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EKOFISK 

SELGE EIENDOM I ENEBAKK? 
Du kan bruke meg/er som kjenner Enebakk 

For oppdrag i april dekkes kr. 2.000,-
annonsekostnader 

Rask behandling 

k 
	Ta uforbindt/ig kontakt! 

ADV. HELGE A. TRYTI'S EIENDOMSKONTOR 
Stranden 1, 0250 Oslo 2 

TIf.: (02) 36 29 55 /(02) 92 47 81 (priv.) 

Ignttt Kjøp og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 92 80 70 

Lokalavis for Enebakk 

Vignett Ønsker alle sine lesere en riktig god pâske. 
Samtidig gjør  vi oppmerksom pa at redaksjonen ná tar en uke ferie 

og at det derfor ikke kommer ut avis onsdag 22.april. 
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FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste skønn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn 09 
ad resse. 

Fellesanlegget og V a0glia Vol 

Leiv Holstad 
til Enebakk 

Betel Pinsemenighet arrangerer rett over pãske 
samlinger i fire dager, og hit kommer blant annet 
tidligere narkoman Leiv Hoisted. 

Leiv Holstad har de siste 
arene reist rundt i landet med 
undervisningsprogram mot 
narkotika. I tillegg er han 
mannen bak den omdiskuter-
te narkotikaflimen "MARl-
TA". 

Alierede som tenaring var 
Leiv avhengig av narkotika. 
Kroppen forfalt og livet var i 
ferd med a rakne. Men det var 
noe som jobbet i ham, i tanke-
ne. Og en dag fikk han mote 
Jesus. Dette ble hans vei Ut 
av narkotikahelvete, og star-
ten pa et heit nytt liv. 

TIDLIGERE BESØKT 
ENEBAKK 

Leiv Holstad besØkte Ene-
bakk i fjor hØst, og kommer 
na tilbake i tidsrommet 
23.-26.april. Torsdag, lØrdag 
og sØndag blir det samling pa 
Mjr ungdomsskole, fredag 
pa Ytre Enebakk skole. Mye 
sang blir det, og pa program-
met firmer vi Betel ung-
domskor fra Ytre, Betania 
ungdomskor fra TØnsberg, 
Betania ungdomskor fra 
Fjellstrand med blant annet 
musicalen "Framtidshap" og 
sanggruppa Filadeifia fra Os-
lo med navn "Levende liv". 

VIGNETT 

16. april (Skjrtorsdag): 
Ki. 11.00: ENEBAKK kir- 

ke v/Helgheim. Natt- 
verd. 

17. april (Langfredag): 
Ki. 11.00: MARl kirke. 

Pasjonsgudstjeneste 
v/Johannessen. 

19. april (1. pãskedag): 
KI. 11.00: ENEBAKK kir-

ke. HØytidsgudstje-
neste v/Johannessen. 

Ki. 11.00: MARl kirke. 
HØytidsgudstjeneste 
v/Helgheim. 

20. april (2. pâskedag): 
Ki. 11.00: STRANDEN 

bedehus, FLATEBY, 
v/Helgheim. 

Ki. 18.00: DALEFJER-
DINGEN. Hos Ama og 
Arne Raans, Sund-
by gárd v/Johannes-
sen. 

26. april (1. s. e. pâske): 
Ki. 11.00: ENEBAKK kir-

ke. Samtalegudstje-
neste v/Johannessen. 
Kirkekaffe. 

Ki. 11.00: MARl kirke. 
Samtalegudstj eneste 
v/Helgheim. Kirkekaf-
fe. 

Gol PAsi! 
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Mandag 20/4 - 2. pâskedag 
Ki. 16.30 B) Annie 
(Ønskereprise) 
Ki. 18.30 U) Youngblood 
Ki. 20.30 V) Poltergeist II 
Torsdag 23/4 - ki. 19.00 og 
21.00 
U) Crocodile Dundee 

Fredag 24/4 ki. 19.30 og 21.00 
U) Crocodile Dundee 

LØrdag 25/4 - Annet arr. 

Søndag 26/4 
Ki. 16.30 B) Sylvester 
Kl. 18.30 U) Crocodile Dun- 
dee 
Kl. 20.30 V) Uten skrupler 

Tirsdag 28/4 kI. 19.00 og 
21.00 
U) Crocodile Dundee 
Torsdag 30/4 kI. 19.00 
V) Rosens navn 

PIAKATIN 
Misjonssenteret Bjerkely. 
Husk páskemøtene. Se an-
nonse. 

Enebakk Kunstforening. 
AmatØrutstilling, Galleri 
Nygárd, 25/4 til 3/5-87. Se an-
nonse. 
Betel. Erling og Olav Kob-
bevik taler og synger i pâs-
kens mØter. MØteaksjon 
med Leiv Holstad. Se an-
nonse. 

Hva forventes av antenneko-
miteen? Komitéen fungerer som 
fagorgan for Velets styre i spØrs-
mâl som relateres fellesanlegget. 

Den sittende komité har siden 
oktober/november 1985 forsØkt 
og fungere etter mandatet gitt av 
ârsmøtet i april 1984, noe som 
blant annet forutsatte igangset-
ting av opprusting/modernise-
ring av fellesanlegget. Anten-
nekomitéen fant allikevel grunn 
til og be Velets styre om en re-
degjØrelse for antennefondets 
stØrrelse saint Velets generelle 
Økonomi. 

Fondet var svrt beskjedent, 
og en oversikt over Økonomien 
generelt i Velet, har Velets styre 
til dags dato ikke kunnet rede- 

I forbindelse med at byg-
gekomiteen for Mjr Samfunns-
hus har nedlagt sine very, er det 
gjennom artikier i lokalpressen 
framsatt en del pâstander om 
kommunal saksbehandling mv. 
som ikke bØr std uimotsagt. Det 
vises spesielt til artikier i øvre 
Smaalenene 20. februar 1987, 
østlandets Blad 22. februar 1987 
og Vignett 25. februar 1987. 

I nevnte artikier uttrykkes det 
sterk misnØye  med kommunens 
behandling av saken, og i srlig 
grad râdmannens disposisjoner. 

Jeg tinner derfor grunn til a 
kommentere enkelte av de p-
stander som framsettes, samti-
dig som jeg vii gi en kort rede-
gjØrelse for kommunens be-
handling av saken. 
1. Etter henvendelser fra en rek-
ke forefinger og enkeltpersoner 
om samfunnshus i Ytre Enebakk, 
ble det fra kommunens side tatt 
initiativ til et mote i kretsen. MØ-
tet ble holdt pa Ytre Enebakk 
skole 9.5.1984. 

Fra kommunens side var hen-
sikten a fà koordinert interesser 
og personer/foreninger som had-
de interesse av a fâ bygget et 
samfunnshus i Ytre Enebakk. 

Fra kommunens side var dette 
ogsá Ønskelig, men det var ikke 
mulig a gi noen forpliktende ak-
sept all den tid prosjektet ikke 
var tatt med i den kommunale 
Økonomiske planlegging. 

I nevnte mote ble det valgt en 
arbeidsgruppe som fikk i opp-
drag a kartlegge behov og Ønsker 
for et grendehus. 

2. I et âpent mote 26.11.1984 ble 
det valgt et interimstyre som 
fikk i oppdrag a arbeide videre 
med prosjektet. 

Interimstyret hadde god kon-
takt med kommunens administ-
rasjon i forberedelse av sam-
funnshusplanene og framla en 
velfundert rapport med planer, 
kostnadsoverslag og finansie-
ringsplan i januar 1986. 

I nevnte hefte/presentasjons-
dokumenter gár det bi.a. fram at 
det Ønskes at 1,2 mill. kroner, el-
ier 37,5% av kostnadsoverslaget, 
finansieres av Enebakk kom-
mune. 

I brev av 14. januar 1986 har in-
terimstyret sØkt om tilsagn om 
tiiskudd pa nevnte beiøp.  

gjøre for. Dette til tross for 
utallige henvendelser, siste gang 
11. februar 1987 hvor antenneko-
mitéen i tillegg etterlyste inn-
kreving av abonnent- og med-
lemsavgift ogsá for 1986. Det ble 
bedt om svar innen 14 dager. 

I den foreliggende situasjon 
kan ikke den sittende anten-
nekomitéen rettferdiggjØre an-
leggs-start, og fraskriver seg 
samtidig et hvert ansvar for den 
videre forvaitning av fellesanleg-
get. 

Med hilsen 
Antennekomitéen, Vàglia Vel 

Tom G. Fjellstad, Arvid Muld-
bakken, Harald Nordhagen, He!-

ge Tryti. (sign.) 

3. I artikkelen i Øvre heter det at 
"heftene skulle deles Ut blant 
kommunestyrerepresentantene, 
men har butt liggende i en skuff i 
herredshuset slik at ingen av re-
presentantene har fatt kjenn-
skap til dem". 

Radmannen kan opplyse at 
nevnte hefter ble delt ut til kom-
munestyrets medlemmer i første 
mote etter at heftene ble mottatt 

-her vdkdnto 
Radmannen har i brev av 12. 

februar 1986 oversendt presen-
tasjonsdokumentet til Enebakk 
kulturstyre og bedt om at kultur-
styret vurderer saken i forbindel-
se med behandling av langtids-
budsjettet (LTB) for perioden 
1987-90. 

Radmannens brev til kultur-
styret ble forelagt som referatsak 
i formannskapet 3. mars 1986. 

4. I kuiturstyrets forsiag til 
LTB for perioden 1987-90 var 
Mjr samfunnshus prioritert 
som 1. prosjekt pa "gult ark" 
med kr 1.200.000,- i 1987. 

At bevilgningen er foreslatt pa 
"gult ark" innebrer at prosjek-
tet ligger utenfor den Økonomis-
ke ramme kommunestyret har 
fastsatt for etaten. 

I thdmannens forsiag til LTB 
var det fort opp 1,2 mill. kroner i 
1990. Dette ble ogsa resultatet da 
kommunestyret behandlet LTB i 
juni 1986. 

5. Utover hØsten 1986 vardêt 
kontakt meliom byggekomiteen 
for Mjr Samfunnshus og rad-
mannen i forbindelse med bygge-
prosjektet. 

Byggekomiteen var naturiig 
nok interessert i a komme i gang 
med byggeprosjektet sá snart 
som mulig, og Ønsket a vite om 
prosjektet kunne framskyndes i 
tid. I fig. den nylig vedtatte LTB 
var det regnet med en kommunal 
bevilgning fØrst i 1990, og rad-
mannen ga ingen forhàpninger 
om at denne bevilgningen kunne 
framskyves. 

Det ble imidlertid lansert en 
ide om at kommunen kunne dek-
ke renter for et byggelan pa inntil 
1,2 mill. kroner fram til bevilg-
ning kunne gis over kommune-
budsjettet. Radmannen ba om a 
fá en Økonomisk oppstiiiing over 
dette fra byggekomiteen og byte 
videre at saken skulle behandies  

i forbindelse med budsjettet for 
1987. 

Ut fra den Økonomiske situa-
sjonen mente ràdmannen at det 
var en mulighet for a imØtekom-
me sØknaden. 

Râdmànnén fant det ikke mu-
hg a innpasse midler til prosjek-
tet i 1987. 

Dette hadde sammenheng 
med at den Økonomiske situasjo-
nen var butt strammere enn det 
fortonte seg bare noen maneder i 
forveien. Selv prosjekter som var 
innpasset i LTB fra 1987 fant rad-
mannen ikke mulig a innpasse i 
sitt budsjettforslag. 

7. Ovennevnte opplysninger 
framgar av komrnentarene til 
budsjettet for 1987 fra kultur-
styret og i radmannens kom-
mentarer til budsjettet. Bud-
sjettet og budsjettkommentare-
ne blir distribuert til ahle kom-
munestyrets medlemmer og. va-
ramedlemmer. 

I tiden fØr og etter at rad-
mannen la fram sitt budsjettfor-
slag, ble et av byggekomiteens 
medlemmer orientert om saken 
over telefon og fikk ogsa vite re-
sultatet av radmannens vurde-
ring og endehig innstilling i for-
bindelse med nevnte sØknad. 

Ved gjennomgang av bud-
sjettet i formannskapet, for for-
mannskapsbehandhingen fant 
sted, 'var bl.a. kulturkonsulenten 
til stede og orienterte i den for-
bindelse om prosjektet Mjr 
Samfunnshus. 

Jeg skylder for Øvrig a gjØre 
oppmerksom pa at kst. kultur-
konsulent er medlem av byg-
gekomiteen. 

8. Byggekomiteen har etter det 
jeg erfarer lagt ned sine very med 
virkning fra 19. januar 1987. Be-
grunnelsen er manglende velvihje 
fra kommunen, og at kom-
munens ledeise ikke bryr seg om 
A gi svar pa hva en har tenkt a 
gjØre for a reahisere Mjr Sam-
funnshus. Videre uttaler komi-
teen at kommunestyret ikke har 
ftt den nØdvendige informasjon 
om saken. 
9. Etter min mening er det gan- 

ske alvorlige pastander som blir 
framsatt av byggekomiteen nâr 
det hevdes at radmannen (kom-
munens ledeise) holder tilbake 
opplysninger i saken. Srlig al-
vorlig synes jeg det er at pastan-
dene settes fram mot bedre vi-
tende, og i aile fall uteri at det er 
gjort henvendelse hit for a fA be-
kreftet det som na framfØres of-
fentlig er riktig. 

Jeg tar kritikk pa at byg-
gekomiteen ikke ble skriftlig 
orientert om utfallet av saken 
straks etter budsjettbehandlin-
gen. 

i saken.  I'ff,.  rnin 

skal fatte beslutning i saken ftt 
de nØdvendige opplysninger, og 
har foretatt sine prioriteringer. 

10. Hva na? 
Byggekomiteen har nedlagt si-

ne very. Skjebnen til et eventuelt 
Samfunnshus i Ytre Enebakk er 
uviss. Fra kommunens side har 
det av flere arsaker vrt Ønskelig 
a stØtte opp om et samfunns-
husprosjekt. At kommunal be-
vilgning til prosjektet ikke ble 
imØtekornmet allerede i 1987, har 
med prioritering a gjøre, ikke 
velvilje. 

Kommunen er meget inter-
essert i a skaffe nye klubblokaler 
til ungdomsklubb i Ytre Ene-
bakk. Det er planuagt lokaler til 
ungdomsklubb i Mjr Sam-
funnshus. 

Enebakk kommune vii arbeide 
videre med a finne hØvelige  loka-
her til ungdomsklubben, enten i 
tilknytning til samfunnshuspro-
sjektet ehler ved vurdering av an-
dre lØsninger. 

Bjorn Halvorsen 
râdmann 

RELIGIOSE MOTER 

PäskemOte 
Misjonssenteret Bjerkely, 
Y. Enebakk. 
Onsda 15/4: 
20.00: Apningsmøte. Tale av 
Arne Borgaard. 
Skjrtorsdag: 
10.30: Bibeltime v/Simon 
HØimyr. 
16.30: Misjonstime v/Sigrid 
Aarhaug. 
Langfredag: 
16.30: Bibeltime v/Johanne 
MØller. 
20.00: Lovsangskveld. 
Pâskeaften: 
10.00: Bibeltime v/Sigrid 
Aarhaug. 
Alle velkommen. 

M mp Samfunnshus 
6. I forbindelse med bud-

sjettbehandlingen for 1987 ble 
sØknaden nØye vurdert. 

Kulturkonsulenten 	foreslo 
oppfØrt kr 500.000,- til Mjr Sam-
funnshus pa gult ark som 4. pri-
oriterte prosjekt utover den Øko-
nomiske ramme for sektoren, og 
at kr 700.000,- fØres  opp i bud- 
sjettet for 1988. Dette forsiaget 

Dette endrer imidlertid ikke gikk kulturstyret inn for, mot 1 



Ukens spaltist 
Noen tanker om barnehageutbygging 

Ukens. turner 
Onsk Peppise 

Enebakk 
Sps fiste 

1. Thorvald TJngersness, Ytre. 
2. Thorvald Ungersness, Ytre. 
3. Anne Marit Nss, 

Dalefjerdingen. 
4. Thorsten Skaug, Flateby. 
5. BjØrg Lunde Brevig. 
6. Marit Tysdal. 
7. Inger Brevig. 
8. Sigmund Sundby. 
9. Jacob J. Mysen. 

10. Knut Solberg. 
11. Inger Brevig. 
12. Tor Bergersen. 
13. Trond Enger. 
14. JØrn  0. Thorshov. 
15. Egil Field. 
16. Knut Gjestang. 
17. Tove Stang Kjelstrup. 
18. Tore Slette. 
19. Randi Solberg. 
20. Øyvind Østvaag. 
21. AnbjØrn Stople. 
22. Tove Hagen. 
23. Odd Soihaug. 
24. Sigrid Kristoffersen. 
25. Martin Jahr. 
26. Tormod Kjeldsen. 
27. Ruth Bergersen. 
28. Arve Rustad. 
29. Ottar Kjuus. 
30. Hans Jacob Brevig. 
31. Tore Arnesen. 
32. Per Eidet. 
33. Anders Lein 
34. BjØrn  Solberg. 
35. Viggo Thorshov. 
36. Magda Sandbk. 
37. Arthur Orderud. 

I 
Ved trekning pa Enebakk 
lensmannskontor 1 dag Ut-
kom fØlgende nr. med ge-
vinst: 
1. gev. bok 6, lodd nr. 975, 2. 
gev. bok 3, lodd nr. 571, 3. gev. 
bok 2, lodd nr. 102, 4. gev. bok 
3, lodd nr. 347, 5. gev. bok 9, 
lodd nr. 007, 6. gev. bok 3, 
lodd nr. 354, 7. gev. bok 7, 
lodd nr. 461, 8. gev. bok 1, 
lodd nr. 019, 9. gev. bok 4, 
lodd nr. 396, 10. gev. bok 1, 
lodd nr. 223, 11. gev. bok 7, 
lodd nr. 637. 
Rett trekning bevitnes, Ene- 
bakk 	lensmannskontor, 
7/4-87. 

Roy Erik Olsen, 
Iensmannsbetj. 

Vitner, SynnØve Ekeberg og 
Vigdis Bergskaug. 

Enebakk IFs 
turngru 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

CI 
DON PEDRO 

Kaffe 850 
(200 gram) 

Set-vice fra 11.00-18.00 
Eventuelt timebestilling. 

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

III. 02/92 81 32 

En skikkelig gpossep 

VIG N ETT 

Vi skriker om flere bar-
nehageplasser og fritids-
hjem. Flere og flere blir 
yrkesaktive, og enda flere 
barn blir oppdratt av 
kommunalt ansatte eller 
mer eller mindre pâliteli-
ge fremmende. Jeg spør 
meg hvorfor vi egentlig 
setter disse barna til ver-
den. Nár den fØrste nyhe-
ten med smá nydelige ba-
byer er over, plasseres de 
bort for det meste av da-
gen. 

En har egentlig ikke rãd 
til a ha dem, begge foreld-
rene ma vre yrkesakti-
ye, for a ha rid til alle de 
goder som kreves nã for 
tiden. 

Men hva koster det 
egentlig a ha barna i dag-
hjem eller hos dagmam-
ma? Hva har en igjen av 
energi til barna, nãr ar-
beidsveien er lang, og ar-
beidet er krevende. Hva 
har barna igjen av energi 
til a were blide og greie 
overfor slitne foreidre nâr 
de kommer hjem fra en 
travel dag pa daghjem, 
skole etc. 

Mange mener at bout-
giftene er sã store nã, at 
det er ikke snakk om a 
velge. Begge foreidre ma 
jobbe, barn vii man seiv-
følgelig ha, og sâ star en 
pa i hardt stress fra tidlig 
morgen til sen kveld. 
Hvordan har barna det 
oppe i dette? Trives de 
med a bli revet grytidlig 
opp om morgenen, plas-
seres hos dagmamma el-
ler i daghjem? 

Er det boutgiftene som 
er sã store? Hva med de 
møblene <<en matte>> ha? 
Hva med ferieturen til Sy-
den, den ma en jo unne 
seg nãr en har det sã slit-
somt resten av âret. Vide-
re ma en jo ha stereo-
anlegg og video, for ikke a 
snakke om s!alamutstyr 
og kher i árets farge og fa-
song. 

Det er her jeg stiller 
spørsmál. Hvor kommer 
omsorgen for barna inn, 

N 

	

	hva skal en unne seg pa 
den fronten? Hva med a 
pãta seg det meste av om-
sorgen, hyggen og stellet 
av egne barn? Hva betyr 
det for ungene? Ha noen a 
komme hjem til etter sko-
letid, ha tid til a hjelpe 
med lekser, lese, leke med 
de minste, eller bare pra-
te. 

Jeg skal were den iørst 
til a undertegne pa at den-
ne omsorgsjobben ikke 
bare er koselig. Unger er 
ofte noen ufyselige kra-
pyl, som finner pa det ut-
roligste, og bruker ikke 
hjernen der de burde. 1k-
ke fordi det forventes for-
meget av dem, men av lat-
skap eller travelhet. De 
glemmer a ta av seg pa be-
na, tømmer ut melken el- 

ler ramler i den vrste 
sØledammen. Mang en 
gang kan en Ønske seg 
!angt vekk fra ungeskrik, 
krangel, klesvask, opp-
vask osv. Men Ønsker en 
seg ikke langt vekk fra 
hvilken som helst jobb 
innimeilom. 

Det er farlig a skjere a!-
le over en kam. Det er 
klart at det trengs barne-
hageplasser og fritids-
hjem. Flere og flere blir 
enslige foreidre og for no-
en er nok boutgiftene sá 
store at en inntekt ikke 
rekker til. Barnehagene 
er Jo ogsà en trygghet for 
foreldre som ser at de ik-
ke selv makter det a opp-
dra barn. Med kvalifiser-
te fØrsko1e1arere kan vel 
barn med adferdsvansker 
komme pa rett kjØl igjen. 
Men er det de fleste? Der-
som en setter seg ned og 
finregner pa hva som kan 
spares inn pa barnapass, 
mindre halvfabrikat mat, 
kanskje en billigere bil, 
eller hva med reiseutgif-
ter til jobb. Tar en med i 
betraktningen at det a ha 
barn ogsã ma koste litt en 
del ár, sâ blir kanskje reg-
nestykket til barnas be-
Ste. 

Na hører jeg protest-
skrikene i det fjerne: Un-
dertegnede Ønsker <<a 
mor>> tilbake til kjØkken-
benken! Men ikke med et 
ord har jeg sagt at det er 
kvinnen i familien som 
skal ha hovedomsorgen 
for barna. I mange til-
feller er det kanskje lurt a 
dele utearbeidstiden, der-
som begge har yrker som 
har krevd lang utdannel-
se, eller kvinnen tjener 
kanskje mest. En skal ik-
ke undervurdere menn, 
de bør  heller ikke under-
vurdere seg selv. Det a 
greie klesvasken, gulv-
vasken, stØvsugingen, 
tøyreparasjonene, stry-
kingen og alt et hjem in-
neholder av oppgaver, 
har ogsá kvinner hert, 
med mer eller mindre 
hell. 

Ti! s!utt: Ta barna med 
i beregningen nãr statu-
sen skal settes opp. GOD 
PASKE. 
Til neste spaltist utfordres Roy 
Stener Sthern. 

Eva Kristoffersen 

Ingen Norges-pre-
miere pa Flateby Ki-
no denne pâsken, 
men likevel et variert 
filmtilbud 2. pâske-
dag. 

Filmen <Annie> handler 
om en uØnsket foreldrelØs pi-
ke som mØter en misiikt mu-
lionr og gjØr fremtiden lys 
for dem begge. 

I <<Youngblood>> denne 
gang. Dean Youngblood er en 
ung taientfuil ishockeyspiller 
som drØmmer om a komme 
med pa byens berØmte lag. 

Poltergeist II oppfØlgeren til 
nr. I. En grØsser om familien 
som 11982 ble utsatt for de 
mest forskrekkelig hendelser. 
Etter hvert hadde familien 
begynte a giemme det hele - 

Broren spilte tidligere pa 
samme lag, men matte gi seg 
etter en skade. Na vii Dean 
fortsette der broren slapp, ik-
ke noe mer bondeiiv for ham. 

Han drar til byen og er sâ 
heidig a bli tatt opp pa laget. 
Men, det viser seg a bli vans-
keligere a bli tatt opp som en 
gutta. Han blir testet bade pa 
den ene og den andre maten 
fØr han omsider blir godtatt. 
Srlig far han en god venn i 
Derek, lagets beste spiller. 
Derek er i ferd med a rykke 

god stØttespiller for Dean. 
Sammen er de uslâelige. De-
rek med sin ekspertise og ru-
tine og Dean med sin hurtig-
het. 

Dean lrer ikke bare Derek 
godt a kjenne. Han blir ogsa 
kjent med Jessie, og de blir 
forelsket. Hun kjenner is-
hockeymiljØet ut og inn, og er 
forstâelsesfull overfor de pro 
blemer og risker Dean star 
foran. 

men like plutselig som det 
den gang endte, er man atter 
I ferd med a begynne. 

Ikke noe for folk med svake 
nerver! 

Rob Lowe Pao Flateby 



Gamle hildep 
VIG N EU 

oette or... 
Enebakk Bpwidgekitibb 

Fredag kunne Kjell forandringer er gjort i bu-
Ringnes Ønske sine kun- tikken, og langt mer 
der velkommen med gra- oversiktlig er det butt. 
tis kaffe og kaker. Store 

Dette gamle fotografi kom for mange ár siden fra USA. 
Det kan ha tilknytning til Enebakk, da det har tilhørt 
en utflyttet Enebakk-familie - AUGUSTA NILSDAT-
TER STUBBERUD og OLE HANSEN SOLIA. De to da-
mene kan were søsken. 

Den 10''Pste blaveis I 

En vàrbukett av blàveis og hestehov kunne Ingrid 
14  LiUo(8) bringe med seg til skolen sist uke. -Fant blâ-

veisen i blomsterbedet til bestemor, forteller hun. 
-Syns det var litt rart ãfinne dem set tidlig. 

ARBEID UTFORES 

GULVSLIP 
Alt I tregulv slipes 09 lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TIf. 9401 38 e. kI. 17. 

Enebakk Brigde-
klubb ble startet i 
1972 pa Ytre Enebakk 
skole. Deretter har de 
vert bade i kantina 
pa Herredshuset og 
BØndernes fØr de 
kom til garden Vest 
Brevig der det spilles 
idag. 

Tirsdagskvelder er det de mo-
tes, og da Vignett stakk innom 
pâgikk siste omgang av klubb-
mesterskapet. Et mesterskap 
som bar gâtt over átte kvelder 
der syv er tellende. I tillegg til 
dette har de hvert àr hØst- og ju-
leturnering. Vanhig er det ogsá at 
de minst en gang i âret har par-
eller lagturnering mot Rlingen. 
Sesongen som varer fra rundt 
september til litt over pâske av-
sluttes med premiutdeling pa je-
ger og fiskeforeningens hytte ved 
Durud. 

ØNSKER NYE MEDLEMMER 
Flere medlemmer er Ønskelig. 

-Enebakk bar en svrt liten 
klubb i forhold til innbyggertal-
let, sier turneringsleder Thor 
SchØen. -Kan med enkelhet ta 
imot 12 nye spillere, og er de in-
teresserte lrer vi dem opp om 
de har liten eller ingen kjennskap 
til spillet. Er ikke sâ vanskelig 
som man skal ha det til, men ma 
like a spille kort. 

Interessert? Da kan du kon-
takte leder Erik Fagerberg, Hans 
Jakob Brevig eller Thor SchØen. 

RESULTATER 
VARTURNERING 1987 
1. Thor SchØenlTore Berg 594.0p 
2. BjØrn Haug/Stâhl Haug 564.3p  

5. Ivar Fangan! William Bakke 
706.9p 
6. Káre FrantsenJHarald Buuer 
706.8p 

BETEL 
Erling og Olav Kobbevik 
taler og synger pa pâs-
kens mØter. 
Skjrtorsdag 16/4 kl. 
18.00. BrØdsbrytelse. 
Langfredag 17/4 kl. 18.00 
pa Nordby i Ekeberg-
dalen. 
1. pâskedag 19/4 kl. 11.00 
pa Betel. 
2. pâskedag 20/4 kl. 18.00: 
Salem, Flateby. 

Tiden 23. - 26. april. 
MØteaksjon med Leiv 
Holstad. 
Torsd. 23/4 kl. 19.30 pa 
Mjr u.skole. Betels ung-
domskor. 
Fred. 24/4 kl. 19.30 pa Y. 
Enebakk skole. Betania 
ungdomskor, TØnsberg. 
LØrd. 25/4 kl. 19.00 pa 
Mjr u.skole. Betania 
ungdomskor, Fjellstrand 
mlbl.a. 	musicalen 
<<FRAMTIDSHAP>>. 
SØnd. 26/4 kl. 18.00: Mjr 
u.skole. Sanggruppen 
<<LEVENDE LIV>> fra 
Filadelfia, Oslo. 
Alle velkommen. 

Svar pãske- 
portretter 

PIOASPIH JTnu.Iø 
o AqpunS saipuv 

SSUSIOUfl Z!JJ 
O 431BJ Sfld ollrnrI g 

cqsØ uqor 
O T.ueqJ 	IEUW1S •T 

3. Ivar FanganlWilliam Bakke 
523.7p 
4. Terje Haug/Erik Fagerberg 
517.6p 
5. Leif VedallArnt Waaler 497.2p 
6. Hans Jakob Brevig/Arne Wen- 
nevold 495.Op 	- 

KLUBBMESTERSKAP 

1. Thor SchØen/Tore Berg 862.4p 
2. Leif VedallArnt Waaler 764.2p 
3. Bjorn Haug/Stàhl Haug 737.5p 
4. Hans-Jakob Brevig/Arne Wen-
nevold 707.5p 

11yapning hos 
Bolseths EFTF, 



Tpekningsliste 
Flateby Samfunnshus ALs lotteri. Ved trek-

fling pa Enebakk lensmannskontor I dag ut-
kom fØlgende nr. med gevinst: 

1. gev. lodd nr. 2176, 2. gev. 
lodd nr. 1487, 3. gev. lodd nr. 
4445, 4. gev. lodd nr. 3907, 5. 
gev. lodd nr. 1904, 6. gev. lodd 
nr. 4618, 7. gev. lodd nr. 1963, 
8. gev. lodd nr. 1203, 9. gev. 
lodd nr. 3430, 10. gev. lodd nr. 
0103, 11. gev. lodd nr. 2522, 12. 
gev. lodd nr. 2198, 13. gev. 
lodd nr. 0156, 14. gev. lodd nr. 
2808, 15. gev. lodd nr. 3694, 16. 
gev. lodd nr. 4356, 17. gev. 
lodd nr. 2519, 18. gev. lodd nr. 
2395, 19. gev. lodd nr. 4395, 20. 
gev. lodd nr. 3901, 21. gev. 
lodd nr. 1920, 22. gev. lodd nr. 
4311, 23. gev. lodd nr. 4377, 24. 
gev. lodd nr. 1102, 25. gev. 
lodd nr. 4378, 26. gev. lodd nr. 
3168, 27. gev. lodd nr. 4394, 28. 
gev. lodd nr. 0855, 29. gev. 
lodd nr. 4302, 30. gev. lodd nr. 
4473,31. gev. lodd nr. 3701, 32. 
gev. lodd nr. 0801, 33. gev. 
lodd nr. 4309, 34. gev. lodd nr. 

2095, 35. gev. lodd nr. 1794, 36. 
gev. lodd nr. 1178, 37. gev. 
lodd nr. 1546, 38. gev. lodd nr. 
2388, 39. gev. lodd nr. 1115, 40. 
gev. lodd nr. 2087, 41. gev. 
lodd nr. 3780, 42. gev. lodd nr. 
2118, 43. gev. lodd nr. 3405, 44. 
gev. lodd nr. 0135, 45. gev. 
lodd nr. 1150, 46. gev. lodd nr. 
3909, 47. gev. lodd nr. 3014, 48. 
gev. lodd nr. 0145, 49. gev. 
lodd nr. 2173, 50. gev. lodd nr. 
4402, 51. gev. lodd nr. 2145, 52. 
gev. lodd nr. 1940, 53. gev. 
lodd nr. 4454, 54. gev. lodd nr. 
4461, 55. gev. lodd nr. 1364, 56. 
gev. lodd nr. 3268. 

Rett trekning bevitnes, 
Enebakk lensmannskontor 
6/4-87.- 
Roy Erik Olsen, lensmanns-
betjent. 
Vitne: Anna Maria Bruteig, 
Ingrid Nordii og Britta Nord-
hagen. 

VIGNETT 

Hapdkokte eptep og gubbegrot 
tPadision og tro i äsken 

Var pãskefeiring er dypt forankret i kri-
stendommen, men dermed er det ikke sagt at 
alle skikkene med tilknytning til høytiden 
har utspring i den kristne tro. Folk flest be-
trakter den som en ekstra ferieuke med mu-
ligheter for vârrengjØring, havearbeid eller 
bâtpuss. En god del mennesker, i hvert fall de 
som ikke har bedre vett, stuer seg sammen I 
biler eller pa tog; med ryggsekker, ski og sta-
ver, drar de opp pa fjellet for a nyte solen og 
gá pa ski. Etter mâneder med kulde, sno og 
snØ gir de seg trøstig i vei for a oppleve det 
store pàskeeventyret. Det er ikke julen, 17. 
mai eller sankthansaften som kaller pa de 
store utflukter, det er pâskevanviddet. Det 
norske folk feirer hØytiden  med beinbrudd og 
ryggskader, snørrete  unger og ektefeller som 
til stadighet far hØre:  <<Husket du a fjerne 
kontakten fra strykejernet?>> Eller: <Lâste du 
ytterdØren? 

Av Ragnar W. Nord 

Men uansett hva man foretar 
seg i pásken, har selve handlin-
gen røtter tilbake i hedensk tid. 
Pâskeutfluktene er ikke annet 
enn ãvansert og moderne form 
for varfest. For i gamle kulturer 
som Egypt, det assyiske ver 
densriket og Hellas, feiret folk 
vârens komme med store sere-
monier under viii jubel og med 
voidsom iØssluppenhet. I norrØn 
mytologi finnes iikhetstrekk med 
gamle kuitreligioner, og váre for-
fedre kunne visselig tiikjennegi 
sin glede pa samme seisomme 
mate nâr dagene ble lengre og 
nettene kortere. Det er det sam-
me som skier i det Herrens ár 
1987, om enn i andre og mer mon-
dene former. Skyid og soning 
som er páskens credo, er erstat-
tet med iangdryge fjernsyns-
sendinger, seivopptatte smátroll 
som absolutt skal leke - eller, 
kanskje det verste mareritt for en 
liver husbond, "hvor i all verden 
gjorde jeg av polposen'>? 

Hvite-tirsdag og askeonsdag 
Mange skikker fra hedensk tid 

konverterte med katolisismens 
inntog i iandet. 

Etter reformasjonen i fØrste 
halvdel av 1500-tailet, ble det 
sedvane a fØre tradisjonene vide-
re, og det var nok ikke enkelt for 
reformistene a bryte ned hevd-
vunne skikker som hadde eksis-
tert i et kvart artusen. Men gam-
mel og fly tid mØttes under dane-
veidet, hedensk skikk og kristen 
tro inngikk stilitiende et slags 
kompromiss. 

Hvite-tirsdag og askeonsdag 
hang nøye  sammen med fasten 
fordi folk - ifØlge katoisk tradi-
sjon - pá-hvite-tirsdag skulle dyt-
te i seg mest mulig mat for fasten 
satte inn: Boiler med smØrklum-
per, rikeiig med flesk og rømme-
grØt. Det var ikke mate pa etegil-
der som fant sted fØr smalhans 
begynte. Pa askeonsdag var det 
vanlig A strØ innvidd aske over 
maten, og i kirken velsignet pres-
ten menigheten med aske fra pal-
megrener. PA vãre breddegrader 
var det mangei pa den edle tre-
sort, det ble brukt aske fra pu. I 
riktig gammel tid matte dess-
uten gârdsfolket, barn som voks- 

ne, veies fØr  fasten satte inn, fordi 
vekten skulle kontrolleres lang-
fredag. Kvikke gutter og jenter 
var fremsynte nok tilá fyile sand 
og smâstein i strØmper  og sko. 
Barn har som kjent vrt ut-
spekulerte siden tufsen Adam lot 
seg lure av Eva. 

Trollkjerringdagene 
Det var sr1ig pa kjrtorSdag 

folketroen hadde grotid. I Chri-
stian us geistlige by matte Øv-
righeten vokte seg vel for alle 
som var mistenkte for troildom. 
Hekseri og annen styggedom var 
noe alle fryktet og spesieit pa 
hØytidsdagene, da det onde 
kjempet med det gode, var folk 
utsatt for trollkjerringenes fusk 
og fanteri. I flatbygdene pa øst-
landet, deriblant Enebakk, var 
det skikk a ringe med bygdens 
kirkeklokker, for heksene likte 
ikke lyden - og da het det at man 
<'ringte ned pâskekjerringene". 
Og fØlgende historie fra Askim 
bekrefter folketroens plass i byg-
desamfunnet: 

<Langfredag skulle man ha ris. 
PáskelØrdag var det a skyte pás-
kekjerringa oppe i ásen. Hjemme 
hadde vi boret et hull med grovt 
minebor og fylte det med en del 
minekrutt. SA lagde vi en tre-
propp med spor til lunten,-drev 
sa proppen ned med en slegge og 
tente pa lunten, og sprang av 
sted. Det smalt rundt omkring i 
Askim paskeaften.'. 

Selvpinslen langfredag ar 
analogisk til Kristi skyld og so-
ning. Ingen matte vre glade 
den dagen, alle skulle piskes om 
morgenen, og i dagens lØp skulle 
en liver anspenne sine krefter pa 
hardt arbeid. For langfredag 
skulle alle lide slik Kristus led pa 
sin vandring nedover Via Doloro-
sa mot Golgata. Risingen var li-
ke hedensk sóm den var kristen, 
for menn, som ikke hadde hØrt 
om Evas utspekulerte strek i ti-
denes morgen, betraktet bjerke-
riset som selve livsgreinen. Det 
var srlig unge kvinner som 
matte smake riset, fordi det Økte 
fruktbarheten. 

Mat var det lite av langfredag: 
I Skiptvet i Østfold spiste man 
hardkokte erter, i Elverumstrak-
tene sto sild og veiling pa meny-
en, og i SolØr at gardsfoiket gub-
begrØt - en ulykksalig blanding  

av mel, vann og sildelut. Men sá 
snart dagens pinsler var over, be-
gynte husmoren A44qrberede den-
store paskefesten. Maten ble 
vigslet - og egg ble viet en spe-
siell oppmerksomhet. I for-kris-
ten tid symboliserte eggspisin-
gen hemmeligheter om det skjul-
te liv, man trodde at egg skjulte 
gáten om livet. Og i bygdene i 
østfoid og Akershus var det 
vanlig - og fremdeles er - a fylle 
barnas strØmper  med paskegodt 
natt til paskemorgen. 

Jomfru Maria danser 
En annen skikk var a ga i pas-

keás. Ungdommen var ute av 
sengen fØr  soloppgang, de gikk 
til nrmeste hØydedrag  for a se 
solen danse over himmelen i yr 
glede over vámens tilbakekomst - 
eller i stille hØytid  over den tom-
me graven, Pa SØrlandet sier 
gamle folk den dag i dag at jom-
fru Maria danser pa et sØlvfat, et 
vakkert og allegorisk bilde pa 
oppstandelsen. A gá i paskeas 
var skikk i bygdene rundt Oslo-
fiorden. Senere pa dagen arran-
ge mte barn og ungdom fest med 
balbnning, lek og dans. 

sa kan en jo spØrre hvor mye 
som er igjen av gamle tradisjo-
ner, a'v seder og skikker som ham 
eksistert opp gjennom árhundre-
ne. Det er ikke sá lite som en 
skulle tro: Vi har vare paskeegg 
fylt med all verdens sjokolade 
formet som paskekyllinger, egg 
og andre symboler. Det pyntes i 
hvert hjem og liver stue med de 
samme selsomme figurer, det gar 
i grØnt og gult og rØdt. Men selve 
paskebudskapet, evangelienes 
beretning om Jesu dØd og opp-
standelse, har forlengst druknet i 
hØyfjellshotellenes farverike pla-
kater og Statsbanenes manende 
ord: "Bestill plassbillett i tide..! 

Pâsken er faktisk butt en gi-
gantisk pengefest for hotell- og 
hytteeiere, Vinmonopolet og 
landets bryggerier. Den er blitt 
en orgie i mat og dmukke, med fest 
og fart uten sidestykke i histo- 

rien. Men pasken er ogsa den tid 
pa áret da verden star stille, de 
store begivenheter gâr oss hus 
forbi, og redaktØrer og journalist-
er dØser i hytteveggen med en 
halv pUs. Men et bilde, en liten 
erindring, stiger frem fra mitt 
indre. 

Det er paskeaften. Kbokken er 
kvart pa elbeve om kvelden, og 
kirkerommet ligger i mØrket. Me-
nigheten og en og annen villfaren 
sjel som vii oppleve troens my-
sterium, et par hundre stykker 
omtrent, venter andektig og med  

forventning. sa kommer prose-
sjonen med korgutter, celebrato-
renog paterne —og debrMe---'---
te lys. FØrst tenner en i forsam-
lingen sitt lys, sa en annen - og 
snart er det totale mØrket for-
vandlet til lys. Feiringen av hØy-
tidenes høytid  kan ta til: Opp-
standelsen skier der og da under 
den tunge hvelvingen 
St.Hallvards kirke, for fransiska-
nerne vet a helligholde Frelse-
rens seier. 

Og etterpa em det fest med ost 
og rØdvin til. 

God paske! 



VIGNETT 

IDRETTSLACET DRIV 
starter nybegynnerkurs i orientering 
mand. 27. april ki. 17.00 
pa Y. Enebakk skole. 

I.L. Driv — 
bändballgruppa 

KUNNGJORINGER 

(n 

AK!KUN  1' F 0 I E N I N c  

Enebakk Kunstforening inviterer alle Enebakks ama-
tØrkunstnere til a delta pa àrets amatØrutstilling i Gal-
leri Nygárd, Nygârdsvn, 8, Flateby, i tiden 25/4-3/5-87. 
Innievering av arbeider i galleriet: 
Onsdag 22. april ki. 17.00-20.00 
Torsdag 23. april ki. 17.00-20.00. 

Styret 

Hap dere lopper? 
Sanitetsforeningene i Enebakk vii pa slutten av som-
meren arrangere loppemarked. Vi tar i mot lopper med 
takk. 
ALT KAN VI BRUKE. 
Vi henter sã snart dere har floe. Pengene vi far inn skal 
brukes innen bygda. 
Ring tif. 92 63 33 Judith Westlie, 92 62 35 Anni Martin-
sen, 92 5157 BjØrg Alfei, 92 49 56 Magda Sandbak. 

SKI 

a czII? ataliama S !','\r(. 

BEGRAVELSESBYRAER  

BOLIG SOKES 

Hybel sOkes 
for kortere tid av mann pa 40 
an i fast arbeid. Sikker be-
taier. 

Tif. 041/44 331 i pâsken 
UL02/92 85 89 e. páske 

SpØr etter Terje 

OPTISKNSYNSPROVE 
Optker 	INK 0 H 
DPTISKE as Asnveen 1, 1400 SKI Telefon 87 05 24 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL• AMY& 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 	V41#  

BrukVARMEKONTO hos TEXACO 

Ski Begravelses- og 
Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3-1400 Ski 

02/*87 30 60 
HELE DØGNET 

KUNNGJØRINGER 

FRISK tUFT 
inviterer til gammeldans 

pa Ignarbakke tirsd. 28/4 ki. 19.00. 

( et'i 

e,talekv  kle-en, 

VIDEO - SNACKS - 
TOI3AKK - KIOSK VARER 

Apent til kI. 22.00 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 10 

SEILERSKO 
Brun, hvit 

Dame 29G, 
Herre 299, 

BUNADSKO 
Nr 21/2 8 

Sort 
Kr 398 

ALGARVE 
Nr. 36-41 
Hvit, blá sort 
Kr 327,- 

ECCO 
Nr. 36-41 
Hvit, sort 

Kr 299,- 

Veterinr 
Skedsmo dyreklinikk, Kjeuer 

(skiltet fra Fetvn. v/flyplass). 

Apent fra morgen til kveld 
hele uken. 

Timeavtale 
tlf. 06/87 81 92 

Grendesenteret - 1911 FLATEBY TIf. 02/92 8374 

Arsmøte avholdes tirsdag 28. april ki. 19.00 
pa Klubbhuset. 

Saker som Ønskes behandlet, ma vre styret (Ileby, 
Mârveien 7), i hende innen 21. april. 

Styret 

[FAR 
NA

R
0 

VI HAR ALT KLART FOR EN MYK OVER- 
GANG. KNALLTILBUDENE PA NYE 
SOMMERDEKK ER KLARE TIL DEG: 

M 

LANGAPENT 
I APRIL: 
ALM. DAGER 	00 
IlL KL. 	18 
LORD. IlL KL. 1300  

rNK DEKK SJEKK* 
OjjLk ASKIM A*5 

FROSTERUD INDUSTRIOMRADE TLF. 02/88 35 80 88 42 01 

GoOD/PEAR 
EAGLE NCT 



Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Bolt Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

TIf. 92 89 00 

VIGNETT 

Tanniege Glassmester 	 B Ii kkenslager 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 N0DLl 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Sandakers Traftkkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Masse A - Masse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Cm nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 92 46 13 

Svein Gullirandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid utfores. 

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

GAUTE'S TRAFIKKSI(OLE 
pa Flateby 

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

TIf. 92 88 51/71 42 92 

El-installasjon 

Strømshorg & 
Enersen A/S 

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

- El LAG Kjeden av autonse,Le 
elektroinstallatorer 

(  INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJOF{U 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Regnskap 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap. forretningsforseL 
hrift- rrtriit,ninn 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

JIFF.  
liI1tIIE5H1 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper. vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Spesialforretn i nger 

Enebakk rrIeggerhedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

Vâgtivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54 

Bilfirma 

Flateby Antirust 
KjUp og saig av biler 

Kommisjon opptH 100% finansbistand. 
TIf. 02/92 8070, 1911 Flateby 

Rorlegger 

Frisor 

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

Bjerke Hardesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Mettes Hardesign 
Dame- og herrefrisor 

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 

Râdyrvn. 9, Y. Enebakk - tlf. 92 55 50 

0. Freitag & Co 

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 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 

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

Cafeteria 
Grendesenteret, 1911 Flateby - tlf. 02/928860 

AdIk K.S Yrkesklaw 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

Tit 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbretf 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk 
1911 Flateby - tlt. 9286 10 

Ogsá kveidstid 

CS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn-. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

Enehakk 
Transformator 

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

Sissels partymeri 
og solarium 

lit. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Cgsa salg av fugler og dyr. 

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

BrØdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

RIingen 
lIt. 83 70 19/72 16 85 

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bit - Elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk - ttf. 02/92 62 94 

KVIKI( HENS 
1,7 	. 	 F1E4 

;z:~L1 aa7-amcT i 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02192 83 74 

Enebakk 
Ilegnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEOL. AV NORSKE hRF REGNSKAPSBVRAERs FORENING 

Siw's salong - tlf. 92 80 49 1 
Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME. OG HERREFRISØR 

Tirsd 	 9.30-19.00 

Apent: Onsd. 
	 9.30-17.00 

Fred. 	 9.30-17.00 
Lord 	 9.30-14.00 
Mand. og torsd. 	 stengt 

DAME- OG HERREFRISOR 
SQL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

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

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og smáskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 



Trifle og Thomas Alsgaarcl. 

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

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5,30 
Aim. plass pr. mm. kr 2,40 
Tekstside pr. mm kr 3.30 
lnnlev. frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 12.00 
Forretn. ann: Mandag kI. 9.00. 
Abonnementspris: 
Kr 00,- pr. halvãr, Kr 180,- pr. ãr. 

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 

Avisen trykkes I Indre Smaa!enenes Avis 

PASKEPORTRETT kII.qP.'.q'0ngen over 
Hvem kan dette were? Alle portretter er 
sammensatt av to personer fra bygda. 
Kan du se hvem de er? 
Svaret finner nederst pa side 4. 

Over tre kvelder gikk 
premiutdeling for ski-
karusellen i ElF, og tors-
dag var det de eldste som 
fikk sine pokaler over-
rakt. 

—20 âr er det siden vi startet 
med karusell i ElF, inniedet Her-
mod Olaisen og mintes dengang 
reultatene ble hengt app pa sko-
len dagen etter. 
Men det var ikke bare de sam 

hadde deltatt i karusellen sam 
skulle hedres denne kvelden. 
Innsatspokaler ble utdelt, og sta-
tutter for disse var at man har 
god deltagelse pa trening og i 
kretsrenn, men pa tross av tre-
ningsiver kanskje ikke har app-
nádd de aller beste resultater. 
Det var Trude Bakken og Jan 
Erik Kristiansen sam kunne 
motta disse. 

Hva andre utmerkelser angár 
gjorde sØskenparet Alsgaard 
rent bard. Thomas og Trine kun- 

ne begge motta vandrepakal. 
Hun for sin 10.plass i NM yngre 
junior, han 4.plass i havedland- 
srennet. 	Bestemannspremier 
ñkk de ogsa. Trifle for to krets- 

mesterskap, bade i snØskØyting 
og klassisk, dessuten en 7.plass i 
Nargescupen. Thomas har vun-
net samtlige kretsrenn i tillegg 
syv landsrenn. 

Truda Bakken og Jan Erik Kristiansenfikk lagets innsatspokaler. 

Na ogsâ med 
snitter og 
koldtbord! 

Ta med hjem-service. 
TIf. 92 5235 

We Enehakk 
Forretningssenter 


