rillemonster. 
Ta en nrmere titt pa 
Sigdals nye hvite linje 
hos oss! 

C OLAUSSEN 
__ Byggevaresenter 

Stasjonsvn. 7 - TIf. 06/8143 50 

COM FORTB Ull K KEN 
med installasjon- 

service 
SKI STASJON 

ED 

JE PPESTDVE 

cBREDA;4- 

Tor Veiteberg AJS 
Aul, rorleggertirma 

I
BREDA INDUSTRIBYGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 

- 	TELEFON 873606 

TELEFON 87 08 28 

0 

0 Strommen 
Bandage 'A 

Stromsveien 54 - Strom men - tlf. 06/81 56 98 

Forer nâ 

Coppertone 
Vepdens mest kjople solpieleserie 

Coppertone har utviklet en unik serie 
solpleieprodukter som maksimaliserer di-
ne muligheter til en vakker og dyp brun-
farge. 
Coppertone har solpleiepreparater for al-
le hudtyper og anledninger. Alle innehol-
der Coppertone 

New Lite, en helt ny sammensetning som 
raskt gär inn i huden uten a vre fet. 
En eksklusiv kombinasjon av Vitamin E, 
Aloe og Jojobaolje bevarer hudens na-
turlige fuktighet og holder den myk og 
srn id ig. 

Nyheten som 
	

Coppertone 

gjør deg 	Coppectone 

raskere 	N 

brun 

APNINGSTIDER: 
Mandag til fredag kI. 9.00-17.00 - Torsdag: W. 9.00-19.00 

Lordag: ki. 9.00-14.00 
Vi har Filial i Lillestrom, Parkalleen 2-4 (2. etage Jens Evensen garden) 

Opp  go 

Dt  

'F 	 

starter sesongen 
campi ng/fritid 

KJOP NA TIL PASKEN 

Ibiza 
Stol 	 v.p. kr162,-krl2O, 

Putev.p.krll9,5o 	 kr 74, 

Bard 	-1 240, 

Kompl. 4 pers. 	 kr1O1G" 
- 

Annonser leses av folk tiesti 

Veil.  P.  1471 Spar 455, 

 

We  Enebakk Bensin og Service A/S 
1914 We Enetiakk. TIf. 02/92 44 08 

FINA  

VIGNETT 

TimebestiVing:TIf. 71 43 91 

ULLESTROM 
KONTAKTLINSEINSTITUTT AIS 
Storgt. 21 (Fjellberghjornet) 

OPTIKER 

OLAV KJOLBERG 
GEIR KJOLBERG 

M.N.K.F — M.N.O.F _ 

Kontaktlinser 
tilpasses 

LEGG 0 
NA: M 

VI HAR ALT KLART FOR EN MYK OVER-
GANG. KNALLTILBUDENE PA NYE 

ER KLARE TIL DEG: 

LANGAPENT 
I APRILN
AtM. DAGER00
lit L. 

LORD. lit KL. U
1. 00 

-4,0-  '", 'l DEKK SJEKKe 
 A nc.c 

SOMMERDEKK 
GOODJ i'EAR 

EAGLE NCT 

iUitU  
FROSTERIJD INDUSTRIOMRADE TLF. 02/88 35 80 88 42 01 



Vi SELGER DERES 
Bit HORTIG 06 GREIT 

Biler mottas for saig hver dag. 

NB! Auksjon hver lredag kI. 18.30. 
Ta kontakt snarest. 

TH. 88 08 96  

Biiauksjon - Askim 
Iblen Industrifelt - Askim 

Vet du at 
- Vi har distriktets storste utvalg av stoffer. 
- Vi har det storste utvalget av sysaker. 
- Vi har det storste utvalg I broderier. 
- Vi har godt utvalg I garn. 
- For hekling og strikking 
- og vi har <<verdes beste symaskin>> Bernina. 

Du er hjertelig velkommen 

til en stor el/er I/ten handel. 
I 

Stedet for som og hândarbeider 
Stortorvet - Lillestrom 

TIf. 06/81 47 61 

It 

1rIr  

I --- 

Vä
0  
ren 

kommep! 
Kápe 
i marine 
og hvitt 

A4690M  

40 
11 

Várk1ar: 
Drakter, bukser! 

Blondeskj Ørt 

fra kr 298 - 
En del jakker 

½ pris 
Joun Cady., 

TIf. 87 34 03 
IDRETTSVEIEN 11 

1400 SK 
L. 

Personbil-, 
lastebil- og 
traktordekk 

far De hos oss. 
Tvilling- 

montering 

Jørgenrud 
B ilverksted 

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

APNINGSTIDER: 
9.00-16.30 

Tors. 9.00-19.00 
Lord. 9.00-14.00 

BARNEVOGNER 

Leker 	Dukkevogner 
Barnestoler 	Barne bIstoIer 
Senger 	Sengetoy 

- 	Ste!Iebo'd 
Baoyposer 	Babytøy 0-2 ar 

Alt til bab yen - til lave priser 

Bitte ftc 
Barneutstyr Sikringsutstyr 

Furuvn. 1 - 1800 Askim 
v/Fokets Hus, M. 02/88 26 97 

Kontakt 088 for tilbud! 

Kvalitet til riktig pris 
Iønner seg. 

2000 kvm. utstilling av 
hater og motorer. 
Polar Boats - Alicraft - Carat - 

KMV With - Summer Familiy 27' - 
- 

7'-
- Nor-Dan Bayliner 14-25' - 
Formelboat - Norcraft 570 HO - 

Rana-Plast - Lami - GH - Pioner - 
Terhi - Evinrude - Yamaha - 
Eldon - Buster báthengere. 
Stort utvalg I brukte bàter. 

Meget fordelaktig finansiering, 
inntil 20 âr. 

Apent: Man.-fre. kI 10-19 
Lordager kI. 10 14 

Sagaparken, v/Brogt. 1, Hovedkontor: 
2000 Lillestrom 	Sundenga 4, 
hf. 06/81 00 73 	2008 Fjerdingby. 

hf. 06/83 76 30. 

SKO F K 

  

ANTEN 

  

  

    

VIGNETT 



Og fordi vi kj.per stort, kan vi aIItid gi deg 

gode tilbud pa vãre varer. 

pr. 
05e C -90  

501I)MIrul' 
floske 

for k. 28,50 pr.40 

Lammestek 
For kr. 89,30 pr. kg 

16 

 

VIGNETT 

 

fvIer fi rp engene 
Gjelder aIIe vàre butikker 
Jens Evensen-gruppen driver 3 kjeder: 
Jens Evensen Supermarkeier 
Mer for pen gene Lavprismarkeder 
Irma Ncrmarke4er 

Gjelder aIIe vâre butikker 
Gjelder kun hos lens Evensen 

6oVtOd.? 36. G,..,JO.,d,(!,tt 23 Opps& V,k 

T,,dO Ho2'ti HOfC!UQ L,IflTfWt 

en 
ottbUt lbanen 

Evensen  

h0I1 
çe0 

22. 
dog til l( roger. 
.O S —ring 
God P" 

 O
den 8 4-11.4., Oer 

Gleider Pert 	
kker. 01fltngen  

5o 

I — 2 kg fersk sløyet 

Orret 

Pr. kg 39 90 

91  
rJENS 
_:EVENSEN   FOR PENGENF 
Gr.nlor'dsk,rrt Oppsa! 	T-ban" Gr,nlor'd Si 	&ogstodveien 	ViSa 	 L.renskog 	Mork—en Sondvika Ortbdk P.o 

Tverta 	Grorud 	I-foimen 	Haugcnswa 	L,Ilest,Im 	Okern Senter 

irma 

 

• VestS 	Koibotn • Dromrnensaeiefl 	Gr.nhsnd • Sinsen 

• Homboesgote • Frognerveierl • Sk.yendsen • Torggoto 



VIGN FIT 

VAR CAT ERING 
star alitid til 

tjeneste! 

Konfi rmasjonsbestillinger 

mottas ná TIf. 92 88 60 

VELKOMMEN TIL VAR FAMILIEVENNLIGE 
RESTAURANT. VI  HAR 

EN RIK MENY 

I1AI_!A Grendesenteret 
1911 Flateby 
TIf. 92 88 60 

Apnngst. man., til tors. 11.00-23.30 
fre. og lor. 11.00-24.00 

son. 13.00-21.30 

	J 

a ata1ama S !.r,(. 

Bji-brun til 
paske i vart 
solarium. 

Sissel's Parfymeri & Solarium 
Grendesenteret 1911 Flateby. TIf. 92 85 64 

{ 	 

F 	 

Grendesenteret - 1911 FLATEBY TIf. 02/92 8374 

SEILERSKO 
Brun, hvit 

Dame 296, 
Herre 299, 

BUNADSKO 
Nr 21/2 8 
Sort 

Kr 398 

ECCO 
Nr. 36-41 
Hvit, sort 

Kr 299,- 

ALGARVE 
Nr. 36-41 
Hvit, blá sort 

Kr 37,- 

Stort utvalg i pàskepynt 
- Egg - lys - dekorasjoner - ky/linger - 

lysmansjetter - kort - servietter 
MANGE GODE KRIM-BOKER TIL BRA PRISER 

HUSK SPILL OG PUSLESPILL 
OBS) BJORNEFAMILJEN HAR KOMMET 

Grendesenteret - 1911 FLATEBY Tif. 92 81 21 

Jeg er nä tilbake 
for fuHt 

c5z'~J)~ &~alicw 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

Tirsd. 9.30-19.00. Onsd. 9.30-17.00. 
Fred. 9.30-17.00. Lord. 9.30-14.00. 

Mand. stengt. Torsd. stengt. 

9 
2 
8 
0 
* 
4 
9 

Kjempeutvalg i 
leker og spill kr 10,- pr. stk. 

Liggeunderlag kr 42,-

Don-Pedro-kaffe, 200 g 13,50 

Auto ren bil og motorvask, 2.5 I kr 19,50 

QN A 

Service Ira 11.00-18.00 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Eventuelt timebestilling. 
Apningstider: 

Mand.-fred. 	06.30-21.00 
Lord 	 09.00-20.00 
sond. 	 09.00-21.00 

TIf. 02/92 81 32 

FORBERED PASKEFERIEN 
Nedsatte priser pa en del vintervarer 
Husk: vindtette kIr i fjeuet. 

Swix skismsring 
gip skiglede. 

Primus. 
Smørebrennersett 

Sykier - ärets modeller 
TREHJUL/TREHJUL B.M.X 

DAME/HERRE m/u gear 
BARN/JUNIOR B.M.X. Crescent, DBS, Kynast 

LOSE DELER OG UTSTYR 
Verksted for ski og sykier, prep. av ski. 
Sommerens utvalg kommer daglig! 

erlef3aM 
.3IUN I ULi t-NI I IU as 

GRENDESENTERET. BOKS 62,  1911 FLATEBY, TELEFON (02) 928890 



VI G N ETT 

pr. Im. 
irul! 

(25m) 
BEGRENSET 

UTROLIG TILBUD! 
TEKSTIL- 
TAPET 
Br. 90 cm 
48.- 

0-87 

TORP, tlf. 032/46 816 
VIKING SENTER 
TH. 02/88 60 70 

EK $ ELEKTRO 

.  	,. 

L 	

 

40 
AW 

 WlKPA11 
APNINGSTIDER: 

Mand. - fred. 10.00 - 19.00 
Lord. 10.00 - 15.00 

HeIauto 

I
matusert 
kamera 
rn/blitz og veske, 
film 
NA KR 

1495.- 

VERDENS 
NYHETEN ER HER! 

Zanussi Jetsystem: En heft 
ny mate a vaske toy pa som 
spare deg for stram, vaske-
puiver og vann. Mer økono-
misk jo mindre toy du 
vasker. I-tândvask vii høre 
1ortden tit. Jetsystem - 
utvikJet av ZANUSSI. 
Den er verd en 
dernonstrasj.n' 

FRA 

FENISE TEKSTILTAPET 

Br. 1.00 m 
58.- 
NA 
DU SPARER kr. 29.- pr-Im 

LANKA TEKSTILTAPET 
Italiensk 
KNUTE-
lAPEl 
6fargerl 

/2 
Br. lm I 
	PRIS 58.- 	I 

VI ER BILLIGST 
Vâre konkur- 
renter tar opptil 
kr. 80.- pr. Im. 
MONT BLANC 
Italiensk knute 

Br. 1 m. 4400 
Pr. Im I rull 
(25 m) 

DETTE ER NOEN AV 
VARE TILBUD - 

VI MAR FLERE PA LAGER 

Apnkigstlder 10-19 

owsil"ITERIOR 
•(flARKE.D 

00 

Viking-Senteret - Askim 

TIf. 02/88 58 39 

00 
pr. Im, 

i rull 

DRA til Jensens 
INTERIOR-MARKED 

TQRP 
mellom Fredrikstad 
og Sarpsborg eller 

VIKINGSENTER 
I ASKIM 

KUN DENNE UKE 

ØSTFOLDS 
STORSTE - 

SALG 
PA TEKSTIL-

TAPET
EKSTIL- 

TAPET 

KUPP-PRIS!!! 
TEKSTIL-
TAPET 
Br. 90 cm pr. Im 
FRA 	 (50 ml 

BEGRENSET 

Ca 2000 m TEKSTILTAPET 
Br. 90 cm. pr. l.m. i rull 

00 

glatt, blomstret 
kjempe-
kval. 79.m 

Sà som 
BUM. 
BUKSE 08 .- 

Maken til päsketilbud tinner 
du ikke 

2-delt 

SENCESETT 

Skumplast 

MADRASSER 
1 90x75x1 0, m/trekk 

275.- 
Den berømte 

DUNDYNE 
KvaI. 6-8, 1500 g 

475M 

IN 

30H .  
Botekstil 

TH. 88 59 61 

FOret 
jakke 

650 M 

PUTE go 
— 

50x70 

Butikken med 
spennende kIr 

for ungdom 
og ung dame. 

Ofte finner vi pa 
noen sprø priser. 

BUM. 	- 
GENSER298. 

bellaLONNA 
TIf. 88 59 61 

INDRE OSTFOLDS 
RIMELIGSTE PRISER 

PA SYKLER? 
Noen eks. pa  wire mange tilbud. 

MONTAINBIKE 
10 gear 
KUN KR 

289511111 

MONARK
HERRE/DAME 
3 gear KUN 

1995.- 

1695.- 

SPOR TEN Al  
aETG. VIKING ENTE 1800 KIM TLF. 886000 

PIKESYKKEL 
3 gear 
KUN KR 	  



Tanniege Sjàforskoler G Iassmester Bhkkenslager 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlt. 094/11 747 
TIf. 92 48 92 11I1IIF3H 

Svein Gulhrandsen 
Alt I blikkenslagerarbeid utføres. 

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

Stromshorg & 
Enersen A/S 

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

Kedefltrn,se,Ie 

INSTALLASJONSFIRMA 

I(JELL BRENUJOBIJ 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Scan consult 
Service-senter fo 	'nosc cede. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rádgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tit. 92 4774 

But Irma 

Flateby Antirust 
KjBp 09 salg av buler 

Kommisjon opptil 100% tinansbistand. 
TIf. 02/9280 70, 1911 Flateby 

r — 

Frisør 

tlf. 92 80 49 

Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME- OG HERREFRISOR 

Tirsd 	 9.30-19.00 

A 	Onsd. 	 9.30-17.00 
pent: Fred. 	 9.30-17.00 

Lord 	 9.30-14.00 
Mand. og torsd. 	 stengt 

Mettes Hãrdesign 
Dame- og herrefrisør 

Saig av harpreparater og parfymeriartikier. 
Dr. R.A. Eckstein biokosmetikk. 

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

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

KVIKK HENS 
-  1,9 

tL az7-aI1uZ S 
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 Antirust 
1911 Flateby 

III. 92 89 00 

Spesialforretninger 

Enebakk Iviarkiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsá kveldstid 

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 

Enebakk 
Transformator 

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

Sissels partymeri 
og solarium 

TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

Ristorante ITALIA as Pizzeria 

Alt i mat til hverdag og test. 
Catering - Restaurant - 

Cafeteria 
Grendesenteret, 1911 Flateby - tlf. 02/928860 

Enebakk Tannteknikk 
TANNTEKNIKERMESTER 

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

El-installasjon 

Spesialforretn i nger 

Regnskap Rorlegger 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebakk glass 
Alt / glassarbe/d 

Svein Thorsen 
Fjeltvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tit. 9246 13 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

GAUTE'S TBAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

Opplr/ng pa b/I 
Teor/kurs - Ease II 

TIf. 92 88 51/71 42 92 

Ski Glassmester- 
torretning A/S 

Alt i glassarbeider. 

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

OSVALD NWWLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utf ores. 

1911 Flateby - tit. 92 84 68 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

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

Ytre Enebakk - tit. 92 54 13 

Bjerke Hárdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og smáskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

K.S YrkeskIar 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

BrØdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

RIingen 
TIf. 8370 19/72 1685 

CS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 nn. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Fleparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

TOM NILSEN 
rnottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsa salg av fugler og dyr. 

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

Erik Kjelgaard 
Varme. saritr. nybyca og rebabilitering. 

Ut ete av lensepu —:e-. 
- 	og heytrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk - tit. 92 46 39 

mobil 097/57 419 094/27 522 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEOL. AV NORSKE 
bRF REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS 

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 9243 54 

VIGNETT 



Redaksjon og ekspedisjon: Privattelefoner: 
Klokkerudâsen 1 
	

Ans. red Marianne Olsen 9264 15 

Postboks 62, 1912 Enebakk 
	

Journalist Aslaug Tidemann 92 45 35 
Telefon red. 92 65 40 
	

Ann,kons, Bjorg Olerud Pettersen 92 85 23 
Telefon ann. 92 65 50 
	

Ann. kons. Solveig Eriksen 83 72 56 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 	

Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5,30 
Alm. plass pr. mm. kr 240 
Tekstside pr. mm kr 3,30 
lnnlev. frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 12.00 
Forretn. ann: Mandag kI. 9.00. 
Abonnementspris: 
Kr 90,- pr. halvâr, kr 180,- pr. at. 

10'r  lotle 

Administrasjon, etater og politiske 
partier stilte til fulle opp om kom-
munens âpne dag onsdag. Med vegg-
plakater, brosjyrer og sitt taleredskap 
yel smurt var de samlet i herredsstyre-
salen for a ta bygdefolket imot. Men res-
ponsen fra disse var ikke overveldende, 
de fleste som satte sine ben innefor de 
ãpne dØr var nok ganske kjent fra for. 

- Insirerende a se alle eta-
ter og politiske partier sam-
let, kommenterte Lucie Paus 
Faick som i likhet med de an-
dre kommunalt ansatte bar 
en liten nâl med kommune-
vâpenet. Dette var de spe-
sielt glade for var ferdig til ju-
bileet. -Arrangementet gjør 
ogsá at var kommune syns 
utad, og det er viktig. Om det 
blir vellykket, noe det ser ut 
til a bli, trenger det ikke ak-
kurat vre 150 àrs-jubileum 
for a gjØre det samme igjen. 

En liten tippekonkurranse 
kunne man finne i administ-
rasjonens avdeling, og her 
var det Torstein Guslund og 
Einar Holstad som scoret den 
hØyeste summen. Disse var 
tett etterfulgt av teknisk sjef, 
Torgils Opedal. Ved sam-
me bord kunne man ogsâ fin-
ne en stor orange brosjyre, 
enna varm fra trykken. Den-
ne inneholdt informasjon om 
kommunen fra nringsliv og 
arbeidsplasser, 	offentlige 
kontorer, 	administrasjon, 
partistillinger, budsjett og 
annet. 

Og ned i kantina der det 
forØvrig ble servert gratis kaf-
fe og kaker, ble Historien om 
folket, kommunen og staten 
vist. Denne inneholdt skisser 
fra det lokale folkestyre gjen-
nom 150 ãr, og mange var det 
som benyttet anledningen til 
en titt. 

FRISK LUFT 
Og mens praten og disku-

sjonene gikk i salen, slo Frisk 
Luft ann noen toner pa sce- 

nen. Disse hadde selv tatt in-
stitativet til a komme a spil-
be, noe ordfØrern uttrykte 
hun syntes var svrt hyg-
gelig. 

Sânn pa tampen benyttet 
râdmannen anledningen til a 
ta en dans med Irene Aker 
Olsen(A) og HØyres ordfØrer-
kandidat Káre KjØlle var da 
ikke snauere enn at han buk-
ket galant for den nye helse 
og sosialsjef, Inger Haagaas. 

De politiske partiene 
var representert. Kari 
Heier (SV), Viggo Thors-
hov (Sp), Einar Holstad 
(KTF), Johan Ellingsen(V), 
Jan BrunstrØm (A) og 
Glenn Skaug (H). 

200 g Nescaté (Gull) 

Velkommen til nyäpning 
Vi vii takke Are kunder for den tálmodfg- 

het som er vist under var ombygging. 

Fredag 10. april spanderer vi 

All katie pr. 1/4  kg. 	 kr 

 990 

Maarud potetgull (alle slag) 

250 g veil. pris 16.00 	 kr 

Sportswiener 	pr. kg. 

3990 

Mange andre gode ti/bud. 

Husk. . LOTTO og TIPPING 
man. 13. april. 

Apningstider i pàsken: 
Man. 13/4. 09.00-17.00 - Tirs. 14/4 09.00-18.00 

Ons. 15/4 09.00-14.00 
Páskeaften 8.30-12.00 

Kaffe og blotkake, 
brus og overraskelser til barna. 

Bolseths EFTF. 
1912 Kirkebygden TIf. 9262 67 

4 990 

7 95 

HN 
ARBED 
TEL PASKE! 

HUSK! (31 

Strikk hurtig 
din vár-genser 

tykt bomullsgarn, 

og se 
rens 

rikke-
og 
r. 

PAsKE-TILBUD: 
Kjøp en pakke garn med strikke- 
oppskrift. Nok til 6930.  genser for KUN KR. 

GUM * OTOVO  

OBS! 
NY FILIAL 

LILLESTROM 
Nittedalsgt. 19 

VI LEDER (IARNMOTEN -- 
• Arkaden, Karl Johansgt. 7 
• Strommen Storsenter 
• Linderud Senter 
• Stovner Senter 
• Lambertseter Kjopesenter 

Na ogsâ med 
snitter og 
koldtbord! 

Ta med hjem-service. 
TIf. 92 52 35 

We Enebakk 
Forretningssenter 


