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PA DEKKJAKT? Kjor til 

YTRE ENEBARK 
BENSIN & 
SERVICE A.S 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhand/er 
StâI-radial stadig pa tilbud! 
Dekksalg og service til kI. 19.00 

VELKOMMEN UTOVER! 

TIf. 02/92 44 08 

EKOFISK 

Onsdag 29.april 1987 4.àrg. Løssalg kr 3,50 Lokalavis for ñebakk 

Sondre Brat/and, Per Egil Hovland og Iver Kleive inniedet sin turne i Mari Kirke sist 
fredag. 

turne for Bratland, Kleive og 
Hovland. Tre navn som for kul-
tur og musikkinteresserte skulie 
vre vel kjente. Bratland synger 
religiØse folkesanger, og har Ut-
gitt tre LP-plater. Det kan dess-
uten nevnes han den siste tiden 
har vrt en del fremme lyset i 
forbindelse med Arve Moen Be-
rgset. Den unge gutten var i man-
ge ár en av hans elever. 

Konserten âpnet med en flØy- 

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

For oppdrag i april dekkes kr. 2.000,-
i annonsekostnader 

49 Rask behandling 

Ta uforbindtlig kontakt! 

ADV. HELGE A. TRYTI'S EIENDOMSKONTOR 

—Fornemt, folke-
hg og jeg har lyst 
til a legge til fan-
tastisk, sa kalls-
kappelan Eivind 
Johannessen etter 
fredagens konsert 
i Man. Og det var 
flott, en stor kon-
sert med dyktige 
musikere.. Sonclre 
Bratlands stem-
me, synth, kirke-
orgel og fløyte.  De 
gamle folketoner 
arrangert til mo- 
derne 	musikk 
uten at det tradi-
sjonsnike og ekte 
var forsvunnet. 

Og arrangemen-
tene de var det Per 
Egil Hovland og 
Iver Kleive som 
hadde laget. 

Konserten i Mari kirke fredag 
markerte starten pa en lengre 

Og helt utrolig var det hvordan 
disse hadde greid a lage arrange-
menter, toner fra synthen nr-
mest skied inn i de gamle folketo-
ner uten at det virket tilgjort ei-
ler uekte. 

Sondre Bratland dukket igjen 
opp i siste avdeling, og de tre 
kunne etter de siste toner motta 
en varm og ekte applaus fra den 
fuhlsatte kirken. 

Stranden 1, 0250 Oslo 2 
Tit: (02) 36 29 55 /(02) 92 47 81 (priv.) 

tesolo med Per Egil Hovland fØr 
Bratland med stor stemme leste 
en gammel tekst og sang en fol-
kemelodi pa sin nynorsk. Og litt 
undrende sitter man i den hue 
trekirken og tenker at du verden 
sâ flott nynorsk er. 

TRE AVDELINGER Og kon-
serten fortsatte, fØrst med en av-
deling med Bratland, deretter in-
strumental med de to musikerne. 

Sondre Bratland sang 
med stor stemme. 



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

Enebakk. en kultupghetto? 

VIGNETT 

Flaggstang 
til 1.mai* 

Par 
	

ageti fvi sving .medâfâ flag gstanga opp. 

Trygdeboligene i Kirkebygda har fâtt flaggstang. Rundt 2500 kro-
ner har den kostet og institativet kom fra Kirkebygden og Ekeberg 
dalen Arbeiderpartilag. 

 

Onsdagens tekst 

 

Rom. 6, 9-11 
Redningsmannen er oppstanden. Jesus døde og sonet 

alle menneskers synder. Han stod opp igjen og beseiret 
døden. Na lever han sitt liv for Gud og dØden har ingen 
makt over ham. 

Vi oppfordres ogsà til a regne oss som dØde for syn-
den. Den skal ikke herske i oss. 

Vi ble frigjort fra synden for a gà inn i rettferdig-
hetens tjeneste. - <<Alt som er sant, alt som er edelt, rett 
og rent, alt som er verd a elske og akte, all god gjerning 
og alt som fort jener ros, legg vinn pa det!>> 

- <<I tjeneste for Gud hØster dere frukt som fører til 
helliggjØrelse, og det skal ende i evig liv.>> 

- <<Syndens lønn  er døden, men Guds nades gave er 
evig liv i Jesus Kristus var Herre.>> 

Olav StrØm 

Til aksjonerene i 
A/S Vignett 

A/S VIGNETT holder ordinr generalforsamling ONSDAG 
13. MAI 1987 KL. 19.00 I VIGNETTs lokaler I Kirkebygden. 

Sakliste: 
1. Apning av generalforsamlingen. 
2. VaIg av moteieder og underskriver av protokoll. 
3. Fortegnelse over aksjonrer og fullmakter. 
4. Godkjennelse av sakliste. 
5. Arsberetning. 
6. Regnskap og balanse. 
7. Dekning av underskudd. 
8. Innkomne forsiag. 
9. VaIg. 

Forsiag som ønskes behandlet av generalforsamlingen ma vnire 
styret v/Halyard Waade, 1911 Flateby, i hende innen mandag 4. 
mai 1987. 

Aksjonrer med ikke personhige aksjer bes mote med fullmakter. 
Halyard Waade 

leder 

Kirkene 
1. mai 1987, Enebakk 

11: Enebakk kirke vi 
Heigheim. 

3. mai 1987 
Enebakk 

11.00 MARl kirke v/Jo-
hannessen. 
19.30 GRANLY, Dale-

erdingen v/Helgheim. 

 

Torsdag 30/4 (V) kI. 19.00: 
Rosens navn 

Søndag 3/5 (B) ki. 16.30: 
Olsenbanden gir 

seg aidri 

(U) ki. 18.30: 
Moskito-Kysten 

(V) ki. 20.30: 
Rosens navn 
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1. mai i Enebakk 
Se annonse. 

Rydding pa kirkegar- 
den 
5. mai ki. 18.00. 

Se annonse. 

Familiesamling 	pa 
Bjerkly 
7. mai ki. 19.00 

Se annonse 

Enebakk skolestyre 
liar mote 5. mai. 

Se annonse 

Husk auksjon pa Ig- 
narbakken 
5. mai. 

Se annonse. 

Arsmote pa Mjr 
ungd.skole 
19. mai ki. 18.00. Skigrup-
pa. 

Se annonse. 

Vignett holder general-
forsamling 13. mai. 

Se annonse. 

Betel 
Husk ukens mØter. 

Se annonser. 

Dukketeatep 
Det ble i kulturstyret torsdag 

enstemmig vedtatt a gi 4 300 
kroner i støtte til dukketeater-
forestilling. Det er Enebakk 
konimunale kortidsbarnehage 
som sØkte om midlene med bak-
grunn i et tilbud fra Marits Duk-
keteater. 

Sofaen,Dagsreyven og 
kaffekoppen frista Ene-
bakks befolkning mer enn 
muligheten til a oppleve 
Chris Dankel og Tor Arne 
Johnsens 	forestilling 
<<Norske Mand>> pa Flate-
by samfunnshus mandag. 
Endelig oppføres  en ka-
baret av ypperste klasse.i 
nrmiijØet - ingen stres-
sa bykjØringingen parke-
ringsproblemer. Alt 1A vet. 
til rette for en vellykka 
kveld, I men sofaen seira 
nok en gang. 

Vi var 16 les seksten - 
1 salen, (inkludert Klubb 
l's noe molefunkne arran-
gementskomite) som fikk 

Fotbalisesongen nrmer seg 
sesongpremiere, nrmere be-
stemt 28. april. Vii fotballgruppa 
Ønsker med dette innlegget a in-
formere litt om hva som befinner,  
seg bak begrepet fotballgruppa 

Tettl1? vith 1Tags 
rien, fordelt med 5 miniputtlag 
(8-10 ár), 3 lilleputtlag (11-12 an), 1 
lillepikelag, 2 smáguttlag (13-14 
âr), 1 smàpikelag, 1 guttelag 
(15-16 ár). Blant de voksne har vi 
Superoldboys samt oldboyslag. 
Vi har rekrutteringslag og selv-
fØlgelig A-lag ogsá i darneserien. 

Totalt aktiviserer Vi Ca. 250 
spillere med stort og smátt! For a 
holde denne store gruppen akti-
visert og ikke minst organisert, 
kreves et tillitsmannsapparat pa 
ca. 50 pensoner. Dette apparatet 
er ryggraden i hele gruppa. Her 
nedlegges en masse arbeide pa 
fritiden av personer som ikke ba-
re er spesielt interessert I fotball, 
men som ogsâ forstár hva et godt 
idrettsrniljØ betyr for ungdom-
men! 

Sportslige mâlsettinger: 
Malet for A-lag herrer er a ryk-

ke opp i 5. div. Dette bØr  vre en 
absolutt realistisk málsetting. 
Laget bar deltatt i Rornerikscu-
pen denne vinteren, og her kom 
de helt til finalen. En glirnrende 
prestasjon i kamp med lag helt 
opp i 4. div. 

A-lag darner har som mal a ryk-
ke opp i 3. div. Der har de spilt 
tidligere sá nivaet er kjent! 

Vi jobber aktivt for a îa rekrut-
tering til A-lag darner i fremti-
den. Vi har i ar bade smapiker og 
lillepiker parneldt i serien. Jente-
fotballen liar kommet for a bli! I 

oppleve en meget bra og 
meget humoristisk for-
estilling. Tross den dárli-
ge oppslutninga greide 
gutta a fâ fram latteren, 
og det fra fØrste stund! 

Ti! slutt - som med-
lemmer av Enebakk Dra-
matiske Slskab - denne 
kvelden var en stor tanke-
vekker nâr det gjelder vi-
dere satsing pá teater i 
Enebakk. Er konklusjo-
nen at bygdá heretter ma 
betégnes som en kultur-
ghetto? 

Britt Gaathaug 
Ragnar Stensli 

Trine Alfliei 

det hele tatt jobbes det meget 
bra i alle lag innen fotballgruppa. 
Dette pa tross av lang vei til tre-
ningsbane og nelativt darlige tre-
ningsforhold for Øvrig. 
Økonomi 

Det koster seivsagt ny e pen 
.ge 	 av 
denhe stØrrelse.  Eksempelvis be-
taler vi 30 000 1 áret til vask/tilsyn 
for a bruke ungdornsskolen i hel-
gene. Dommerutgifter ligger mel-
lorn kr 2-400,- pr hjemmekamper 
etc. Totalbudsjettet for gruppa 
er kr 360 000,-. Dette er penger vi 
ma skaffe selv, hver eneste kro-
ne! De viktigste aktivitene for a 
skaffe penger er vârt fotballot-
ten, loppemarkedet samt dug-
nadsarbeide. Vi har ogsa endel 
nringsdnivende som er med pa 
A stØtte oss gjennom stadion - 
draktreklame. Dette betyr mye 
for oss og vi vil publisene hvem 
de er i alle de skriv vi legger i 
postkassene i iØpet  av ánet. øko-
nomien er et konstant problem 
for de som driver med organisert 
idrett. For ikke a belaste opp-
menn/trenere med innsamling av 
penger har vi en egen Økonomi-
gruppe. Dette fungerer meget 
bra i dag, og med positiv inn-
stilling fra Enebakks innbyg-
gere regner vi med a klare bud-
sjettet for 1987. 

Til slutt vii vi nevne at Vignett 
kommer til a bninge resultatser-
vice og omtale av kamper utover 
i sesongen. Vi hapen med dette a 
ha gitt dere et lite innblikk i hva 
fotballgruppa bestar av. Han du 
flere spørsmal du Ønsker svar pa 
en du hjertelig velkommen til a 
kontakte oss. 

Sportslig hilsen fra 
Fotballgruppa I ElF 

Fotballen Puller som 
aidri fop I Enebakk IF 

EIF GO AR 
Noen som føler seg forbigâtt? Enebakk IF jubilerer, og i denne 
forbindelse arrangeres fest pa Samfunnshuset 9.mai. Innbydelser 
er sendt til medlemmer, men noen kan vre uteglemt. Kanskje 
har de betalt etter at komiteen fikk medlemslista? Fra idretts-
foreningen kommer det et ønske om at disse selv melder seg. Fris-
ten er satt til 2.mai, og henvendelser kan rettes til Ragnar Be-
rgskaug, telefon 92 83 36 eller Synnøve Ekeberg, telefon 
92 80 21. 

-Begynte a prate om. at. de treng-
te en hekk og ei flaggstang uten-
for tnygdeboligene, fortelier Anne 
Grethe Lossius 1 laget.-Bare fjor-
ten dager etten kom hekken, der-
med var flaggstanga igjen. Han 
samiet inn penger ved loddsalg 
og sendt brev til foreninger med 
spØrsmál om stØtte. Midler er 
kommet fra Enebakk Husmor-
lag, Dalefierdingen Sanitets- 

forening, Enebakls Arbeidenjarti 
og en del enkeltpersoner. Takkër 
dem alle sammen. 

-Veldig hyggelig, sier Lilly 
Krogstad som er en av beboerné i 
trygdeboligene. -Takker laget 
for det de gjort. 

Og 1.mai vii toget stanse uten-
for boligene, da skal flagget hei-
ses for fØrste gang. 



Ukens spaltist 
Jegeptankep I busken! 

Ukens filmep 
To av de senere firs 

mest popuhre skue- 
spillere; 	Harrison 
<<Indiana Jones>> Ford 
og Sean <<James 
Bond>> Connery mØ-
ter vi i en helt annen 
rollesammenheng 
enn det vi er vant 

med - og de skuffer 
heller ikke denne 
gang. 

Egon Olsen er imid-
lertid akkurat den 
samme som vi husker 
ham i Olsenbanden 
for full musikk. 

I MOSKITO-KYSTEN 
mØter vi Harrison Ford, som 

har fâtt nok av den Amerikanske 
drØmmen -hamburgere, TV-re-
kiame, forurensning, void, 
kredittkort.... Hans vision er et 
liv i jungelen, en ren, ubesmittet 
verden, hvor han og hans familie 
kan leve selvstendig, upâvirket 
av sivilisasjonen'. Og han drar 
virkelig sammen med sin kone, 
to sønner  og to dØtre mot sin jun. 
geldrØm 	- 	mot 
Moskito-Kysten. 

"En herlig underholdningsfilm 
som glir over i galskap" (VG). 
Meget velspilt. 

Rosens navn 

En gigantisk uilmatisering av 
bestselgerromanen om et my-
stisk kiostermord fra det 14. âr-
hundre. Fransiskanermunken 
William av Baskerville (Sean 
Connory) leder en munkeclele-
gasjon til et kirkemØte i Italia. I 
de mørke og dystre klostergan-
gene blir det begâtt en serie ufor- 

klarlige mord, og sammen med 
sin nrmeste medarbeider fore-
tar William en grundig undersØk-
else omkring mordene. Dette ir-
riterer de andre delegatene, som 
antar at det er Satan som star 
bak.... 

Vises torsdag og søndag. 
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VIG N EU 

Jakten har i uminnelige 
tider vrt en naturlig og 
selvfølgelig del av men-
neskenes hushoidning, - 
ja, like naturlig som slak-
tingen av juiegrisen eller 
andre husdyr. 

I vàrt moderne samfunn 
avies og siaktes det nød-
vendigvis mer enn noen 
sinne, men selve slaktin-
gen er flyttet bort fra 
hvert hue gãrdsbruk og 
inn til de store slakterie-
ne som presenterer dyret 
som delikate kjØttstyk-
ker. Pa denne mãten mis-
ter sikkert de fleste av oss 
allerede fra barnsben av 
det naturlige forhold til 
liv og død. 

I dette samfunnet er 
hehler ikke jakten lenger 
nødvendig for a kunne 
overleve om man Ønsker a 
se det sã kort. Akkurat 
som et hvert gárdsbruk 
produserer ogsâ naturen 
et visst matnyttig over-
skudd av kjØtt, fisk og 
bier. 

Dermed er bl.a. jakt ii-
kevel nødvendig for at vi 
mennesker skal kunne 
nyttiggjØre oss dette 
overskuddet. Hvem yule 
for eksempel forby tytte-
b2erplukking i den he-n-"'  
sikt a were sikret ber i en 
eventuell krisesituasjon 
neste hØst? 

At jakt ikke har serlig 
innvirkning pa viltbe-
standen har vi ferske be-
vis for i Enebakk. Oslo 
kommunes skog i Rau-
sjømarka ble i fjor âpnet 
for jakt etter mange árs 
totaifredning av smávii-
tet. Under høstens jakt 
ble det ikke felt mer vilt 
der enn pa et tilsvarende 
omrãde hvor det alitid 
har vert jaktet relativt 
mye. 

Skutt vilt utgjorde 
f.eks. i 1985 6 millioner ki-
lo kjØtt hvilket tilsvarer 
ársforbruket til 120 000 
mennesker eller en fjerde-
del av alt sauekjOtt som 
konsumeres i Norge. 

Mange roster hevder at 
vi jegere ma ha stoppet et 
sted i utviklingen og er 
noen lystmordere som har 
nettopp det a drepe som 
et slags klimaks i var til-
varelse. 

At jakt for oss er bade 
lystbetont og fornoyehig 
vii vi aidri benekte. Vi er 
stolte over vârt jaktin-
stinkt - et instinkt og en 
kunnskap de fleste av oss 
har fâtt i arv fra far og be-
stefar. 

For a bli jeger i dag er 
imidlertid ikke denne ar- 
yen lenger nok. Ahle fOrs- 
tegangsjegere uansett al-
der ma aviegge en offent- 
hg eksamen for a doku- 
mentere 	nOdvendige 
kunnskaper om viltet, 

lover, human jaktutOvel-
se og vâpenbruk. 

At váre beste jaktdager 
har medfØrt et nedlagt 
bytte er riktig, men at 
dette skulle skyldes for-
nØyelsen av a utfØre selve 
<<drapet>> er totalt feil. Det 
er snarere tvertom de for-
hold og omgivelser dette 
skjedde under som gjør  en 
slik dag sã ubeskrivelig 
minnesrik. 

Vi jegere finner like 
stor glede i a oppieve na-
turen, ãrstidene og viltet 
utenom de lovbestemte 
jakt-tidene. Jeg tor fak-
tisk pãstâ at vi jegere f-
her <<puisen>> i naturen 
langt sterkere og mer 
oppriktig enn .d..efleste 
á'ktñiôtstaiideré. Pãià-

doksalt er hehler ikke vá-
re motstandere 1 srlig 
utstrekning vegetariane-
re, men nyter gjerne et 
bedre viltmãltid med syn-
hg velbehag. 

Viltpleie er ogsâ et te-
ma vi jegere brenner for. 
Det er lenge siden ogsã vi 
forstod at for man hØster 
ma det sâes. Som privat-
personer eller gjennom 
lokale jeger- og fisker-
foreninger legger vi ned 
tid og penger i lokalt 
viltstell. Gjennom en sá-
kait jegeravgift og fel-
lingsavgift for storvilt til-
fØrer vi f.eks. i 1987 Direk-
toratet for Naturforvalt-
ning over 30 milhioner 
kroner. 11 av disse mihli-
onene tilbakeføres  lokale 
viltnemnder og 7,5 mihli-
oner til lokale viltsteihtil-
tak. 

I det vi jegere 1. april 
gikk inn i et nytt <<jakt-âr>> 
vil jeg fá avslutte med føl-
gende nyttârshilsen: 

<<Matte alle som tvller 
pa jakt og jegere se pa oss 
som en positiv brikke i et 
stort puslespill. Vi sky!-
der dere samtidig en stor 
takk for at dere i áret som 
gikk aidri har beskyldt 
vâre 1,5 mihhioner sports-
fiskervenner for a sitte ti-
me etter time ved vannet 
for a oppnã <gleden> ved 
a knekke nakken pa en hi-
ten abbor>>. 
Skitt jakt! 

Tii neste ukes spaltist 
utfordres Ingrid Overby. 

Roy Stener Sathern 

DR 
liste 
1. Carsten Henrik BarbØl, 

Enebakk, 
2. Carsten Henrik BarbØl, 

Enebakk, 
3. Einar Hoistad, Ytre Enebakk 
4. Einar Holstad, Ytre Enebakk 
5. Ella HobØl, Enebakk 
6. Ella HobØl, Enebakk 
7. Yngvar Syversen, 

Ytre Enebakk 
8. Yngvar Syversen, 

Ytre Enebakk 
9. Jan G. Sthren, Ytre Enebakk 
10. Jan Inge Helgheim, Enebakk 
11. Ingrid Matheussen, Enebakk 
12. Anne Stanger, Enebakk 
13. Halyard Magerøy,  Enebakk, 
14. Karen Bergskaug, Flateby 
15. Arvid Eriksen, Ytre Enebakk 
16. Astrid AndOl Toombas, 

Flateby 
17. Tor Pederstad, Ytre Enebakk 
18. Magne BarbØl, Enebakk 
19. Torunn Stra, 

Dalefjerdingen 
20. Grete Syversen, 

Ytre Enebakk 
21. Olav Strom, Enebakk 
22. Bjarne Solberg, 

Ytre Enebakk 
23. Karl Høilund, Enebakk. 
24. Jan FlØter, Ytre Enebakk 
25. Marit Buer, Ytre Enebakk 
26. Kristin Smedstad, Flateby 
27. Kãre Bergskaug, Flateby 
28. Erik Skipperud Johansen, 

Ytre Enebakk 
29. Helge Ljosland, 

Ytre Enebakk 
30. Ragnhild Kigen, Enebakk 
31. Villy Solvang, Enebakk 
32. Jorunn Ødegãrden, 

Ytre Enebakk 
33. Grethe Hoistad, 

H. 
34. Gunvor Sand, Dalefjerdingen 
35. Kjell Freland, Ytre Enebakk 
36. Hâkon Killerud,Ytre 

Enebakk 
37. Helene BarbØl,  Enebakk 
38. Vidar Antonsen, 

Ytre Enebakk 
39. Reidun Forfang, 

Ytre Enebakk 

Kunstog 
hobby- 
sentep? 

Enebakk Kunstforening for-
sØker I disse dager a finne Ut 
hvordan behovet for et kunst- og 
hobbysenter I Enebakk er. Tan-
ken er et sted der man kan ar-
beide sammmen, gi hverandre 
inspirasjon og here nye ting. 

Det nevnes det I sakens an-
ledning er gjort henvendelser til 
Enebakk kommune, og at kul-
turstyret har gitt støtte og visse 
forhápninger. 

Et utfyllingsskjerna er laget, 
og her hãper man interesserte 
vii gi sin underskrift. Interes-
sert? Da kan du kontakte Arne 
Gundersen, telf. 92 61 52 



fra matiaging, klesvask og andre 
nusselige sysler, til de mer intime 
sadanne som ifØlge fjerdeama-
nuensis Gunnar Pensum fra Ber-
gen (Alias Tor Arne Johnsen) ik-
ke er til a stikke under en stol. 

Forestillingen var spekket av 
lun humor, snert og munter selv- 

ironi. I motsetning til sre og 
sidrompa rolieanaiyser og pa-
fØlgende puritanisme og bann-
lysing av hele Adams slekt, var 
dette en forestilling som fokuser-
te pa mannsrollen i all sin prakt 
og elendighet, med smil og saftig 
humor - og den satt! 

VIGNETT 

Gamle bildep 
	

Liten intepesse 
for Norske Mwnd 

Et tjuetalls enebakkinger fikk full uttelling for penga og god mo-
sjon for lattermuskiene i en times seiskap med Norske Mend pa Fla-
teby Samfunnshus mandag kveld. 

At de fleste benkeradene sto tomme la ingen demper pa stemningen 
blant de frammØtte. 

Flateby Ungdomssklubb sto som arrangør. Nok en gang hadde de 
pátatt seg et loftfor a dra god underhoidning til bygda, men den gang 
e  Brave enebakkinger glimret med sitt fravr. 

Norske Mnd, som har turnert rundt i norske byer og bygder I leng-
re tid, er produsert og framfØrt av Tor Arne Johnsen, freelance i 
radioens underholdningsavdeling, og Chris Dankel som blant mangt 
og meget først og fremst er musiker. Johnsen er ansvarlig for tekst og 
melodi, mens Dankel er ansvarlig for de musikaiske arrangementer. 

Etter mandagens forestilling er 
vi overbevist om en ting: Norske 
Mmnd er hva de var. Tidvis fyit 
av faderlig gravalvor og an-
svarskjensle for familien, men 
kanskje enda mer, ruslende 
rundt pa evig jakt etter kvinner 
til tilfredstillelse av ymse behov 

Dette foto viser husmannsfolket pa Engerhoim, JA-
COBINE ENERSDATTER og NILS C. ENGERHOLM. 

Jacobine var fØdt 20.12.1828 og var datter av Ener Si-
mensen fra Saltvedt. (Han var født 1783). 

Nils var fØdt 24.3.1829 og var fra Stang. Jacobine var 
etterkommer av den kjente Tallaksenslekta fra Nordre 
Svindal i Fet. Hun døde I Enebakk 24.3.1913. Nils var 
av den vidt forgrenede lensmannsslekta Nerdrum fra 
Nordre Nerdrum i Fet. Nils døde pa Engerhoim 
8.12.1894 

Det viser seg at begge nedstammet fra Nerdrumslek-
ta og da ogsâ Tallaksenslekta. De var begge femte ge-
nerasjon av Tallak OlufsØn,  Nordre Svindal i Fet. 

Nils og Jacobine var husmannsfolk pa Engerhoim fra 
1868. Hun solgte husene I Engerhoim i 1900 til den nye 
husmann Hans Petter Eriksen fra Knadden under BØh-
ler. 

17.mai-feiring 
pa Flateby 
17.maiforbredeisene pa Flateby 
er i full gang, og kiart er det at 
hovedtaien dette âret vii holdes 
av skoiesjef Hans Erik Holm. 
Dagens koordinator er Frode 
Bakken. 

Ogsa denne gangen vii arran-
gementet hoides pa Stranden 
skole, med tog fra Hauglia. Ar-
rangører er Stranden Skole-
korps og Flateby Vel med Leif 
Søfting og Marit Erfjord som ho-
vedansvariige. I tillegg til at a!-
le som har very i nevnte fore-
ninger pllkter a jobbe, vii foreld-
re i fjerde kiasse hjeipe til. Dette 
blir til sammen en funksjons- 

stab pa rundt 100 personer. 
Fra arrangementskomiteen 

nevnes det de i iengre tid har 
vrt pa tiggerstien etter trO-
stegevinster, blant annet til fis-
kedam. Lykkehjui er nylaget og 
innvies nasjonaidagen. I denne 
sammenheng retter komiteen en 
spesieli takk ti! Gunnar Hagen 
og Guttorm Johnsen for hjeip ti! 
prosjektet. Eiiers blir det saigs - 
og spilieboder, samt gratis ieker 
og film for barna. 

Det oppiyses at alt skuile vre 
under kontroli, iberegnet vr-
gudene. 

Hadde selvsagt hãpet det skul-
le komme flere utenfra, men vi er 
fornØyde, sier Killerud til Vig-
nett. —Hovedmâlet med arrange-
mentet er jo a trekke andre inn, 
og se!vsagt at de skal bli freiste. 
At vi legger det til Mjr ung-
domsskole fremfor Betel tror vi 
kanskje gjØr det lettere for andre 
a stikke innom. 

Men mØtedagene var ogsá ar-
rangert med tanke pa menig-
hetens egne ungdommer. —Hol-
stad var her i host. Da var mange 
bade ivrige og tente etterpâ, for-
teller Killerud. 
TIDLIGERE NARKOMAN 

NedkjØrt av LSD, morfin og 

speed var Leiv Hoistad 22 ár 
gammel, han bie freist og fri for 
stoff. De siste árene har han reist 
rundt i hele landet med undervis-
ningsprogram mot narkotika, og 
han er kjent som mannen bak 
den omdiskuterte filmen <<MARl-
TA". Med enorm entusiasme for-
kynte han pa en foikelig og for-
stâeiig mate pa Mjr. 

Men det var ikke bare H'olstad 
som satte sitt preg pa samlin-
gene. Fire kor og sanggrupper 
medvirket, og da Vignett s âkk 
innom iØrdag var det Betania 
Ungdomskor som hadde inntatt 
scenen. Disse kommer fraFjeii- 

strand og fremfØrte den seiv-
iagde musicalen Framtidshãp. 
—Fred er noe mer enn fravr av 
krig, inniedet dirigenten. —Jens 
Evensen sa i hØst  det ma komme 
innenfra i hvert menneske. Dette 
tror jeg ikke vi seiv greier, og da 
er det kristendommen som er 
svaret. Mange mener det vi tror 
pa er virkelighetsfjernt, men det 
er ikke det. Det gir en trygghet, 
det er hele tiden noen som gâr 
sammen med deg. Du er aidri ale-
ne. 

FRAMTIDSHAP 
Handlingen i musicalen var 

tradisjoneil. To gamie venner 
som ofte rusa seg ned sammen 
tidligere motes. Den ene er blitt 
freiset, den andre lever fortsatt 
det harde livet. —Gir biaffen, er 
ikke noe vits i likevel, er innstil-
linga hennes. Men fØr de to ski-
lies blir fire bibeivers overrakt. 
—Ta dem frem nár du fØier deg 
alene, sier den kristne. 
Og den tiden kommer, ganske 
rask. Hun leser versene og firmer 
at det kan da ialiefall, ikke skade 
A forsØke a be, og det ender med 
at ogsà hun blir omvendt. 

Kanskje ikke den mest orgina-
le handling, men spiliet var bra, 
og musikken fin. 

FIRE MOTEDAGER I BETEL 
Bra oppslutning 

—Fine mØter og god oppslutning, sier Hakon 
Killerud i Menigheten Betel etter deres sam-
linger sist uke. Over fire dager gikk mØtene 
som i første rekke var mytet pa ungdommen. 
Mye gospelsang og folkelig, entusiastisk 
evanglisering ved Leiv Hoistad. 

LOMALA1119W 
-den máJeq lese! 



Pa At 
etter uttordring? 

Vignett trenger 

freelance-arbeidere 
og soker deg (dere) med skrivekloe 

og argusoyne over bygda. 
I nteressert? 

Kontakt redaktor Marianne Olsen 
tlf. 92 65 40 eller 92 64 15 

VIGNETT 

KULTURSTYRET 

Stop uenighet om ldpettsanlegg 
Torsdagens mote i kulturstyret demon-

strerte til fulle uenigheten som ráder om id-
rettsanlegget pa Flateby. Konstituert kultur-
konsuient Aslaug Tidemann gikk inn for a 
vurdere en utbygging etter alternativ A, det 
vii si hail uten underetasje. 

Arbeiderpartiets representanter, Jorunn 
Greni og Lars Kvaievãg fremmet et forsiag 
med utbygging etter alternativ B, en fler-
brukshali. 

De to forsiag fikk begge to stemmer, mens 
en avga blank stemmeseddel. 

I sin saksfremstilling henleder 
Aslaug Tidmann oppmerksom-
heten pa at det i planforutsetnin-
gene heter at anlegget i fØrste 
rekke er et nrmiljØanlegg for 
Flateby/nordre del av kom-
munen. Hun syns ikke planens 
dimensjon svarer til denne for-
utsetningen. Videre sier hun at 
en delvis utbygging i kom-
munens regi, mens det resteren-
de forutsettes drevet av frivillige, 
kan skape fremtidige konflikter. 

HOPPBAKKE I DARLIG 
FORFATNING 

Tidemann pápeker at hopp-
bakken i omrâdet er i meget dár-
hg forfatning, og at det kreves en 
kraftig opprustning om denne 
skal tas i bruk. Hun minner om 
tredelingsprinsippet i STUI, og 
etterlyser en plan for hvordan 
bakken ved restaurering ikke 
skal komme i konulikt med plan-
lagt vei ogparkeringsplass. 

Plankomiteen er noe usikker 
pa etterspØrselen etter kontorlo-
kaler pa Flateby. Kulturkonsu-
lenten peker pa at lokaler pa 

Knut Enger har 
sØkt om tillatelse til 
a sortere avfall ved 
Gran. Saken skal Opp 
i MiljØ og Friluftnem-
da torsdag, og kon-
stituert kulturkonsu-
lent Aslaug Tide-
mann foreslar det gis 
adgang under visse 
forutsetninger. 
Sorteringen skal 

forega pa tett be- 
tongplatting 	med 
kontrollert avren-
fling til lukket tank. 
Denne skal kun tØm-
mes av Enebakk 
kommune. Virksom-
heten skal skjermes 
og plasseres slik pa 

grendeesenteret har statt tomme 
i en ârrekke. Hun henleder videre 
oppmerksomheten pa omset-
ningshastigheten pa nringsare-
aler i denne delen av bygda, og 
mener dermed behovet skulle 
vre godt dokumentert. 

BEHOV FOR LOKALER 
Kulturkonsulenten sier det vi-

dere anfØres kommunens behov 
for lokaler pa Flateby er stort, og 
at dette kan lØses ved lokalise-
ring av en idrettshall. —En del av 
de kommunale lokalbehov det 
pekes pa forutsetter et vedtak. 
Det gjelder eldresenter, fritids-
hjem, dagsenter etc. Kultur-
konsulenten tinner det lite for-
mâlstjenelig a ta stilling til dette 
fØr lokalisering av ovennevnte 
funksjoner er vedtatt og priori-
tert I budsjettsammenheng, sier 
hun. Hun nevner ungdomsklub-
ben allerede er etablert pa Flate-
by Samfunnshus, og sier hun fø 
her ansvar for at, bygdas ithltur'-
hus ikke ytterligere tøinmes og 
forfaller mens midler øses ut til 
ytterligere sentralisering som in-
gen er tjent med. Kultur/teaterlo- 

eiendommen at det 
gir minst mulig inn-
syn. Dersom det blir 
spredning av flyveav-
fall, skal virksomhe-
ten legges under tak. 
Dette sier Tidemann i 
sitt forsiag til uttalel-
Se. 

I saksdokumentet gar det frem 
at avfallet skal tØmmes, frasorte-
res papp, metahler og treverk. 
øvrig avfahl skal kjØres til 
GrØnnmo. Fra kommunen og 
fylkesmannens 	Milj Øvernav- 
deling har man vrt pa befaring 
pa eiendommen. Det er derfor al-
lerede satt igang sortering. 

Tidemann viser til at eiendom-
men higger like ved Bindings-
vann. Ski Natur og Ungdom tok I 
oktober prØver her, og disse viste 
sterk forurensing. Ski Helserad 
uttrykte pa samme tid bekym-
ring overfor fyhkesmannens Mil- 

kaler mener hun man kan finne 
rimeligere lØsninger pa innenfor 
etablerte anlegg, og bibliotekfl-
lialer bØr ligge I forbindelse med 
eksisterende sentrumsfunksj o-
ner. 
HALL ØNSKELIG I 
NJER FREMTIDTidemann tinner 
det uheldig at kommunestyret 
valgte a ga inn pa en realitetsbe-
handling av plandokumentet. 
Hun mener innstillingen burde 
vrt -sendtberØrte nistis r ti1 

hØringi forb4ndelse -med U61 pa-
gaende kommuneplanarbeidet. 
og vurdert i forbindelse med LTB 
1988-1991. 

jøvernavdehing over at avfallsor-
teringen ved Gran som kan for-
àrsake ytterligere forurensing. 

Det nevnes MihjØ og Friluftsnem-
da tilskrev fylkesmannens MihjØ-
vernavdeling i januar. Her pa-
pekte de forurensingen og ba om 
at saken ble fulgt opp med kart-
legging av eventuehie foruren-
singskiider. 

IKKE AVRENNING 
Enger anfØrer i sin søknad det 

ikke vil bhi avrenning av sorte-
ringsvirksomheten. Tidemann 
mener hikevel man ma regne med 
risikoenen tilstede, selv om det 
ikke her vil representere en be-
tydehig forurensingsfare. Nar det 
gjelder sorteringsvirksomheten 
sier hun dette kan virke skjem-
mende pa omradet som helhet. 
Dette mener hun man bØr ta hen-
syn til, ved a kreve virksomheten 
bhir lagt til et sted pa eiedndom-
men med minst mulig innsyn. 

Kulturkonsulenten er enig 
med plankomiteens prioritering 
av hall. —En idrettshahl i denne 
delen av bygda er nØdvendig, 
idrettens folk er berettiget ut-
almodige, sier hun. Hun mener 
det er Ønskehig hallen kommer i 
overskuehig fremtid, men tinner 
.kke at dette forhoid kan tas til 
inntekt for en râkjØring med an-
leggsstart i 1988. 
SES I SAMMENHENG 

—E-utbygging 
legg ma ses I sammenheng med 
andre behov pa kultursektoren, 
mener Aslaug Tidemaim. Hun 
sier et vedak av prosjektet pa det 
navrende tidspunkt vil fA en 
lammende effekt pa det Øvrige 
kulturhivet. Og nevner at en ut-
bygging etter alternativ B vil 
medfØre et kommunalt utlegg pa 
20.6 milhioner kroner. Dette re-
presenterer 700 000 mer enn hele 
kuhturbudsjettet for 1987. 

Videre henleder kulturkonSu-
lenten oppmerksomheten pa at 
det er fØrste  gang kommunen 
star som byggherre for et idretts-
anlegg i Enebakk. Dette inne-
brer en prinsipiell erkjennelse 
av kommunens ansvar for kul-
turanlegg. Et fylkeskommu-
nalt anlegg velger hun a se bort 
fra, da hun ikke har noen tro pa 
at dette er realistisk i angjelhende 

AP FOR ALTERNATIV B Som 
nevnt ble det fra Ap fremmet et 
nytt forshag der de gikk inn for 
utbygging etter alternativ B. De 
viser til at dette er en fremtids-
rettet lØsning som ogsá vii gi inn-
tekter til drift av anlegget. Og 
sier at en utbygging etter alter-
nativ B silk en enstemmig plan-
komite gikk inn for, vii ivareta 
savel idrettshige som kulturelle 
aktiviteter. 

Tidemann om s0knad 
Ira Enger Akseptep 
under foputsetningep 



Erik Bràthenfikk firklØver'n. 

Et glimt 100 aOp tilbake 

VI G N EU 

Fipklovep"n til Erik Bpathen0  
Vignett fikk tipset fra en beboer pa Flateby. 
-Har ofret seg for nermiljØet pa Flateby ki-
noen, ungdomsklubben og samfunnshuset. Vi 
legger til han en periode var tilsynsfører for 
to ungdommer. Mye tid til seg selv og fami-
lien, nei det kan det umulig bli tilbake. 

Erik Bráthen er oslogutten 
som kom til Enebakk i 1971, fern 
ar senere ble han valgt til nestfor-
mann i det fØrste styret pa Flate-
by Samfunnshus.-Fikk i opp-
drag a undersØke hva som treng-
tes for a fg. igang en kino. Traska 
rundt, spurte og grov. I likhet 
med de andre i komiteen visste 
jeg ingen verdens ting om kino. 
PrØvde a gjØre mye uortodoks i 
begynnelsen, yule kinoen skulle 
virke i en annen sammenheng 
enn film i en mØrk  sal, men eks-
empelvis debattkvelder sâ ikke 
Ut til a vre av interesse for be-
folkningen pa Flateby. 
OLJEMALING OG 
TRINGELFILM 

Frem til 1980 satt Brathen som 
formann i kinokomiteen, da ble 
han tilbudt en stilling i Triangel-
film. -Hadde holdt pa 14 âr med 
EDB og trengte et sabbatsâr. 
Seiskapet leier ut filmer, og jeg 
kunne ikke sitte pa begge sider 
av bordet samtidig. Matte derfor 
trekke meg fra Flateby kino, og 
begynte i steden pa oljernalings-
kurs. Og ungdomsklubben, nar 
korn du inn i bildet der? 
-Det var aret etter. Klubben var 
nedlagt, det trengtes en omor-
ganisering. Heller ikke her visste 
jeg noe da jeg ble valgt inn som 
formann. For meg var ungdom-
mer en gjeng med brakete, mase-
te folk, men det var en utfor-
dring. Ville prØve a etablere et 
klubbmiljø som var personhig 
uavhengig og talte utskiftninger. 
Da jeg kom inn bestod styret i 
klubben av fern voksne og tre 
ungdommer, sprØtt! Vi omstok-
ka alt sammen slik at det ble et 
rent ungdomsstyre. Jeg ble leder 
av radende art. Ungdommen 
matte selv ta ansvar. 
KRISE I HUSET 
I 1985 ble Astrid StrØm  fast an-
satt i kiubben, og Bráthen trakk 
seg tilbake. -Brukte et ár hjem-
me til a lage 100 kv.m kjeller. De-
retter kom krisen i samfunn-
shuset. Syntes det var synd 1000 
kv.m skulle sta der uten at det 
ble gjort forsØk pa a gjØre floe. 
Begynte a undersØke om man 
kunne M midler fra kommunen, 
og jobbet med saken frem til ars-
mØtet. 

-Hvorfor har du ofret alt dette 
pa kino, samfunnshus og ung-
domsklubb? 
...Egentlig er det vel litt egoisme. 
Syns det er en utfordring a ía til 
det som er dØmt  ned, vre kjer-
ringa mot strØmmen. Dessuten 
er det moro a skape noe kollek-
tivt, sammen med andre. Kino-
komiteen er et godt eksempel pa 
det, ikke noe enmanshow der. 
Selv om jeg nâ star som leder, 
blir stillingen som kinosjef i real-
iteten delt pa alle fem. 
FLATEBY EN SOVEBY?-Hva 
tror du det betyr for Flateby at 
de har Samfunnshuset? 
Betyr nok ikke sa mye som det 
burde, er ikke nok folk som en-
gasjerer seg. Egentlig er det bare 
fantasien som setter stoppere for 
hva det kan brukes til, men slik 
det er na er det bare en liten del 

som tar lØftene, de samme gar 
igjen om og om igjen.Joda, deter 
forstaelig. Mange jobber i Oslo og 
er ikke hjemme før  seint. Kvel-
den blir for kort. Likevel er det 
ingen som er tjent med at Flate-
by blir en soveby, at det blir et 
gjennomtrekkssted der man kun 
bor i en etableringsfase. Om alle 
hadde bidratt med noe ville det 
butt mindre jobb pa hver. 

PA BEKOSTNING AV NOE? 
-Har ditt engasjement gatt pa 
bekosning av floe? 
-Selvsagt er det blitt en belast-
ning for kona. Ikke bare det at 
jeg fysisk har vrt mye utenfor 
huset, men ogsâ ofte mentalt. Jo, 
jeg er Inger stor takk skyldig som 
har mattet ta lØftene hjemme. 

-Da jeg startet opp pa sam-
funnshuset igjen i hØst hadde jeg 
veldig liten lyst. Jeg var sliten, 
idefattig og tom. Hadde meldt 
meg pa et malerkurs og gledet 
meg til a kjenne malelukt, la un-
gene prove .... Det sies at ildsjeler 
holder i tre ar, etter det er de ut-
brent. Kanskje var det da jeg 
burde sluttet ogsa, har nok hele 
tiden holdt pa litt for lenge. Merl 
har den svakhet at jeg mgøre 
alt for nøye.  Har jeg begynt pa 
noe blir det som et lite barn, fot-
fØlger det, ville ikke at det skal 
kjØres ned. Gjennom mitt arbeid 
med EDB er jeg vant til a se ting 
strukturert, i sammenheng. Jeg 
t.1er ingen lØs jakke, og dette bar 
nok gjort at mange er butt grine-
te pa meg. Eksempelvis med ki-
noen har vi tre ar pa oss til a vise 
at dette gar. Bare fjorten dager 
med lØs jakke sa kan et halvt ars 
arbeid vre bortkastet. Vi skal 
prØve alt, se om det er noen gro-
bunn. Om det ikke skulle ga skal 
ingen Si etterpâ hvorfor prØve de-
re ikke det? 

-Og kinoen, hva bØr  den bety? 
-Vi i kinokomiteen Ønsker den 
skal vre et virkemiddel i nr-
miljØet. Da tenker vi pa sam-
arbeid med biblioteket, skoleki-
no, filmfremvisning pa institusjo-
ner og annet. Den skal vre som 
en marmorplate. Det hvite er 
nrmiujØet, de sorte stripene ki-
noen som gjennomstrØmmer 
samfunnet. 

Annonsering 
er AN 

markedsføring 

'O'neff to 
—ditt talerør 

Ut fra nord-Østre 
hjørne av Enebakk 
kirke star det en gam- 
mel 	granittstØtte. 

Bokstaver og tall er 
nesten helt utvisket, 
men hva annet kan en 
forlange etter nesten 
100 ár. Den minner i 
alle fall om en ulykke 
som rammet et lite 
bondesamfunn i 1890. 

1. nyttarsdag 1890 var en fami-
lie bestaende av far, mor, en pike 
pa 3 ar, en gutt pa 1 âr og en bar-
nepike, pa yeien fra Skedsmo til 
Enebakk. De kjØrte pa isen og  

skulle til konas hjem som var 
Solberg (nordre) i juleselskap. 

Da familien var utenfor Ames i 
Rlingen traff de en kjører som 
kom sydfra Enebakk. Under 
samtalen advarte ban familien 
mot den darlige isen. Elva gikk 
oppe ved Sofiedalsdjupet. Man-
nen svarte <'at jeg skal frem om 
Jeg sa skal kjøre pa bund". Dess-
verre gikk det slik. De kjØrte Ut i 
raka. Alle druknet unntagen tje-
nestejenta som antagelig satt ba-
kerst pa slaen. En ung jente som 
var hos sin tante pa Smellen 
(Nordre Teien) sa om kvelden to 
skinnende lys som korn fra Øy-
eren og gikk frem til laven pa 
Teien hvor hikene la. Den gamle i 
Smellen utbrØt: <<sa gikk barna 
hjem til Gud". 

En kan ikke finne opplysninger 
i klokkerboken for Enebakk i  

1890- sa de ma sta under dØde og 
begravede i Skedsmo. pa stØtten 
har det statt: 

Johan Olsen født 16. juli 1855. 
(Han var sØnn  av Ole Larsen 
Glomma fra Jensrud under Tuk-
kebØl.) Laura Amalie (Hun var 
datter av Johannes Hansen Sol-
berg fra Tysdal). FØdt 20. oktober 
1869. Barn: Jenny fØdt 3. april 
1887. Julius Alfred født 6. januar 
1889. 

Den stØtte som nevnt ovenfor 
vitner om en tragisk ulykke i 
hverdagen. Skriften er nesten 
belt borte. Enebakk Historielag 
eller kultustyret burde investere 
i en liten pensel og en boks lakk, 
silk at en igien kunne lese om en 
ulykke som utraderte en hel fa-
milie for Ca. 100 ar siden. 

Nils P. 



RELIGIOSE MØTER 

Betel 
Onsdag 29.4. kl. 19.30 
BØnn og vitnemØte. 

Torsdag 30.4. ki. 19.30 
MusikkØvelse. 

.•.•• 	-•• 

Bibeltime og dàp. 
LØrdagskafe ki. 19.30. 

SØndag 3.5. ki. 10.00 S.skole. 
Storsamling ki. 16.00 og 18.00. 
En samling for alle aldersgrupper. 
Junior'n deltar med en musical kl. 16.00 og hornorke-
steret ki. 18.00. 
Ole B. Jarivang taler. 
Bevertning meilom mØtene. 

Alle velkommen. 

KUNNGJORINGER 

Familiesamling pa Bjerkely 
.7. mal kI. 19.00. 

MenighetsmØte med ârsmelding og regnskap for 1986. 
Underh. - eget prog. for barna. Bevertning. 

Mari menighetsrád 

Mjawhallen 
Lag og forefinger som Ønsker a leie Mjrha11en skole-
âret 87/88, bes sende sØknad  om dette innen 20.mai -87. 
SØknaden sendes Utleieutvalget for Mjrha1len, 1914 
Ytre Enebakk. 

Utleieutvaiget 

Flateby barnehage har sin egen avdeling pa utstillingen 

Don 10,opgelfestival 

VIGNETT 	 

AMATORUT$TILLING PA GALLERI NYGARD Motor P aO Miffl,  P 
Bra, men fa

0  
arbeider Stilig og lekkert for sãvel de ailer minste 

som godt voksne, Jo det var moten som ble 
vist pa Mjar ungdomsskoie forleden. Det var 
Ytre Enebakk Sanitetsforening som stod for 
arrangementet, mens kher , sko og tiibehØr 
var hentet fra spydebergforetningene Sko-
hjørnet, Lise Barnekiar og Synøves Butikk 
A/S. 

Jo, man gikk kan-
skje litt skuffet fra 
utstillingen pa Ny-
gárd. Ikke det at 
det ikke var kval-
itet over det som 
ble 	presentert, 
mange flotte arbei-
der. Men det skulle 
vrt mer. Man vet 
jo sâ godt at det er 
mange 	hobby- 
kunstnere rund-
tomkring i var 
langstrakte bygd. 
Hvorfor benytter 
man da ikke en slik 
anledning til a vise 
sine arbeider frem, 
kanskje fâ solgt 
floe? 

• Likevel, en fin ut-
stilling var det, og 
for deg som enna  

ikke har sett den er 
sjansen der for-
tsatt. Ut uka vii 
den vare. 

Ph lista over utstillere finner vi 
kjente navn, men ogsà noen som 
ikke tidligere har gjort seg be-
merket innen kunsten. Karin SØ-
gaard er en av sistnevnte, og hen-
nes arbeider er ganske spesielle. 
Mellom akvareller og tegninger 
henger bilder der trolideig er 
inafiltrert i applikasjonsteknikk. 
Med massevis av farger og fan-
tasi vekker de oppmerksomhet 
hos publikum. —Egentlig er det 
vel bare at jeg har viderefØrt det 
vi liar drevet med i barnehagen, 
forteller fØrsko1e1rern som til 
daglig har sitt arbeid i Flateby 
Barnehage. —Syns det med troll-
deig har vrt sá moro og spen-
nende at jeg har fortsatt hjernme. 
Mine tre barn liar egentlig ikke 
reagert sa mye pa det. De er vant 
til at jeg driver med mye rart. 

BARNEHAGENS AVDELING 
At ogsà barna i Flateby Barne-

hage kunne lage ting og figurer 

av troildeig vistes pa utstillin-
gen. De hadde nemlig fatt en 
egen vegg nede til a vise sine ar-
beider. Ogsá disse var forseggjort 
med fargerik bakgrunn, lakk og 
maling pa de merkelige 
figurer. Foruten nevnte kunne 
Søgaard ogsá vise flere tepper 
med applikasjonsteknikk, og og-
sá her var sammensetning av far-
ger spennende. —Har alitid likt 
sy, derfor blir det til man har en 
del rester liggende. Lagde en 
gang et bilde av klr ungene 
hadde vokst fra. Egentlig er det 
ikke sá pent, men gjemmer man-
ge minner. 

MYE BRA Ellers viser kunst-
foreningens nyvalgte leder, Gre-
te Kittilsen Ut fern arbeider i bil-
ledvev og Trygve Berget hals-
smykker, Øredobber og annet av 
slipte stener. Patchwork og vev 
viser Anne Lieungh, mens Bente 
Grundvig Fossum har silke-
bándputer, hekieteppe og gar-
din. Nydelige bilder med pres-
sede biomster liar Ellinor 
Lund. Tegninger, akvareller og 
malerier er utstilt av Elly Munz 
Moliweide, Ida Indseth MjØnhi, 
Tom Sevaidsen, Viggo Karisen 
og Per Arne øiestad. 

Det var Svein Field som med 
sin tale geleidet mannekengene 
gjennom rommet, akkopagnert 
av Torleif Lund pa trekkspill. Pa-
stellfarger er merkbare na det 
gar mot var, og for de unge skal 
det fortsatt vre lette og ledige 
fritidsplagg. Til fest var det for 
jentene eksempler bade pa det 
korte og dristige, men ogsa stil-
fulle med lengde. 

Tillatt a vre litt damete igjen 
er det. Den feminine linje er pa 
vei inn, og dette gjorde seg abso-
lutt gjeldende i de klr Synøves 
Butikk A/S kunne vise frem. Her  

var det hatter, slØyfer  og band, 
smarte belter og vesker. Butik-
ken apner forØvrig  idag, ogsâ 
denne i Stasjonsgata. Og her 
skulle det vre mye lekkert a 
velge mellom, ogsá for den godt 
voksne dame. For barna var 
det artig og sØtt bade til fritid og 
fest, og dette kom fra Lise bar-
neklr. 

De 75 betalende kunne etter 
oppvisningen glede seg over 10% 
pa alle varene i de tre butikker 
frem til 17.mai, og inntektene av 
oppvisningen vii brukes innen 
bygda. 

NRK har bedt om a fá 
gjøre opptak i for-
bindedise med àrets or-
gelfestival, en festival 
som markerer et 10.ãrs 
jubileum for arrange-
mentet. Fra kultur-
kontoret innvilges søk-
nad om støtte pa 11500. 

Programmet 	for 
ârets orgelfestival er 
kiart, og eminente be-
søk blir det fra Eng-
land, Tsjekkoslovakia, 
Vest og Øst-Tyskland. 
Pa programmet finner 
vi David Patrick, Ha-
kon Omar SØrIie,  Neit- 

hard Betke, Alena Ve-
sela og Gottfred Prel-
ler. Konsertene vii hol-
des i tidsrommet 
15.juli til 24.august. 

Det vii dette âret og-
sâ vises en dukkete-
aterforestilling i for-
bindeise med festiva-
len. 

1. mal i Enebakk 
Arrangement pa Enebakk ungdomsskole. 
09.30-11.00 Frokost 

	

12.00 	Tog 

	

13.00 	Apning 

	

14.00 	Tale v/Anneliese DØrum 
Underholdning med skolemusikkorps og -Frisk Luft'>. 

1. mai-komiteen/Enebakk Arbeiderparti 



Driv Idrettslag 

Arsmote I skigruppa 
pa Mjr ungdomsskole 19. mai ki. 18.00. 

Forslag til ârsmøtet ma vre styret i hende innen 14/5. 

AUKSJON PA IGNARIIAKKE 
V/ENEBAKK KIRKE 

Tirsdag 5. mai kI. 18.00 
visning fra ki. 17.00 

Av utropene nevnes: 
Rosemalt hjØrneskap, rokk, kister, forgylt spell og dropsur, 
kobberkjeler, messing, gml. vápen, gml. sv. mynter, gml. bly- 
innfattet takiampe, glass, porselen, kjØleskap. 
Ca. 300 utrop. 

Enebakk Auksjonsforr. 
Tlf.92 60 18 

Leilighet søkes 
Stille og rolig jente pa 19 vintre, Ønsker seg ut av redet. 

HELST I ENEBAKK 
Alt av interesse - sikker betaler. 

Henv. Hilde Andersen 
Haugv. 43, 1911 Flateby 

TILp. 92 82 58, jobb 92 8132 

Rydding pa kirkegärdene 
Enebakk hagelag og menighetsrádene har dugnad pa 
begge kirkegárdene 5. mai ki. 18.00. 

STILLING SØKES 

GUtt 16/2 ar 
ferdig med grunnkurs, landbruk, i juni sker 

SOMMERJOBB PA GARD. 
Gierne med dyr. Har fØrerkort for traktor og moped. 
Heist i Ytre Enebakk. 

Henv. UL92 50 81 

LE 1LIGHET SØKES 

I 

I 

Ordinwre 
metervarer -20% 

Here typer 
metervarer 
For opplil 149,- pr. m 

00 

Nàpr.m. 3 9 - 

Sandvika 
bomullsstoffer 
Here farger/mønslre 

00 

Na pr. m. 5 9 

GARD..INUKE 
MASSE VIS AV 
GODBITER TIL FANTASIPRISER! 

S 

kjøkkenfag _ 20 Oj  Alle ordinare 

Dette er bare noen eksempler p5 hva vi har 5 tilby' 
HVERDAGER 10.18. TORSD. 10.20. LORD. 9.15 

' hennipj!gs  
gardin og utsty 

ME-RU-SENTERET - Strømmen - Iii 06/81 23 17 

A Star is born. 

Urspesialisten 
i Ski  

Innehaver Aage Baardsen 
Westgaarden Butikksenter - 1400 Ski 

TIf. 8701 64 

Ski Begravelses- og 
Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3— 1400 Ski 

021*87 30 80 
HELE DØGNET 

BEGRAVELSESBYRAER 

Karl Lunds legat 
Smãbrukere i Enebakk kan 
sØke om midler til innkjØp av 
sSkorn, kunstgjØdsel og set-
tepoteter, samt utbedring av 
eiendommen. 
SØknaden sendes Enebakk 
Landbruksnemnd. innen 15. 

Enehakk 
skolestyre 

El-bass Orfeo 
m/koffert. Pent brukt, 
selges. 
TIL06/83 72 92 e.kl. 15.00 

I6M0'dwa?1 

mai 1987. 
Enebakk Landbruksnemnd 

aLekkkevL 
har mote I kommunestyresa-
len tirsdag 5. mai 1987 ki. 
19.00. 
Saksdokumenter er utlagt pa 
skolestyrekontoret. 

Tove Holmsen 
form ann 

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSKVARER 

Apent til kI. 22.00 

. 1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

TIL SALGS 

Trommesett 
Pearl, til saigs. 7 trommer, 5 symbaler, 1 highat mm., 
seiges rimeiig. 

TIL92 82 26, Kjell Karisen 

(D 	 VIGNETT 

Flabby kino 
Kinokomitéen avholdt kons-

tituerende mote den 23. mars og 
komitéens sammensetning ble 
som fØlger: 
Formann: Erik Bráthen (Tlf. 

92 85 75), nestformann: Morten 
Fjeldstad (92 82 16), sekretr: In-
ger Brdthen (92 85 75), komi-
témedlemmer: Tore Wilberg 
(92 84 12), 	Lasse 	Furevik 
(92 84 83). Varamediemmer: Sis 
sel Bjerkely og Odd Jan Svens-
son. 

HonnØrbillettordning pé Flateby 
kino - til halv pris. 
Flateby kino har en ordning 

med honnØrpris  for: 
- alle personer sam har fylt 67 âr 
- personer med pension etter fyi-
te 60 âr. 
- UfØretrygdede. 

KjØper du honnØrbillett og har 
med ledsager fdr ogsâ ledsager 
billett til 1/2 pris. 

Kinokomitéen. 

ENEBOLIG 
BRANT NED 

En enebolig i Vágli-
aveien I Ytre ble totaiska-
det etter en brann man-
dag ettermicidag. Brann-
sjef Asbjørn Sandem opp-
lyser til Vignett de fikk 
meldingen 15.50, og at hu-
set var overtent da de
korn til stedet. 
Arsaken til brannen 

kan han ikke uttale seg 
OM. 

Skadeverk 
Med stein og Ølflasker ble 

ruter i et hus pa Flateby Ødelagt 
natt til lørdag. Fra lensmanns-
kontoret meldes det om at det er 
to mistenkte i saken og at disse 
skal avhøres nermere. 



Telefon dog: 
02/9501 03 

Etter 
arbeidstid: 
02/93 09 06 02/863414 

LANDBRUK 
SENTER 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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GODT UTVALG I 
YTTERDORER I TEAK PA LAGER 

PRIS FRA KR 2.290.- 

INNVENDIGE DORER 1. sortering 
furu fyllingsdorer 
Alle sterrelser pa lager 	 KR 840. 
(Ogsâ derer med glassâpning) 

SPONFYLLINGSDORER 	KR 475.- 
GLATTE, FINERTE DORER 	

G90.- Flere farger 	KR 690.- 

DORER rn/spell 	 KR 1.400. 

I 
I 
I 
I 

ROFF STRUKTUR MALING 	3 liter KR 98 I 

ROFF STRUKTUR MALING 	10literKR290. 

LATEX MALING 03 (Ama Plast) 	 10 liter KR 195. i 

LATEX MALING 03 (Ama Plast) 	 4 liter KR 95. 
LATEX MALING 07 (8indo Plast) 	1 2 liter KR 335 -i 

PPER VEGG-T1L-VEG G-TE 

VIGNETT 

rWun c 
(àrets mod. koster 2.995,-) 

DIAMANT 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL• AM%L 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 	VI#  
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

4 
DIAMANT 3 gear, dame 	TILBUD 2.095. 

5 gear W1,795    dame, rod - Sl,.m.54-58 STROMMCN 
• III 0681 3422 

- PT 

NY SYITEU 
STORT UTVALG  -  Ailtid et godt tilbud 

DI 13 &VA DI k  wulb  

Morsomt - suim mat for hele 
familien - anbefalt av leger, og 
ikke minst av tidligere kurs-
deltagere. 

NYHET PA FLATEBYI. 
Er kiloene 

butt et problem? 
Na kan du fá hjelp 

Slankevertinne: 

Gerd Flateby 
Rud Gàrd 

TIf. 92 85 46 e. kI 17.00 

I 

Meget godt utvalg 

av tapeter 

Mange gode ti/bud 

Fro 
24.080,- 

U 
LATEX MALING 07 (Bindo Plast) ... 4 liter KR 135. 

ln 	
).- 
I 
I 
I 

pr. plate KUN KR 30. 	 I 

SPONPLATEVEGG 	 KR 09 
SPONPLATEGULV 	 KR 79.-i 

60 ruller pa lager 

U 	 PRIS FRA KR 39. pr. m2  

I VINYLBELEGG 
• 200, 300, 400 cm bredde 	 KR 

Interessant! Morsomt! NØdvendig! 

Ring 414635 
ogbli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra Ia. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

REDD BARNA 
R TIf.: (02) 4146 35 

Wiberg 
Mini-Bastant 
Store krav til 
sbedet. 
Oppbygd etter Wiberg Bastan 

I 
I 

I 
I 
I 
U 
I 
I 
I 
I 
I 
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U 
U 
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Motoroije 
Skift nâ 

til den 
amerikanske superoijen, 

QUAKSTATE 
pa bilen eller M.C. 

- Ogsá turbo (tilbud) 

Leif Olfot 
TIf. 92 61 34 

VETERINIER 
Skedsmo Dyreklinikk 
Riis gârd, KJELLER 
(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen) 
Apent fra morgen til Weld 
hele uken untatt br/son. 

Timeavtale 
tlf. 06/87 81 92 



VI FORTSETTER SU4'SESSEN 
etter ombyggingen 

Her med priser som SLAR 

a2ajiama S !L-,r(.Ia 
TIf. 88 74 20. Halléns Skofabrikk, Løvstadfeltet, 1820 Spydeberg 

SKOBUTIKKEN MED DE FAMILIEVENNLGE PRISENE! 

OPTISK SYNSPMVE 

CriIIpOIser 
KR 

3990 GOD 
PARKERING cór 11911FIateby  

Nye ápningst.: 
Mand.-fred. kI. 10.00  -  18.00 
Lord. kL 9.00- 14.00 

TIPPING 
LOTTO 

MEDISINUTSALG 

o tiker ø EIN KROGH 

OPTISKE as 
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 870524 

SKI 

013S 	 oft 
Ny, f/ott frukt- 	og grøntavd. 

Nye, norske tomater 
2490  pr. kg 

Agurk 490 
pr. stk. 

• ChiqUita 
hananer 

kr9
90 

 
pr. kg 

2 stk. 

tørkerull 
kr 

795 

KUN KR 

VIGNETT 

Grendesenteret - 1911 FLATEBY TIf. 02/92 83 74 

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 327,- 



Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

TIf. kI. 9.00-15.00 	 928739 
Tit. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 

Grevhngveien 71 1914 Ytre 
Enebakk. III.: 02/92 46 82 

Ski Glassmester- 
forretning A/S 

Alt i glassarbeider. 

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

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Scan consult 
Service-senter for n88ringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 
bedrifts-rádgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

Enéhakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEOL.AVNORSKE 
INRF REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

Erik Rjelgaard 
Varme. sanitr. nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper. vannsuger 
og hoytrykksspyting. 

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

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

Tirsd 	 9.30-19.00 
Onsd. 	 9.30-17.00 

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

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

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

Ytre Enebakk - tlf. 9254 13 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

CS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

0. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

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

 

VI G N ETT 

 

88 

OSVALD N0lJLl 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Win Gullirandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid utfores. 

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

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Kiasse A Kiasse B 
Teorikurs- Kjeretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
QppIring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Tanniege G Iassmester 

  

Bhkkenslager Sjâforskoler 

  

Røregger Regnskap El-'nstallasjon 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

C Kjeden av autonserte 
elekt,o,nstallatoter 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENUJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

JOHN A. ANDRESEN 
UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID 

Bevervn. 11 
:1914 Enebakk 

- 	Mob.tlt. 094/11 747 
lIisFii 	TIf, 924892 

Spesialforretn i nger 

Enebakk rørleggerhedrilt 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS 

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

Bilfirma 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av tiller 

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

ElLA 

Frisor 

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisor 

SaIg av harpreparater og parfymeriartikler. 
Dr. R.A. Eckstein biokosnietikk. 

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

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

KVIKI( RENS 
f/i 	. 

czft ata7-amcL 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 

Roll Nassvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Trio Autoskade 
Vi tar irnot lakkering 

og smâskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

TIf. 92 89 00 

Spesialforretninger 

Adh  K.S Yrkesklaw 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

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

Ogsâ kveldstid 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Sissels parfymeri 
og solarium 

TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

Tlf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Enebakk 
Transformator 

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

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsa salg av fugler og dyr. 

Smâttaveien 3 B, 
19I1 Flateby - tlf. 92 85 90 

Ristorante ITAUA a.s Pizzeria 

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

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 



Prov var 

catering 
TIf. 92 88 60 

ITALIA 
Pizzerka 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

Apningstider 
Man. til tors. 	 11 .00-23.30 
Fre. og lor. 	 11.00-24.00 
Søndag 	 13.00-21.30 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

ci 
DON PEDRO 

Kaffe 8 50  
(200 gram) 

Service fra 11.00-18.00 
Eventuelt timebestilling. 

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

TIf. 02/92 81 32 

Rekrutt 
1. Geir Buuer 22 treff 
2. Torgrim Rustad 17 treff 

Junior 
1. Hans E. Tysdal 18 treff 
2. Sonny Person 15 treff 
2. Petter Almberg 15 treff 
4. Ole A. Buuer 14 treff 

Klasse 2 
1. Geir Bylterud 31 treff 

Kommunestyret 
vedtok mandag en-
stemmig a imØte- 
komme 	grunn- 
skolens behov for 
Økte ressursram-
mer for skoleãret 
1987/88. 

Popular var ikke rádmannens 
forsiag om a vrake skolestyrets 
Ønsker om Økte ressursrammer. I 
sin innstilling sa han tilbudet for 
1986/1987 skal opprettholdes i 
kommende skoleâr. Dette med 
bakrunn i at ârsbudsjett og 
langtidsbudsjett er vedtatt, og at 
skolestyret na presenterer et 
forsiag som er 17% hØyere  enn 
vedtatt. Han foreslo skolestyret 
skulle vurdere hvorvidt det bØr 
innnfØres lokale retningslinjer 
for beregning av rammetimetal-
let, og at dette matte vre ferdig 
i god tid fØr  budsjettbehandling i 
1988. Formannskapet gikk til 
en grundig gjennomarbeidelse av 
saken og gikk enstemmig inn for 
A imØtekomme skolestyrets Øns-
ker. De gikk inn for a fastsette 
rammetimetallet for grunnsko-
len til 2 536 timer i uka, spesi- 

Under posten eventuelt etter-
lyste Tom Nilsen at noe skjer pa 
veistrekningen Kvernstuen - RA-
ken. - Hva er gjort og hva vii gjØ-
res for at tidligere vedtak fØlges 
opp? Nár kan vi regne med a fd 
en gangvei? spurte han og nevn-
te at dette er blant kommunens 
farligste veistrekninger, til tross 
for at ferdselen av blant annet 
barn er stor. 

Râdmannen svarte at det i 
1987 er avsatt 100 000 til trafikk-
sikringstiitak. - En god del av 
dette ma brukes til planlegging 
av gang-/sykkelvei pa denne 
strekningen, sa han og kunne in-
formere om at veisjefen i Akers-
hus har sagt seg villig til a delta 
med 50% av pianieggingsutgif-
tene. Han kunne ogsa opplyse 
om at saken grunnet beman-
ningsproblemer ma settes bort 
til konsulenter. - ForespØrsler er 
g.jort, og saken vii i nr fremtid 
bli forelagt oss, sa han. 

Hytter som helàrsbolig 
Men Nilsen ga seg ikke med 

dette, og na var det hytter som 
helársboliger det dreide seg om. - 
De av Enebakks innbyggere som 
har hytter som helarsbolig, gis 

N 

alundervisningen , sosiallrert-
jenesten og bibliotektjenesten 
styrkes pa barnetrinnet. 

HAMARMODDELEN 
Skolestyret gikk i sitt saks-

fremlegg inn for a innfØre Hamar-
modellen. Dette innebrer en Ut-
videlse pa 7% av rammetimetal-
let for a innfØre fast vikarord-
ning. Modellen tilsier at lrersta-
ben blir utvidet etter skolen 
stØrrelse og alle fravr innenfor 
en 2-ukersperiode blir dekket 
med eget personale. Formann-
skapet gikk inn for dette, og i 
trad med radmannens innstilling 
innstilte de pa a gi skolestyret 
fulimakt til a justere rammetime-
tallet nâr kiassetailet endres. Vi-
dere gikk de inn for at ressurs-
rammene heretter skal vurderes i 
forbindelse med den arilge bud-
sjettforhandlingen, og at det ut-
arbeides en langtidsplan for res-
sursbruk i skolen. 

MANGE VELVALGTE ORD 
I kommunestyret var det en 

klar enighet om at det na var 
viktig a satse pa skolen, og de rØ-
de, blA og grØnne overgikk hver-
andre i bruk av velvalgte ord om 
dette. 

Per Kongsnes(A) sa at dette er 

bruksendring ved oppfyllelse av 
visse krav vedrØrende  kloakk-
utslipp. 

Tilknytning til kommunale 
kioakkanlegg sØkes tiirettelagt 
gj ennom kommunepianleggin-
gen. De som ikke er tilknyttet 
kloakkanlegg gis bruksendring 
ved paiagt installering av BlO-
VAC rensesystem, foreslo han. 

- Vi anser det som helt nØd-
vendig a gi disse bruksendring, 
sa han. - Alle som er bosatt i Ene- 

en av de stØrste  sakene i vrse-
mesteret. - Er glad for den en-
stemmige innstilling i formann-
skapet. Det markerer vilje til a 
lØse en del av skolens behov ved 
innfØring av fly lrerplan samt 
skaffe kvalifisert personale til all 
undervisning. -Ved innfØring av 
den nye 1rerplanen har for-
mannskapet valgt a prioritere til-
tak pa barnetrirmet. Define pri-
oritering er i samsvar med stor- 
tingets 	behandling 	av 
St.melding 98 for innevrende 
ar. 

Jan østreng(H) og Helge 
Nilsen(V) kunne pa talerstolen si 
seg enige i at dette var en meget 
vitig sak. Og Nilsen nevnte at en 
bedre situasjon for lrerne ville 
gi ringvirkninger til elevene. 

-Trivsel hos noen, gir trivsel ogsa 
hos andre, sa han. 

Nilsen nevnte i sitt innlegg 
Halvorsens lite populre inn-
stillig, og râdmann kommenterte 
at han vel var like interessert i 
ressurser til skolen som de andre, 
men at kaka uansett var like 
stor. -Gir vi noe mer et sted, ma 
det tas fra noe annet, sa han. 

Forrnannskaperts innstilling 
ble enstemmig vedtatt. 

bakk og betaler sin skatt, skal et-
ter SVs mening anses som full-
verdige og lovlige beboere. Sam-
bygdinger skal slippe a leve i 
daglig angst for a bli tvangsut-
kastet fra sine hjem. Sett fra 
kommunens side ma det vre en 
stor fordel blant annet a a Ut-
slippene fra hyttene inn i kon-
trollerte former. 

Forslaget fra SV ble gitt for-
mannskapet. 

Auksjon pa 
lordag eller 
sondag? 

Foig med I o 
váre annonser! 

Hjemme- 
hjelp 

Det ble i mandagens kom-
munestyre vedtatt det opprettes 
1 1/2 fast stilling som hjemme-
hjeip. Fra det tidspunkt stillin-
gen blir besatt, reduseres enga-
sjement som timelØnnet hi em-
mehjeip tilsvarende. Kst. so-
sialkonsulent har i sin saksfrem-
stilling pekt pa at det er vanske-
hg rekruttere timelØnnede hiel-
pepleiere. Videre at det er et be-
tydelig arbeid for hiemmesykep-
leien a administrere savidt man-
ge personer. 

Rámannen peker pa at ordnin-
gen medfØrer merutgifter for 
kommunen, men at det veier 
tyngst hjemmeh.jelpsordningen 
er effektivt, og at tilbudet til bru-
kerne er best mulig. 

Lan Ira Hus- 
banken 

Enebakk kommune opptar 
etableringslan pa 540 000 kroner 
og utbedringslan til videre utlân 
pa 85 000 kroner. 

monli inn i 
energistyret 

Stein Nordhagen som er valgt 
inn i energistyret fra Venstre i 
innevrende valgperiode, har i 
brev opplyst han flytter fra Ene-
bakk. Brevet er tatt til etter-
ettening, og som nytt medlem er 
Evald MjØnIi innvalgt. 

Resultatep 
Enebakk 
Skytteplag 

Vi bringer her resultater for 
vinterens skyting pa Brann-
stasjonen. Fro ialt 18 skytin-
ger er det de 7 beste resultater 
som teller 

Rekruttklasse, 15 skudd hg9 

1. Geir Buuer 994pt 
2. Torgrim Rustad 981pt 
3. Tron Pederstad 969pt 
4. Jon Degrum 956pt 
5. Anders Sariberget 653pt (Har 
skutt 5 ganger) 
6. M. AambØ 495pt (Har skutt 4 
ganger) 

Junior, 10 skudd ligg 09 5 
skudd kne 

1. Hans E. Tysdal 962pt 
2. Ole A. Buuer 948pt 
3. Sonny Person 609pt (Har skutt 
5 ganger) 
4. Gunnleik Seierstad 598pt (Har 
skutt 5 ganger) 
5. E. Vestnes 376pt (Har skutt 3 
ganger) 
6. Petter Aimberg 231pt (Har 
skutt 2 ganger) 

Resultater lagsmesterskap, 
feltskyting 

Klasse 3 
1. Harald Buuer 36 treff 
2. AsbiØrn Bylterud 34 treff 
3. Petter Pettersen 22 treff 
4. BjØrn  Bylterud 21 treff 

KommunestyremOte mandag 

ENIGHET OM A SATSE 
PA SKOLEN 

Tom Nilsen ($V om hytter og gangvel) 


