Kommisjon

Kjop og saig av biler

100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bi/merker.

FLATEBY ANTIRUST
hf. 92 80 70

Lokalavis for Enebakk
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Knust telefonkiosk,
rasert hage, stjâlne
ramponerte biler og telefonterror. Det er i en
sum resultatet av 1.mai
helga pa Flateby.
To flatebygutter i
20-firs alderen er mistenkt for forholdet.
Det er trolig hevnmotiv
som ligger bak ugjerningene
Natt til 1. mai kjØrte ungdommene inn i hagen til en huseier pa
Flateby, raserte hagen, ramponerte bilen og forsvant. Man mistenker at det var de samme ungligere slo til hos samme huseier
og gikk 19s pa vinduene i huset
med stein og Ølflkasker.
Bilen ungdommene kjØrte fredagsnatta var en stjálet Toyota
Corola, som etter de opplysningene Vignett sitter inne med er
totalvrak. Rester av rØdmaling
pA bilen setter ogsá synderne i
forbindelse med en telefonkiosk
ved øyeren Bensin og Service
som ble totalt ranionert samme
natt. Natt til søndag ble sá en flatebygutt pagrepet av politiet i
viii fart i en stjálet bil, denne gangen en Datsun Nissan, stjâlet fra
en eindom pa Flateby. Det er i
dette tilfelle ogsá mistanke om
promille. Bilen som ble stjálet
var parkert helt inntil huset da
den ble stjâlet. Gutten som kjØrte denne bilen ble ogsâ sett i

Kunstkjop

Mai

Slik set telefonkios ken pa Flateby ut etter at ungdommene hadde tatt seg av den
nrheten,da det forrige heig ble
knust ruter hos huseieren som
altsá defile helga flkk Ødelagt
hagen og bilen. Lensmannsetaten oppfordrer ná able som er vitne til villmannskjØring om a melde fra til politiet omgâende.

Skal en kunne sette en stopper
fortiltagende hrverk og trakassering er man helt avhengig av
samarbeid med befolkningen, Vi har forstâelse for at folk nØdig
vii involvere seg av frykt for a bli

Du som ennà ikke abonnerer

utfordres

pa VIGNETT,
Telefonen i redaksjonen er betjent til kI. 21.30 i
tif. 92 65 50 - 92 65 40

Et av Enger-maleriene
som net pryder formannskapssalen
Enebakk kommune har
kjøpt inn to malerier av Erling Enger. Bildene er foreløpig plassert pa formannskapskontoret. Enebakk formannskap gikk mandag
kveld enstemmig inn for a
bevilge de 97.375 kronene
som bildene er innkjØpt for.

Kun kr
SVARSLIPP

100.-

ut àret!

Til Vignett
Klokkerudâsen 1, P.B. 62
1912 Enebakk
Jeg ønsker et abonnement pa Vignett for 1987.
Navn
Adresse
Reg fling sendes til:
Navn
Adresse

innblandet, eller for hevnaksjoner, sier fØrstebetjent Stig Hansen ved Enebakk lensmannskontor, - men skal vi fa bukt med
det tiltagende problemet, er dette helt nødvendig.

Partitoppene

har i kveld sjansen.

0
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Hviike flaggsaker har de uiike
partier? Hvordan stiller de seg
til aktuelle saker i bygda?
Vignett starter neste uke med
intervjuer med partitoppene,
fØrstemann ut er Carsten BarbØi
fra KrF.
PA DERKJAI(T? Kjør til
YTRE ENEBAKK
BENSIN &
SERVICE AS
1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. gurnmiforhand/er

StáI-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!
TIC 02/92 44 08

VIGNETT

FRITT FORUM RESERVERER TOMTER
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for
lange innlegg etter beste sklonn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og
adresse.
Kirkene 10. mai 1987.
Enebakk:
11.00 Enebakk kirke
v/Johannessen. Nattverd.
17.00 Stranden bedehus,I
Flateby, v/Helgheim.
Nattverd.

Torsdag 7/5:
- Annet arr.m.
LØrdag 9. mai annet arrangement.
SØndag 10/5:
(B) 16.30:
SAMSON & SALLY
(U) 18.30:
LABYRINT
20.30:
(V)
FEM UTEN NADE

(
Adopsjon
Daniel Priyantha, fØdt pa Sri
Lanka, kom hjem sammen
med mamma og pappa 14.
april.

PIIKAT[N
Fam.samling
Bjerkely

pa

7. mai kl. 19.00.

Generalforsamli ng
I Vignett
Klokkerudâsen 13. mai.

Enebakk Pensjonistforening
mote onsdag 13. mai kl.
17.00. Se ann.

Mini-utstilling hos

Vi teirer og vi feirer, - men hva med
Iokaldemokratiet, fungerer det?
Noen tanker i forbindelse med kratiet? Vil det ikke vre en forfeiringen av 150-ãrsjubileet for del for et lokalmiljø dersom flere
innfØringen av formannskapslo- - med forskjellige meninger og
vene.
mater a Se sakene pa - far vre
For en tid siden hadde Eidsvoll med og bestemme?
Venstre et utspill som fikk en del
Vâkn opp, kjre medborger, og
oppmerksomhet i pressen. P0- se hva som holder pa a skje! Det
enget med utspillet var a skape kan ga mot et to-partisystem i
en debatt om det kommunale Norge. Et system som tjener
styringssystemet og M fram at HØyre og Arbeiderpartiet, men
det ofte er svrt vanskeiig for ingen andre. Et system som trosmâpartiene A fá reell innflytelse. hg vil fØre til mer maktkamp og
Velgerne tror kanskje at ved mindre bredde og folkelighet.
f.eks. a stemme inn 2 represenEn endring av nemndstruktutanter fra Venstre, sá er kom- ren i kommunene er pA gang, og
munen sikret at miljØmessige dette imØteser vi med forventhensyn blir tatt. Sâ enkelt er det ning. Nár saker kommer til kombare ikke. De smà partiene kjem- munestyret er ahlerede mye avper en kamp mot de store som gjort. Kommunestyret har ikke
mest av alt kan sammenhignes lenger den makt det en gang hadmed musa og elefanten.
de, og derfor er det ikke mer enn
I Enebakk har Arbeiderpartiet rett og rimelig at utvalgene far
gatt Ut og sagt at de Ønsker fler- mer formell myndighet. Da kuntailet alene - m.a.o. uten brysom ne kommunestyret bli et planleginnblanding fra de mindre partie- gings- og ideorgan, og dermed
ne. (Enebakk er ikke noe enestâ- kunne en kanskje lettere motiende eks. her, og andre steder har vere folk til a bli med. Men - da
HØyre gjort det samme). Det er pa en betingelse, at utvalgene
kiart at dette vii vre en fordel blir bredere sammensatt, og at
for Arbeiderpartiet. Med et rent smápartiene blir representert.
flertall i kommunestyret vil de fâ
Fram for mangfold og demogjennom alt de vii. Men hva med krati - stem pa smápartiene!
alle de andre i Enebakk som ikke
Enebakk Venstre
sympatiserer- med Arbeiderpar- -.
v/ToveBer' Nisen 1
'tiet? Og hva med lokaldemo-

OPPRUSTNING AV
BIERMERUD
Formannskapet gikk mandag
inn for at det foretras utbedringsarbeide ved Brermerud badepiass. Arbeidet begrenses
oppad til 218 000, og skal utføres
av Knut A. Thorvaidsen. De gikk
ogsâ inn for at det skal foretas
opprustning av tolettanlegget,
til
200
kostnadsberegnet
000. Forutsetningen for igangsetting av arbeidet er at finansieringen er sikret.
100 000 kroner som 1 1985 var
budsjettert til badeplass ved
Vik omdisponeres til utbedringsarbeider pa Bermerud

MiljØ og Friluftsnemda sØkte i
1986 om fylkestilskudd til utbedringsarbeider pa Brmerud
badepiass ved Lyseren. Tilsagn

om tilskudd pa 20 000 kroner til
utfØring av planeringsarbeid pa
sØndre del av plassen, plenarbeider, páfylling av sand, samt annen utbedring er gitt.
I tillegg tit utbedringsarbeid,
har spØrsmálet om nytt toalettanlegg vrt diskutert i Miii ø-og
friluftsnemda. Kulturkonsulenten har i innevrende àr sØkt bade om stat-og fylkestilskudd til
prosjektet.
Rádmannen sier i sin saksfremstilling han er positivt innstilt til de foreslâtte utbedringsarbeider, og at midlene avsatt til
Vik omdisponeres som foreslátt
av MiljØvern og friluftsnemda.
Men han sier forutsetningen for a
sette arbeidet igang, ma vre et
betydelig tiiskudd til prosiektet.

Olav Thune tors., fre.,
lØr. og sØndag kl.
16.00-19.00. Se ann.

Jubileumsoppvisning I Mjrhallen
Turn- og trimgruppa
lØrdag 9. mai kl. 13.00.
Se ann.

Temakveld, Stranden Bedehus
Tirs. 12. mai kl. 19.30.
Se ann.

Jubileumskonsert
Flateby Samfunnshus
tors.-fred. kl. 19.00. Se
ann.

Betel
Husk ukens mØter.

25-ärsjubileum
Stranden Skolemusikkorps
avholder jubileumskonsert pa Flateby Samfunnshus
torsdag 7. og fredag 8. mai 1987 kl. 19.00. (Torsdag kun
for innbudte).
Billetter Ms kjØpt ved inngangen.
Pris: Voksne kr 50,Barn kr 20,(Barn under 7 ár gratis adgang).
Kaffe og kaker serveres ved bordene.
Lotteri pa inngangsbilletten.
Billetter kan ogsá bestilles pa følgende telefonnr.:
- Eva Ek, tif. 92 82 38
- Bente Nilsen, tlf. 92 87 71

A/S Formannskapet gikk mandag enstemmig inn for a be Tomtesehskapet a reservere tre boligtomter pa Bergskaugjordet til
kommunalt ansatte og nøkkelpersonefl i bedrifter som etablerer seg I kommunen.En tomt
tildeles disponent John-Ake
Hansson i firmaet Nordmark
AIS, de tre Øvrige lyses ledig
blant kommunalt ansatte I kommunen.
Firmaet Nordmark A/S har
kjØpt tomt pa nringsomradet
pa Flateby og disponenten i firmaet har sØkt om a a kiØpe enebohig i omradet. Radmannen

op

nevner i sin saksfremstilling det
er vedtatte regler for tildeiing av
tomt til kommunale arbeidstagere, og nØkkehpersonell i bedrifter som etabherer seg i kommunen. Han sier det de siste ar
har vrt lagt Ut svrt M tomter
gjennom tomteselskapet, og at
man regner med det bar samlet
seg opp et visst behov. Videre at
det de to siste arene er sohgt en
del tomter i ødegardslia i Ytre og
pa Rud pa Flateby bade til folk
fra bygda og utenfra. Han syns
det er rimelig a anta at noen bor i
andre kommuner ønsker a kjØpe
tomt.

1411I& •i
STUDE
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saigsutstilling
hos Olav Thune
pa

Torsdag, fredag, lørdag og sondag holder Olav Thune en miniutstitling i sill hem i Ytre. Bildene er malt
Oslo Tegne- 09
Malerskole i vinter og har ulike motiv i ekspresjonistisk stil.
Se for ovrig annonse annet sted i avisen.

ril aksjonaerene I

AIS Vignott
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 møteleder og underskriver av protokoll.
3. Fortegnelse over aksjonmrer og fullmakter.
4. Godkjennelse av sakliste.
5. Arsberetning.
6. Regnskap og balanse.
7. Dekning avunderskudd.
8. lnnkomne forsiag.
9. VaIg.
Forsiag som onskes behandlet av generalforsamlingen ma vmre
styret v/Halyard Waade, 1911 Flateby, i hende innen mandag 4.
mai 1987.
Aksjonrer med ikke personlige aksjer bes mote med fullmakter.
Halyard Waade
leder
4

Onsdagens tekst
Herren or ailtid den samme
Jes. 46, 3-4, <<Hør pa meg du Jacobs aett - dere som
helt fra mors liv ble báret, - til dere blir gam'le er jeg
den samme, jeg vii bre dere, - ja, jeg vii bre og berge dere>>.
Dette skriftord er i utgangspunktet skrevet til Israel,
men har ailikevel et kiart budskap til oss i dag. Gud er
den samme, ogsâ i var tid, hvor alt synes a forandre seg
raskere enn fØr, og pávirker váre liv, levesett og framtidsperspektiver, men Gud er den samme, og bak all
utvikiing og veilykket fasade, har vi en sjel som trenger frelse ná som fØr. Og som vi ser av teksten: - Pa
hvilket aiderstrinn vi enn matte befinne oss, Ønsker
Gud a Were og berge oss, - Hvis vi vii?
F.H.

t

VIGNETT

Gpatulepep

BILDEMONSTRASJON
1105 YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A/s
Son. 10/5-87
Lor. 9/5-87
PROVEKJORING
TAKSERING
VIDEOFILM

KOM, SE OG PROV

Nils Ole Ostile

DEN NYE
FORD SIERRA

Na er det jamn slutt,
du er 40 âr, gutt!
Ingen dram og ingen fester,
fredag kommer pene
gjester!
Gratulasjoner vi deg sender.
Hilsen ifra gode venner.

GUNSTIG
FINANSIERING

200 barn soa Ønskebrønnen

FOLLOS STØRSTE BILLEVERAN[)011

I.-

FOLLO

411MI

FORDSENTERET KJEPPESTADVN. 30, SKI. TLF. 87 07 SO

SWELEFONER
•SE VAREMOBflTELEFONER
UNDER

BEMOSTRASJON
Lordag 9/5 - sondag 10/5
hos
YTRE ENEBAKK BESIN & SERVICE A/e
Q MOBIRA

OG

MOTOROLA

NMT 450 og NMT 900
Del er vfktig a velge nktig nãr del gjelder mobil-

telefon. Jo mer du vet, jo lettere blir valget...
PRØV OSS DU OGSA!

RMI) TELEUTSTYR AS
MOBIL TELEFONER LUEKET NEfl PERSONSOKERE

Torsdag gjestet Marits dukketeater Enebakk, og forestillingen Ønskebrønnen
ble vist for vet 200
barnehage- og førskolebarn.
Marit Hulaas Stubberud er fra
Rakkestad, og bar tidligere spilt
i Enebakk flere ganger. Hun startet med dukketeater for vel 16 ár
siden, og etter en periode pa Oslo
Nye Teater I Frogneparken, begynte hun for seg selv. De siste ti
âr bar hun spilt alene 1 Marits
Dukketeater med forestillinger
for barn. —Egentlig bar jeg lyst til
lage noe for ungdom ogsâ, men
er redd dukketeater ikke er det
som trekker den aldersgruppen.

Hjelper ikke á4age et stykke om
oppdragene uteblir.
ONSKEBRONNEN
Stykket ønskebrØnnen som
med støtte av kulturstyret ble
vist i Herredshuset sist uke, er et
gammelt negereventyr hun bar
gjort om. Her mØter vi Lille Kanin som ikke har lyst til a vre
seg selv, han vil ikke vre en hvit
kanin med Ører som star rett opp.
Dessuten er bena for store og halen for liten.
En dag kommer Tante Kanin
fra byen, hun forteller om ØnskebrØnnen, der kan Ønsker opp
fylles. Lille Kanin benytter dette,
og skaffer seg blant annet vinger.
Men hva er det sâ som skier? Ingen kjenner han igjen, hverken
moren eller vennene. Og etter
mange forviklinger lrer kani-

nen at egentlig er det nâ bedre a
vre seg selv, godta man er den
man er.
Stykket ga mosjon til lattermuskler bade for smá og store,
samtidig som det hadde innhold
og mening. Det hele var godt krydret med innslag med andre dyr,
leker og artige bevegelser. Dukkene var alle laget av Marit selv,
og man kan nok en gang bare
konstatere hvilken utrolig prestasjon det er a spille godt dukketater!

I

REDD BARNA
f

Jcrnbanelorgel 2, Oslo I
Poslgirokonto 5 00 0187

VIGNETT

Gamfle bildep

Ukens turner

12.000
politiradioer
smugles ärlig

Tegneflim med norsk tale
Filmen "Samson & Sally er
eventyret om den hvite hvalen. I
havet bodde hvalene ikke et bestemt sted, men over alt. De var
havets kjemper, men likevel var
de redde - spesielt for menneskets jerndyr (skipene). Dette er

historien om hvalen Samson som
drar Ut pa en uhyggelig og farefull ferd for .A finne gamle Mobby
Dick. En spennende fortelling
om livet i havet med flotte fargestrãlende bilder.

MØt Bowie I Labyrint

Politiradloer og radarvarsiere blir daglig smuglet over til Norge i store
kvanta fra Sverige. Kjøpelystne og nysgjerrige.
nordmenn kjøper denne
forbudte elektronikk og
bare en brøkdel av disse
blir tatt pa <fersken>.
Strømstad og Svinesund
er <<Mekka>> for østlandet nár det gjelder
disse produktene. Svenskene har ingen restriksjoner for saig av slike
varer, mens det her pa
berget er u1ovlig i anskaffe seg slikt utstyr.
Det anslãs at det hvert ár
smugles inn 12.000 apparater og sjansene for a
bli tatt ved grensene, er
minimale, skriver Demokraten.

REDD BARNA
Jernbanelorgel 2,Oslol
- Poslirokonlo 5000187
Johan Bratli
Etter folketellingen i 1875 bodde han i Ekebergdalen
og jobet pa Fyrstikkfabrikken. Hans mor het MARIE
ENERSDATTER og var fra Engerhoim. Hans far var
død. Hans stefar het Nils.
Johan Bratli var barberer og hadde sin forretning i
.. .,..
Brugata iOslo.,. .
Han var fetter til JOHAN EDVARD SIMENSE

Diakonikonsulenten
til Enehakk
Tirsdag 12.mai far
Enebakk besØk av diakonikonsuient Astrid Kristiansen i
Borg Bispedømme.
Da blir det et mote pa
Stranden Bedehus,
og konsulenten vii
hoide et fordrag med
tema. Fellesskap og
omsorg i menigheten.
Astrid Kristiansen tiltrádte
som diakonikonsulent september i fjor. Men noen nykomling i
kirkelig arbeid er hun ikke. I tillegg til a ha vrt bispedØmmerádssekretr har hun bygget
opp, ledet og drevet Lysets Seier
i Spydeberg. Her har hun gjennom arbeide med unge narkomane vrt med og drevet diakonalt
nybrottsarbeid.

Interessant! Morsomt!
Nødvendig!

En eventyrlig film fra skaperen
av Star Wars".
Sarah fikk ikke tid til a ta det
tilbake - fØr det var skjedd - det
hun hadde drØmt om og lengtet
etter, men hun ogsâ var livende
redd for: A bli kvitt lillebroren
som. gjorde livet sâ plagsomt for
henne hver gang faren og stemoren skulle i seiskap - og Sarah
matte vre barnevakt. Hun hadde lrt et trylleformular. Hvis
hun sa de hemmelige ordene
hØyt, sá kom tomtene og bortfØrte den skrikende lillebroren.
Hun bade trodde pa det - og tvilte. Kanskje hun skulle si de fryk-

tede ordene? Hun jorde det. Og
lillebror var forsvunnet. Samtidig dukket tomtenes konge, Jareth, opp og fortalte hva som ná
ville skje: Hvis Sarah ikke flkk
hentet broren tilbake innen fà timer, og nddd fram til slottet bortenfor. Labyrinten, ville broren
bli en av dem - en tomte for resten av livet...

QfqtN

Pàjakt
etter utlOrdring?

Fern Wen näde

Diakonikonsulent Astrid
Kristiansen kommer til
Stranden Bedehus.
Kristiansen tok Norsk DiakonihØyskole i fjor.
Se forØvrig annonse annet sted
i avisen.

LOMALAU)
-den ma

Filmen handler om fern kriminelle ungdommer som blir plukket ut til a delta i et spesielt rehabiliteringsprosjekt, som er usedvanlig tØft. Det er nesten umenneskelig hva disse guttene ma
igjennom, og slutten er helt
utrolig. Publikum vil garantert
ikke kjede seg et sekund.
Michael Mann, mannen bak
den populre TV-serien "Miami
Vice" - bar laget denne spenningsfylte spillefilmen.
Vises torsdag og sØndag.

Vignett trenger

f reel ance-arbeidere
og soker deg (dere) med skrivekloe
og argusøyne over bygda.
Interessert?
Kontakt redaktør Marianne Olsen
tlf. 92 65 40 eller 92 64 15

VIGNETT

Ukens, spaltist Kirsten Hobol stillep
Positiv utvikling....
ut pao ligningskontopet
Min personlige mening
er at jeg er sá glad, - ikke
bare fordi det er VAR og
fordi jeg bor i et fritt og
demokratisk land som
Norge, og i Enebakk, og
alt det der, - men jeg er
glad fordi vi har fãtt en
positiv utvikling i Helsesektoren.
Vi har fãtt private klinikker som Ring Senteret, Klinikk 8, Oslo
Akutten m. flere ikke
langt unna Enebakk.
La meg ha det sagt med
en gang - jeg vil ikke at
alle komm./statlige legesentralsykehus skal nedlegges, ei heller vii jeg
slutte a bruke disse - nei,
- langt der i fra, men det
positive er at na har vi
valgmuligheter.
Tenk bare pa de foreldre fra Enebakk som ikke
fikk hjelp til sitt syke
barn hverken pa Sentralsykehuset i Akershus,
Enekbakk
legesenter
(kontoret var stengt pga.
flytting), Ski sykehus m.
flere. Dc fikk hjelp til
slutt. Hvor: Jo, - pa Oslo
Akutten.
Videre tenk at i dag behover en ikke a vehtc---pfi
time, om en ikke vii. Det
finnes ikke timebestilling
(pa f.eks. Oslo Akutten), en kommer rett inn til legen, og under samme tak
finner en til og med allmennpraktiserende leger,
spesialister og rØntgenavdeling osv. Mao. en sparer
tid. Det koster - selvsagt,
men hva koster det ikke
av f.eks. engstelse a yente?
Kanskje det aller beste
med disse stedene er at de
er kommet sá langt at de
setter DEG i sentrum, i
motsetning til tidligere
da- pasienten skuile stá
med <<lua i handen>> og
vre dypt takknemlig for
A komme til LEGEN. Er
ikke det positivt.
Er du helt imot private
klinikker, - sier du.
FLOW, da fortsetter du
bruke
bare
a

komm./statlige legesentra/sykehus, for de ma besta og de ma vi ha.
Men, over noe tid - vii
du oppleve at ogsa køene
pa ditt iegesenter/sykehus er butt noe mindre
nettopp pga. at <<mine likesinnede>> bar vert innom private klinikker. Er
ikke det ôg positivt...
Nar
har
de
komm./statlige legesentra/sykehus ftt konkurranse, og det har vist
seg a vre meget sunt. N
ser man nemlig med nye
Øyne pa probiemene i helsesektoren.
visA
i ávisen like etter pàske
at <<Mor har mistet sønn
pga. daruig bemanning pa
intensivavd. pa Rikshospitalet>>. Tenk deg om det
var DITT barn...
En ser jo ut fra dette at
det er mye igjen a rette
pa, - sr1ig da med tanke
pa at kvinner er underbetait i typiske kvinneyrker og at det fortsatt er
mange avdelinger, underbemannet, men tross alt,
det liar skjedd floe.
Hva om vi brukte samme fremgangsmate for a
fi fart pa flere ting - f.eks.
utbygging av barnehager
& aidershjem for a nevne
floe.
Kunne da flere grupper
i samfunnet hurtigere sett
lysere pa ti1vrelsen????
Ha en riktig god og p0sitiv dag fra en tidligere
ansatt i heisesektoren.
Ingrid Overby

Kirsten HobØl ved et av bildene som i clisdse dager hen ger

Landskapsbiider
ot portretter kvikker om dagen opp
de store hvite veggene pa ligningsf!,ne
tanto
irs
40
The
HobØl, og vii henge
oppe tre uker til.
Pianen er at det deretter vii komme
andre kunstnere og
vise sine arbeider,
et oppiegg som
gjennomfØres av
kunstforeningen I
samarbeid med hgningskontoret.
Kirsten HobØl er ikke av dem
som bruker store ord og yendinger. -Ran ikke vre noe a
skrive om, det jeg lager er jo
sá alminnelig.
Joda hun maler det alminbarnebamet
i
nelige
17.maistasen, utsikt fra garden, en granstamme ... Bildene
viser det hun ser, uten ekspresjonisme, men med en ekte varme. Og en del er det nok
som savner dette i var tid,
mange er det iallefall sora har
tatt seg tid ved hennes bilder
pa tidligere utstillinger I Enebakk.

50-árs dagen, og de ti siste Ara
bar det blitt litt, men pa langtnr sa mye jeg skulle Ønske. -Er
jo ikke bare a ta fram malesaker
om man bar en time, ma ha skikkellg med tid om det-skal vre
noen vits. Og har man en dag tid.

pa ligningskontoret

Ut 11978, det var pa Herredshuset. Deretter bar det blitt to bobbyutstillinger i Helselagets regi,
og amatØrutstillingen til Kunstforeningen i fjor. -Hvorfor var du
ikke med der iár?
-Syntes ikke jeg hadde nok ar-

er. Er ikke bre - srnØre sam- S 1 ing 'a
• set - jøh ( vf
men noe.
holde I sommer, har ikke nok til a
LIERT AV LEICKNY
were med begge steder. -Noen kurser har Kirsten HobØl
tatt, blant annet hos Leickny
Om du er pâligningskontoret,
Derleck. Og de siste arene har Jo da bør du ta deg tid til en ekshun vist sine bilder pa enkelte Ut- tra titt pa bildene.
stillinger. -Stilte for fØrste gang

Nr.,20-35
Hot pink
Kornblá
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Ekte enebakkbakkjente er
Kirsten, fØdt og oppvokst i bygda. -Har likt a tegne og male fra
jeg var liten jente. Det er vel som
med sangstemme, man har noe i
seg og vet man ma gjØre det. Men
har aidri kunnet satse pa det, var
ikke vanlig a gjØre slikt da jeg
var ung. Matte arbeide for a greie
seg. SA etter grunnskolen jobbet
jeg om dagen og tok handelsskole pa kveldstid. Deretter fikk
jeg kontorposter til jeg giftet
meg.
Mye tid til tegning og maling
var ciet ikke i disse arene, og bedre ble det ikke pa gard med lire
barn. -Fikk mitt fØrste staffeli pa

Nr. 3 - 13 Olympia
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Grendesenteret - 1911 Fjateby
TIf. (02) 92 8374
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VIGNETT

Hap0sla0ende vipsesong pao kinoen
Etter en feberhet kinoperiode med Crocodile Dundee, er det pa tide a komme tilbake til
mer normale kinotilstander. Vârsesongen fra
Flateby kino byr pa mange hardtslãende fitmer, med PLATOON pa topp. Men det blir
mer. I forbindelse med Huds invitasjon til
Cannes-festivalen, viser Flateby kino originalversjonen. Visningen skjer samtidig som
Cannes viser kortversjonen.
Clint Eastwood, Sylvester Stalone og Chuck Norris star for tre
av de mest hardtslâende filmene
i denne perioden.
Clint Eastwood kommer i

"Hartbreak Rid a
)) som den
ge
tren som ikke trives i fredstid.

Men sà far han et tilbud fra sitt
gamle regiment om a stâ for treningen av en svrt vanskelig
tropp...
Sylvester Stalone kommer i flumen

Over the top)).

Sylvester hat en sØnn som er
vokst opp hos den rike bestefaren. Selv er han '<bare en trailersjáfØr og blir ikke akseptert av
svigerfamilien og har liten kontakt med sØnnen. Sylvester yinner imidlertid en stor handbakkonkurranse og situasjonen snur
seg. Moral: For a bli sosialt akseptert ma du ha muskier - prØv
en handbak!
Chuck Norris er denne gangen
ikke sâ beintØff som han pleier.

Dramatisk scene fra den firedobbelte oscarpremierte
krigsfilmen Platoon. En film som er et endelig oppgjØr
med Vitenam-krigen.

Han har ná forlatt karateklubben og begitt seg ut pa jakt etter
en forsvunnet skãtt i filmen

<Firewalker.
Na ma Indiana Jones passe seg.

For de som i det siste har butt
krokodillefrelste, gis det her en
anledning til pánytt a stift bekjentskap med disse trivelige
skapningene...
mangler ik<<Platoon))
ke action, men den ligger pa et
aimet
men skildrer i krasse bilder det
indre liv blant soldatene i en
tropp i Vietnam foran og bak
bruk
alle
sine
fronten, og viser studier av solda- spesialkunnskaper...
tenes forhold til krig og lokalbefolkning og konfiikten mellom
soldatene i troppen.
er tilbake. Han er redd. Han er
belt alene. Han er tre millioner
lysâr
hjemmefra. Han kom hit
De fern ungdomsforbryterne i
sammen med sine egne og det
var ikke meningen a bli...

CUnt Eastwood som,
hardtslâende sersjant.
verden. I "Kortslutning" mØter
vi Nr. 5, en dØdbringende robot
som pga. lynnedslag blir
levende... I <<Navigator'> mØter
vi mystiske vesener fra verdensrommet, et romskip og en 12 ârs
gammel gutt.

<<Fern uten näOg sá ma vi ikke glemme
blir sendt ut i villmarken
de
<HUD.
Labyrrnten
er en
som et ledd i et forsØk pa a ía
dem tilbake til samfunnet. Men eventyrfllm om piken som ma leetter at de kommer tilbake dukker flere problemer opp.

te etter sin bror, som hun har
<<tryllet" vekk. David Bowie spiller en trollmann som hjelper henne.

I kriminalfllmen

E.T- det lille vesenet fra
verdensrommet er tilbake
igjen ... Her i en scene fra
filmen sammen med Henry Thomas som spiller
hans hjelper og forsvarer
en mer science-fiction-betont pa jorden.

I
Mannen som <<Navigator
og
døde
to
ganger))
mØter vi special-effects spesialis- <<Kortslutning
ten som blir lurt opp i et kom- mØter vi ogsá fantasief, men na i
filmene

plott. For a redde livet ma han ta

Vibeke LØkkeberg i rollebilde fra filmen Hud, som iàr
ble antatt til en av hovedmØnstringene ved Cannes-festivalen.

VIGNETT

AnnemLise Knoll kunstnepen
som tolkep foptid og natid
0

Av .Ragnar W. Nord

Maleren og grafikeren Ann -Lise Knoff, som tidligere var bosatt i
Enebakk og herer i ungdomssl o1en, fyller femti fir 10. mai. Hun debuterte med vakre koldnálsreth ringer i 1967, fikk sitt gjennombrudd
som maler i Kunstnerforbund et i 1972 og som bokillustratør av Dreyers praktutgave <Draumkveth t> i 1974. Hun har deltatt pa flere internasjonale biennaler, og henne s arbeider er innkjøpt av Nasjonalgaltenet, Riksgalleriet og flere n orske kunstforeninger.
"Det ligger en religiØs stemning bak disse bilder, som av og
til far ikonens stemning", skrev
øistein Parmann i Morgenbiadet
etter en separatutstilling i 1970.
Det er heller ikke sá rart, for
mange bilder forteiler om en
dypt engasjert kunstner med forankring i kristen tro og mystikk.
Hun konverterte til katolisismen
i 1964 og denne omvendeisen til
en mer sakrai kristentro, dette
rekkverk i tilvrelsen, preger
hennes mange tolkninger. Ved Siden av maleren Victor Sparre, er
hun den kunstner som best forstar a tolke Bibelens budskap ut
fra en kunstnerisk synsvinkel.
Hun slo igjennom som maler
ved en utstilling i Kunstnerforbundet i 1972, og kunsthistorikeren Oscar Thue, som ikke godtar
hva som heist, skrev at Knoll
"deltok med fantasifullé raderin
ger i velkjent raffiert utfØreise.
Det var bint annet kirkemotiver
fra Norge, Italia samt poetiske fabuleringer omkring bestemte
dikt og eventyr>. Spesielt hennes
frembring av "Jan von Huijsums biomsterstykke", som Wergeland skrev om, er overdâdig og
ypperlig. Et lignende eksempei

er "Enebakk', et bilde som formelig eksploderer I blomsterprakt - malt i 1971.
Anne-Lise Knoff har forkjrlighet for ulike madonnamotiver,
som blir tolket ut fra Øyebiikket,
det hun opplever der og da, og I
koldnâisraderingene til "Solarhod" fornemmer vi denne ekstatiske men likevel sakrale
holdningen. "Siden virkehigheten
er I farver synes jeg gjengiveisen
passer i sort/hvitt>, sier hun om
disse bildene. "SorUhvitt og
koldnál har vrt mine grenser for at jeg skulle kunne utvikle
den rikdom som er mulig innen
disse grenser, Det jeg lager er i et
grenseland mot det litterre".
Det er en meget arbeidskrevende form, alt som skrives ma vre
speilvendt, og alt er tegnet med
kobber - i alt 600 fors
terftethg
ret og hjortens horn" - vitner om
sterk innievelse og kontemplasjon av verket. Det samme
kan sies om illustrasjonene til
'Draumkvedet"; ogsà her makter hun a forene fortidens litterre skattkammer med en nátidig
holdning, bildene er tint avstemt
til innhoidet som lever i leseren

lenge etter at lesningen er avsluttet.
Et annet viktig - og ikke minst
vektig -. arbeid er arbeidet med
HamarkrØniken, utgitt i 1976.
Her har hun maktet a gjenskape
erkebispesetet slik det kanskje
sa ut for reformasjonen og sammenbruddet i 1537. Her er fine
detabjer som understreker katohisismens absolutte hegemoni i
Norge i mer enn 500 6x, en nyanserikdom sa overveldende at
selv et fotografi, hvis det hadde
eksistert, ikke hadde kunnet
konkurrere med Knolls tegninger. I bildet av Hamar domkirke,
silk den antagelig sa ut, ser vi ogsa kunstnerens ubendige trang
til a oversâ motivet med blomster, busker og alle slags draperier. Men ser vi nrmere er kor;- .. samme 10.
Knoffs siste utstilllng ble hoidt
na i april i Kunstnerforbundet.
Her star ogsa den kristne tro og
tanke sentralt, men hun viser ogsá at hun er en nátidig kunstner.
Med utgangspunkt i den fryktelige ulykken med romfergen Challenger i fjor, har hun formet raketten til en monstrans, karet

hvor nattverdbrØdet oppbevares,
som skab bres frem for Guds
asyn, et offer sa uhidelig unØdvendig som vel mulig. Og monstransen gar tvers gjennom selve
eksplosjonen som er formet som
en svane - en svanesang for romfartseventyret? Her er kunstnerisk engasjement og sterk innlevelse brent pa en formfull mate. Hennes mektige radering
Aurora' ftkk dlkteren Roll Jacobsen til a skrive
Snkafl1
big avslutning pa denne gjennomgang av Anne-Lise Knolls
verdifulle bidrag til norsk kunst:

Der de alltid motstridende
tiders meninger, protesttog, halvoppfylte
og aldri eller noenlunde
—Klipp ut

Marianne I nye lokalep
Mariannes frisØrsalong er âpnet i StrØmsborg og Enersens lokaler I Kirkebygda.
Marianne Tonerud har tidligere hol cit til pa Sanner i Dalefjerdingen. —Flyttet for a
komme mer sentralt, men ogsã for s ?lv âfâ kortere vei til jobben, sier hun.
Store endringer er ikke gjort, men n del mer smykker og smâting er tatt inn ved sidenav salg av hârprodukter.

bØnnhØrte
lØper ut I sanden, vàre
hap
reddes fra flamme-ovnene
og
knuses igjen i sutrende
dagsbehov.
Til de reiser seg sky-flammende
mot Andromeda og Arkturus
roser
kanskje bak dØden, marmorhvit,
- For noen tror pa hápet
stikk imot all forstand,
livet i dØdens rom, dets
trossige stjerne.
(Utdrag)

I
We Enebakk I

.i 17. mal 1987

Klipp ut—

Alle er hjertelig velkommen til a delta.

Aktivitet
Ki.
08.00 Flaggheising pa Ytre Enebakk skole med speiderne og Ytre Enebakk Skolemusikkorps.
09.15 Skolemusikkorpset spiller pa Sykehjemmet.
10.15 Skolemusikkorpset marsjerer fra skolen til Man
kirke.
10.30 Gudstjeneste i Marl kirke.
11.15 Skolemusikkorpset marsjerer fra Marl kirke til
skolen.
11.30 Barne- og folketoget gãr fra skolen. (Togrute: Til
LØken, Sagstuveien, Tiurveien, ned Vâgliveien og
deretter riksveien tilbake til skolen).
12.30 Tale for dagen (umiddelbart etter togets tilbakekomst).
13.15 Underholdning av
Skolemusikkorpset
Betel Hornorkester
Janitsj aren
Leikarringen
To-radergruppa Rallarn.
Ca. 15.00 Avslutning med trekning av Skolemusikkens
sykkellotteri. Premieutdeling for pilkast og lultgevrskyting.
Leker, spill og film for barna. Skyting, pilkast m.m.
Brus - is - pizza - kafle - vafler og forfriskninger fâes
kjØpt.
Parkering ved Mjrhal1en. Ingen parkering ved riksveien eller pa skoleplassen.
17. mai-komiteen
Skolen gjØr oppmerksom pa folgende:
Vi ber de elever som ikke er i kirken, vre pa skoleplassen for oppstilling kI. 11.15.

Klipp ut -

Klipp ut - Klipp ut - Klipp ut
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Turn- og
trimgruppa

Flateby Vannverk All

Teteverket - Kongsvinger teleomrâde

Omkobling til vârt nye renseanlegg vii foregá i tiden 7.
mai til 15. mai.
Av tekniske àrsaker blir vannet ikke tilsatt kiorgass for
a nØytralisere eventuelle bakterier i denne perioden. RAvannet er vanligvis rent nok for drikkevann, men for a
vre sikker pa a unngâ uhell ved uforutsett forurensing
av vannet, anbefales det at man koker drikkevann i disse dagene. Lavtrykksonen biir kjØrt over høydebassenget og det henstilies til brukerne a redusere forbruket mest muiig pga. begrenset pumpekapasitet.
For styret, Pal Rust

Jubileumsoppvisning i Mjrhal1en
lØrdag 9. mai kl. 13.00. Kaffesaig. Kiosk. Lotteri.

BETEL
Ons. 6.5. kl. 19.30: MenighetsmØte.
LØrdag 9.5. kl. 19.30: LØrdagskafe.
Søndag 10.5. kl. 10.00:
SØndagsskole. Ki. 19.00:
Kjeli Hagen.
Alle velkommen

Telelonkatalogen 1987
Utdeling av kataloger i Akershus er ná igang. De som 1kke har mottatt kataiogene innen utgangen av april bes
for fØlgende alfabetlister/sentraler henvende seg til:
Enebakk: (Enebakk og Ytre Enebakk)
92 44 84
(Flateby)
92 87 42
etter kl. 17.00
Frogn:
Ski:
(Siggerud)
Vestby: (Vestby og Hvitsten)
(Son)
As:
(Nordby)

Temakveid
PA Stranden bedehus, Flateby, tirsdag 12. mai kl. 19.30.
Diakonikonsulent Astrid Kristiansen fra Borg bispedømme kommer pa besØk. Hennes tema for kvelden er
meget aktuelt,
<<Fellesskap og omsorg I menigheten.

Enehakk
pensjonistlorening

Eliers medvirker Steinar Heigheim. andakt. Nils J. Finne, sang. Hâvard Ondenstad, musikk.

har mote pA Herredshuset
onsdag 13. mai ki. 17.00.
Husk pãmelding: Tur til
Arvika 18. juni.

iè(eW

Diakoniutvalget i Mari og Enebakk er arrangØrer og vii
sØrge for bevertning.
Alle er hjertelig velkommen!

Styret

ZA
1*RA

93 1781
872055
etter kl. 15.00
86 94 52
95 1530
95 76 06
94 1625
94 62 59

Dette ordnerjeg:

"I UNI koster del ná under
1000 kroner Aret a forsikre seg
for 300000!"

SENAPENT

0oSVOL0

R

ev54oESENIANT

j O2) 4111

,UNI lanserer ná en livsforsikring - Har du gjeld, eller trenger sikkerRisikoforsikring - med mye lavere
premie. Det er en forsikring som
utbetales ved dad i forsikringstiden.
Et par eksempler: For k9inne 30 àr
og med okonomisk sikkerhet
mot dod i 20 ár, koster det 847
kroner âret for 300 000.
For mann 20 àr og med samme
sikkerhet, koster det 884 kroner
áret for 300 000.

HANDLER H

ED.

Forretningssenteret
1914 Y. Enehakk
TIf. 92 54 20

Apn.tider:
Man.—tors
Fre.
Lor

10-19
10-20
10-15

GRATIS PARKERING

2

het i annen forbindelse? Er du
familieforsorger? Da er dette forsikringen for deg! Med den nye
risikoforsikringen UNI nâ lanserer,
er det bitt mye rimeligere a vise
omsorg for dem du er glad i.
Spesielt er det rimelig for kvinner.
Ring, stikk innom eller be meg
komme hjem til- deg.,

I FORSIKRING
GRATIS PARKERING.

NY
PLANTESESONG
Hagesenteret bugner av busker og trr.
Aidri har utvalget vaert sâ stort.
Velkommen til en hyggelig handel!

'
t'ILLESTRØM GARTNERI
Avd. pa Skedsmotorget
Trondheimsvn. 11

GRATIS PARKERING

Fabrikkgt. 3 v/Lillestrom Sykehus Avd. pa Strommen
Stromsvn. 41 - TIf. 06/81 29 48
TIf. 8116 02 - 81 30 71

GRATIS PARKERING

GRATIS PARKERING
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IV

Enebakk kommune
Heise- og sosialetaten
SOSIALKONTORET
Sosialkonsu lent

Styrer
skal ansettes i nyopprettet 1/3 stilling ved Ytre Enebakk familiebarnehage fra 1.8.87.
SØkere ma ha fØrskolelrerutdanning.
Stillingen lØnnes i st.kode 6712, ltr. 21.
Nrmere opplysninger Ms ved henv. sosialleder Johnsen eller
personalkonsulent Faller, tlf. 02/92 60 60.

Pa denne bakgrunn
soker vi

YTRE ENEBAKK FAMILIEBARNEHAGE

Familiedagmodre/-fedre
Er du interessert i a bli familiedagmor/-far i Ytre Enebakk? Barnehagen skal starte opp fra 1.8.1987. Det skal ansettes 5 dagmØdre/-fedre.

FLATEBY FAMILIEBARNEHAGE
Er du interessert i a bli familiedagmor/-far?
Ved familiebarnehagen er det flere ledige stillinger:
- En fast stilling skal besettes f.o.m. 17.08.87, eventuelt tidligere.
- En fast stilling skal besettes f.o.m. 20.04.87.
- En engasjementstilling skal besettes fra Ca. juni 1987 til
14.8.87. Det er muligheter for forlengelse.
- Fast vikar skal ansettes snarest mulig.
For stillingene som dagmØdre/-fedre gjelder:
Familiebarnehagevirksomheten er en kommunal barnehage,
men virksomheten er lagt til det enkelte, godkjente hjem.
Barnehagen er for barn i alderen 0-3 àr, og hver dagmor -far kan
ha 4 barn i fØrskolealderen (2 barn i alderen 0-3 ar), egne barn
under 7 àr medregnet.
Den som ansettes far vanlige kommunale ansettelsesvilkár. (ikke pensjonsordning dersom man mottar 1 barn, dvs. 1/4 stilling).
LØnnen er kr 2.265,- pr. mnd. for 1. barn og kr 1.937,- pr. mnd. for
2. barn. Godtgjøringen gjelder ikke familiens egne barn. LØnnen er ft. under revision.
I tillegg utbetales en skattefri utgiftsàndel pa kr 529,- pr. mnd.
pr. barn.
Styreren ved familiebarnehagen gir praktisk og pedagogisk veiledning til den som ansettes.
Nrmere opplysninger og sØknadsskjema Ms ved henvendelse
til personalkonsulenten, tif. 92 60 60 eller til Evy Lindberg Olsen, tif. 92 85 71 etter kl. 15.00.

ENEBAKK SYKE. OG ALDERSHJEM
Vaktmester
skal ansettes i ledig 1/2 stilling.
Det er Ønskelig at den som ansettes har hãndverksmessige
kvalifikasjoner.
Stillingen lØnnes i st.kode 6541, ltr. 9-17 ev. 18 etter kvalifikasjoner.
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse til styrer ved sykehjemmet, tlf. 02/92 44 60.
Stillingen kan ev. kombineres med 1/2 stilling som vaktmester
ved Kirkebygden skole, se nedenfor.
FOR STILLINGENE WELDER:

Ansettelse skier pa de vilkâr og med de plikter som til enhver
tid framgâr av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemal sendes
Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 21. mai 1987.
Rádmannen

SKOLENE
Kirkebygden skole - vaktmester
Fra 0 1.07.87 skal det tilsettes vaktmester i 1/2 stilling ved Kirkebygden skole i Enebakk.
I stillingen Ønskes en person med fortrinnsvis hãndverksmessig
utdanning og praksis, og som samtidig er innstilt pa a samarbeide med elever, lrere og andre tilsatte.
En arbeider for tiden med utbyggingsplaner for Kirkebygden
skole.
Det tas forbehold om endringer/justeringer nar det gjelder
fremtidige arbeidsforhold, bl.a. som fØlge av en eventuell Utbygging av skolen.
Stillingen kan eventuelt kombineres med 1/2 stilling som vaktmester ved sykehjemmet (se ovenfor).
Tjenesteplikt, arbeidstid og arbeidsforhold i henhold til vanlige
kommunale vilkár slik disse gar fram av by, instruks, reglement og tariffavtaler. Skolens rektor blir vaktmesterens nrmeste overordnede.
SØknad bilagt vitnemal fra skoler og kurs samt attestkopier fra
tidligere og návrende arbeidsgiver, sendes Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk, innen 21. mai 1987.
Skolesjefen

som begge utvikler de unges kreative evner og gir
dem mulighet til a skape de herligste 'plagg til fornuftig
pris:

er Enebakks
storste dagligvareforretning,
med solid
okonomi - og
med en voldsom
økning de
siste âr.

skal ansettes i ledig hel stilling ved sosialkontoret.
Stillingen byr pa allsidige arbeidsoppgaver innen alle felt av sosial omsorg. Den som ansettes kan bli pãlagt a vre sosiallederens stedfortreder.
For stillingen kreves sosionomutdanning og relevant praksis.
Stillingen lØnnes som sosialkonsulent, ltr. 21-24 (st.kode 6559).
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse sosiallecler Johnsen i tlf. 02/92 60 60.

2 kun/imasjnsgaue

LBK(NS
MATSENTER A/S

Suveren nyttesemmaskin
m/knapphullautomatikk,
Ilexisom m.m.
1200.-

SAMBA?

NA
KUN

Grovstrikkemaskin som strikker
med tykt og tynt garn
Pinne 2.5-9.

voksne

medhjelpere

Kjempeutvalg i garn I vârens targer

som iiker a omgás
mennesker og som
onsker a ta i et tak i
travie tider.

SINGER

WESTGAARDEN - SKI
IDRETTSVN. 10. TLF. 87 4121'

Miljo:
Det er du
seiv med pa
A skape.

Vi forer kher
til voksne rnannfolk

Lonn:
Vesentlig over tariff.

FERIEHJELP
Likesâ søker vi

medhjelpere
til a hjeipe oss til a fâ
avviklet
ferien
sommer.
Heist over 18 âr, ved'kommende vii, hvis
hun/han onsker det,
ogsa siden fá anledning til a jobbe fredag - iørdag eller
kveider.
V/ER IKKE
BESKJ EDEN,
SPOR OSS

Sommerjakker

fra kr 298.

(Som avbildet 498.-)

Sommerbukser

Henv.
Soifrid eller Torleif.

fra kr 2980

(Som avbildet 358.-)

Stort utvalg i jakker, bukser og skjorter.
(Ogsá store storrelser).

tOKENS
MATSENTER A/S

VI TAR IMOT DE FLESTE
KREDITTKORT OGSA
SMARTKORTET

YTRE ENEBAKK
TIf. 92 40 14
01

%&R
1'@DEBY

Ved telegrafen
Voldgt. 5. hf. 06/81 17 53
2000 Lillestrom

-
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Politisanmeldt
En beboer ved Binningsvann p
Gran i Ytre Enebakk har politianmeldt Knut Enger, kommunen og fylket. Enger er anmeldt for a drive forurensing av
Binningsvann.Kommunen og
fylket er anmeldt for ikke a ha
kontrollert og forsØkt a stoppe
denne forurensingen.
Knut Enger har sØkt om a drive
avfallssortering pa Gran. Saken
er ná til høring, og bade bygningsrãdet og miljøvern-og friluftsnemnda har gátt imot a gi
slik tillatelse. 90 bveboere i omrâdet bar ogsá protestert mot at
søknaden innvilges.

Noen fà akvareller 09 malerier
selges fra mitt atelie i

Etterlysning
Dobbel aluminiumsstige

Solheimsvn. 14, 1914 Ytre Enebakk
Tors. 7. og fred 8., lord. 9. og sond. 10. mai.
Alle dager 16.00-19.00
OIav Thune

forsvunnet fra Flateby Gren-

desenter. DusØr.
Halyard Waade, tIf. 92 87 13
HE 92 83 74

Godt utvalg i sommerplanter
fra 8. mai

Vi sOker leilighet/hybel

Flatehy
Blomster

for en av vàre ansatte.
Heist pa Fiateby.
Ring tif. 92 88 60, spØr etter Tonny.
Ristorante Italia Pizzeria

ya
W
interf Iota

T 9

Fkehergdalen
hOS
Grethe og Urnulf

Saken skal trolig opp til behandling formannskapet 11.mai.
Avfallssorteringen pa Gran bar
allerede foregátt et drs tid. Representanter fra kommunen og
fylket var pa befaring i desember,
og det ble da bemerket at slik
virksomhet betinger tillatelse etter forurensingsloven.
Etter oppfordring fra fylkesmannens miljØvernavdeling har
Knut Enger sØkt om tillatelse til
avfallssorteringen.

L0120/4G 9. MA! kL. '1O
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9. -46. MA!
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MLE

Ale.

FØR:

IWO

Besøk et av Norges
største og mest moderne
Citroen-anlegg
Apningsider: Mand., tirsd., onsd. og
fredag kI. 09.00-17.00. Torsdag ki.
09.00-19.00. L'iag W. 09.00-13.00.

Aj

SALGET
LØRENSKOG NS
Solheimveien 112, 1473 Skárer
TIf. 02170 05 54
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VIGNETT

DROSJER

ENEBAKKDRESSEN

Ole Gunnersen

Grønn/hvit poplin inkl. 7 stk 5 cm bokstaver.

Ekebergdaen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527
DØGNVAKT

%

Barn ord. p. 462.- var p.
Voksen ord. p. 512.-v6rp.

Edith og Erling
Rosenvinge

Lakkering
ày alle
typer
biter

Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Mobillif. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DØGNVAKT

Fiskeutstyr (Stenger, siuker, vesker)
Turutstyr (telt, soveposer, ryggsekker)
Sykier (DBS, Crescent, Kynast)
Fotball (Stovier, bailer, beskytteise)

love Hagen
1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
Mobi!tlf. 094/95 547
DOGNVAKT

Oppretting
av smàskader
Rustskader

Rime//ge p riser

Do/er, sykkelverksted

Apn.t. kI. 7.00-17.00

ene[3c7KK
Il//Il! SPURTU3 FR1T1D a.5

Lør. kL 9.00-14.00

TIf. 92 89 93

GRENDESENTERET. DOKS 62. 1911 FLATEBY. TELEFON (02)926890

Bat med motor

Apningstider 10.00-17.00 - Fred. 18.00 - Lord. 14.00

15' trebât selges med fly Suzuki 5 HK motor.
Erling Wennevold
Søndre Ruud
1913 Dalefjerdingen

Villu 1LLL

Foig med
ncermil jeer
LES

Stort utvalg til konfirmasjon!
Lys - duker - servietter - kakepynt.
Alt i bordkort - gavekort - takkekort.
Ga vet/ps til konfirmanten!

Igm'tt

Grendesenteret, 1911 Flateby Q"
TIf. 92 80 49
Jeg er nà tilbake for futit pa:
Tirsdag 9.30-19.00
Onsdag 9.30-17.00
Fredag 9.30-17.00
Lordag 9.30-14.00
Mandag og torsdag ma jeg forelopig holde stengt.
HiIsen Siw

Fotoapparat
Pentax Pino 35

KJEMPEUTVALG AV
TOFFE
(8-18 âr)

1ARIV11LT vAi
PA MMiWEN

VI I;

GRL$YLTIZtP
Norlett
Jordfresere
Gresskl i ppere
Plentraktor Rider

HONDA

To hj ul straktore r
Motorsliimaskiner
Transpo rim aski n er

MOTORUPFRE FFA

i1K1

0*

off

I

MiNg P06 Kr. 222.0.1*
Mobelsafe

.1

K(JN KR.
00N4R PR/S Kr 2..-

NORLE1T-SER
VICE
A/S
Myrvn. 1, 1800 Askim - TIf. 88 24 21

VI TAR DE FLESTE KREDITTKORT
P-hus rett utenfor
TORSDAG APENT Ill KL. 19.00

a

LILLESTRØM rTLF. 06/81 1481

VI G N ETT

Enebolig Enebakk

Godt utvalg i
sommerkIr
til hyggelige priser

Helsésko
/2 pris
til 1

Sá lenge
vi har

Wrangler
LAVPRIS

2 K,.S Ypkeskimp
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 88 81 54

1

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00

Sharp

Naturtomt 2,4 màl pa RAken I Ytre Enebakk, 30
mm. fra Oslo. Byggeâr
1966, delvis oppusset i
1986. Tils. 170 kvm over 2
etg. 1. etg.: Stue, forstue,
kjØkken, soverom, bad/we,
vaskerom, terrasse, balkong.
U.-etg.: 2 soverom, kjellerstue, boder, etc. Frittst.
garasje.
Prisantydning = verditakst kr 780 000,-.
Adresse Tangenvn. 1.
Visning onsdag 13/5 ki.
18.00-19.00. Tlf. 80 77 00
ADVOKAT SJAASTADS
EIENDOMSAVD. AS

I

Alt / hageutstyr, skogs- og verneutstyr.

SaIg og utleie av Jobu, vedkloyver.
Saig og utleie av Ariens jordfreser.
Utleie av kappsag.
Utleie av komprimeringsmaskin og steinkutter.
TIf. 02/92 80 13

1410 KOLBOIN

BEGRAVELSESBYRAER

Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrâ
Asenvn. 3 —1400 Ski
02/*873060

TILBUD

mikrobølgeovn 10001

HELL 003NET

Kun

Li

Komlyr

Kunkr2

3 p1. 50 cm

Brukt kane

00

onskes kjøpt.

Tif. arb. 92 65 40
Tif. priv. 92 64 15
Marianne

795,

-

$tØvsuger 1000 w

Kun kr

NOR-DAN
VINDUER
To-'veissvingende, innadsiâende

Sttot

& &teueft aLt

92 mm karm, vakuumimpregnert furu. Med ventil I toppkarm.

1912 ENEBAKK - (02) 92 63 00
Kjeden av autoriserte
elektroinstallatorer

COMFORTBUTIKKEN
medinstallasjonservice
SKI STASJON

FYRINGSOLJE • PARAFIN

gb

• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice

i
t

v/Bjorn Brodholt, Tomter

TIf. 92 26 10

w

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

KJEPPES TD
BREDAj
-

EIEN

V

Tor Veitcberg A/S
Aut. rorteggertrma
BREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
06
-TELEFON 87 35 06
TELEFON 87 08 28

VEDLIKEHOLD

Sliter du fortsatt med
konfirmasjonsforberedelsene?
Vi har ledig kapasitet
til levering av koldtbord
m ai/j u n i

120M —

Pris pr. person
FRITT LEVERT
Henv. til Poul Jensen

MODERNISERING
NYANLEGG
Se v5r utstilling
av sanitrutstyr kjøkkeninnredning og
baderomsmøbler.
FINANS!ERING
K4K4EN

no

GmI. Mossevei 55, Ski
TLF. 80 01 62

VARME A/s
AUT VVS RORLEGGER
Stramsv. 100, Stremmen
Tif. 06/81 45 97— 81 45 98
(JOE VVS lbS FAGMARNEN (JOE 5115 bIOS FAGM8NNEN

SPROSSER
SKODDER

Priseks. 46x118 cm

Pris er inki. mva. Utlàn av tithenger.
Apningstider: 8.30-16.30, torsdag UI 18.00, lordag til 13.00

I
WB10 atfle
/

Askim, Osloveien 91 - tlf. 02188 25 92

VI G N ETT

SO I Dl 11 &V DI 4

Godt
utvalg I

GULVSLIP

j77rnai-kker
/

itm

Morsomt sunn mat for hele
familien anbefalt av leger, og
ikke minst av tidiligere kursdeltagere.
-

NYHET PA FLATEBY.1

1W

Er kiloene
butt et problem?
BARN EKLR
SPESIALFORR8TING. 0-16

-

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

Vakre konfirmasjonsgaver
NYE SMYKKE-ESS
SMYKKEMOTE MED FANTASI

Na kan du fá hjelp

AR

bRA-USE BUSCH
TLr. (02) 887319

Alt i tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse.

-

n III LII 1)1111111

1820 SPYDEBERG

I

d

A

APNJNGSTJDER:
9.00-16.30
Tors. 9.00-19.00
Lord. 9.00-14.00

RARNEVOGNEB
Dukkevogrier
Barne bilstoler

Leker
Barnestoler
Senger
Lekegrinder
Babyposer

Sengetøy
SteI)ebord
Babytey 0-2 âr

Alt til babyen

-

i3Itte
Barneutstyr

-

til love-—
p,~
iser

II A

Sikringsutstyr

Furuvn. 1 1800 Askim
Hus, tlf. 02/88 26 97

K ri,vL
SA

Slankevertinne:

8.

I

GuI)smed Frank Kristiansen
DnC-gãrden, 1400 Ski TIf. 87 31 46

-

Gerd Flateby

-

Rud Grd
hf. 92 85 46 e. kI 17.00

GAVEN TIL
KONFIRMANTEN
Et yang minne

Annonser leses
av folk flest

LAGERSALG
Kim, sko og utstyrsvarer for bele familien
(Kjelleren pa FolioS-lag)

INNGANG
Designsmykker
utenom det vanlige for deg som
soker det spesiefle.
Se vârt utvalg av
Ateliersmykker:
-

Qulismed
Qeir Prølaxid

Onsdag og torsdag
ki. io-jg

-

Jernbanegt. Askim
hf. 88 34 07

r

FOLLO S-LAG
Jernbanevn. 16,1400 Ski

-

TIf. 87 33 29

FINE
SPEKESKINKER
ANKOMMET

7t'IllIam
611?aa land
EFTF.

1913 0aIefjerdigen
TIf. (02) 9262 01

-

Fersk fisk
hver onsdag
'St

VIGNETT

Kontaktlinsir
tilpasses

Hvit ti
.

500 ni2

konfirmanten

-

KLxfl

fRITI

pOR1

lot

Timebestilling:TIf. 06/81 4391
LILLESTROM
KONTAKTUNSEINSTITUTT AIS
Storgt. 21 (Fjellberghjornet)

Pumps
hvit Iakk

OLAV KJOLBERG

GEIR KJOLBERG

str. 36-41

M.N.K.F

-

VAR PRIS KUN 981 M

Skobutikken med de familevennlige prisene.

Sk6itsaIg et
hf.

Torsdag
äpent td Id. 19.00

OPTIKER

74 20. Halléns Skofabrikk, Løvstadfeltet, 1820 Spydeberg

I

"ft $
HVITE

AW

KR

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Speil.

JOGGESKO!

S

Diadora I hvitt skinn
Mr. 41/2- 12

130x280 cm

KR

89.-

FLOTTE ACRYLDUKER
130x220 cm

1295.1 08
KR

LE COQ SPORTIF
2 pack
sokker

TIPPING LOTTO P/KS TO TO
-

-

06/816838
R ING °61814733

KJOPEKORT NOKKEL.KORT
MULTIKORT NORGESKORT
-

-

S

SKI SPORT

(TIOL. VILLA GLASS A/SI
Heig- og nattservice tlf. 06/8175 57
Jeinhanegt. 24 (wed sykehuset) 2000 Ijilesteem

TORVGARDEN -1400 SKI -TLF. 871500

DARER. VTNJER SPA ALT r ALASS

LETTSTE LT
BO MU LLS D UK
13OX18Ocm

98.-

130X1 80 cm

det gjelder
glass

Lillestom
Vindu & Glass A/S

129.- 149.- 159.LETTSTELT DUK
BO MULL!
POLYESTER
130X180 cm

Stikk innom
sykkelgutta
pa hjornet>
Herre- og damesykier
m/3 gir, KUN KR

*
OF
-

LI N/BUM U LL/
MIDDAGSDUKER
130x220 cm

SYKKELTID!

Alt i glassarbeid
utfores.

FESTDUKER
130X19Ocm

M.N.O.F

ide b0- en sill i tre

I

Ve l ko m men flo I var

intenorforretn'ing
i Ski sentrum!

130x280 cm

159.- 198.- 249.-

Jeje2DO&uIsa1€e i JdceI/4
64, ai
g daii.4e 4ea,
gcapp€
helfre
Jiita' nm
acdec'be.kap,

~20%tabaft

WtjU1'
S

(JOG F.

hJ. Ni [FEDALSGT. 21, 2000 LILLESTROM
TLF.06/81 1232

-

4
DIAMANT

NY SYITEL?
STORT UTVALG

-

Alitid et godt tilbud

TILBUD

3 gear, dame

dame, rod

2.095.-

TIRKEVE t EN

5
U-

-z

-

Kiln I.IU.

J~r~6~r
4lii cthzellgehi'i/jaa/ito6ei%a.

exec€' bi ftlgeiide pdiseth;
idbo a.s
BJORNENG gadeca{ee.skap LISEMETTE kftk..thzACME 54o-edøcsacdeaócc
BOSCH eL. aygciL'zgsa1 o. SOLOR üg HOVDE & SANDVIK 6ovd,stc1'c mm. ifLwu.
BONNETfkjert IDEBOfca k}økkt

5<

7G

9

ii

(árets mod. koster 2.995,-)

RIAMAItIT
I,urIIuflhlI
5gear

ptca del 41kkeiwathzthe

n
i.5pupT

-

Ski Tor;

SIR bMMN

iddbo a.s
IDRETTSVN.14 -1400 SKI TIf. 873665
-

IDA ETTSVN
P

'--.-

Ui
-,

P
idbo

TORGVEIEN

II

ôget J&e-

77

VIGNETT

Sjâførskoler

Tanniege

G Iassmester

Blikkenslager

Stein Darre-Hansen

Ski Glassmesterlorretning A/S

OSVALD N0DLI

1400 Ski - tlf. 8737 10

Alt I glassarbeider.
Nordbyvn. 21, 1400 Ski ttf. 87 34 55

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.
1911 Flateby tlf. 92 8468

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

-

Gm nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

Enebakk Tannteknikk

Enebakk glass

Win Guibrandsen

TANNTEKNIKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Alt / glassarbeid

Alt blikkenslagerarbeid utfores.
1911 Flateby
Tit. 92 82 67. Mobil 094/94 660

GAUTE'S TRAFIKK$KOIE A/S
Opp/wring pa b/I

Grendesenteret, Flateby

92 87 39
92 80 31

Tif. ki. 9.00-15.00
Tif. utenom kontortid

Kvelder, lordag etter avtale.

-

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

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

- tlf. 9246 13

i

Strømsborg &
Enersen A/S

Enebakk
Regnskapskontor

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

1912 Enebakk
lit. 02/92 63 03

.._.-

Scan consult

INSTALLASJONSFIRMA

Service-sente- for r,rirgsdrivende
Regoskap, forretningsferse(.
bedrifts-râdgivning.

KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 92 86 94. Mobiltif. 094/26 165

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

JOHN A. ANDRESEN

Enebakk rørleggerbedrilt
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mob.tlf, 094/11 747

EI1IIIEI1 TIf, 92 48 92
Erik I(jelgaard

Varme. sanitr. '-.: :g og rehab'
Th.a,1ensepumper, vannsuger -og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 9246 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Spesialforretninger

Fr;ør

Siw's salong - III. 92 80 49
Grendesenteret - 1911 Flateby
DAME- OG HERREFRISOR
Tirsd
Onsd.
Apent: Fred.
Lord
Mand. og torsd

9.30-19.00
9.30-17.00
9.30-17.00
9.30-14.00
stengt

TIf. 06/81 42 92

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

jifin

MEDL. AV NORSKE
REGNSKAPSBYRAERS FORENING

11,ed— 11 —1011111

Teorikurs - Fase II

Rorlegger

Regnskap

El-installasjon

.[lQ

Sandakers Trafikkskole

But Irma ..

Flateby Antirust
KjØp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02192 8070, 1911 Flateby

KVIKI( RENS

Bjerke Hãrdesign
hf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

1/?
2Jt

.

acZ7cLrncZ

J iP

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

Trio Autoskade
Vi tar imot lakkering
og smâskader.
1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

IViettes Härdesign
DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI
Apent:
Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd. 10-00-19.00, lord. 10.00-15.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Dame- og herrefrisør
Saig av hàrpreparater og parfymeriartikier.
Dr. R.A. Eckstein biokosmelikk.
kI. 10.00-17.00
Mand., fred
kI. 10.00-20.00
Tirsdag
kI. 09.00-14.00
Lordag
Radyrvn. 9, V. Enebakk - tlf. 92 55 50

Esso diesel, parafin og fyringsolje
hf. 92 81 24

Enebakk Antirust

Bolt Nssvold

1911 Flateby
III. 92 89 00

Vestli, 1911 Flateby

Spesialforretninger

K.S YrkeskIar
YAski mv 1,1820 Spydeberg

hf. 02/88 81 54
Langdag onsdag og torsdag til kl. 19.00.

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett

inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
hit. 92 45 58

Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.

Riingen
TIt. 8370 19/72 16 85

Utsigts rammeverksted

SELGE EIENDOM?
Kontakt

Alt i innramming
Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk
1911 Flateby - tit. 9286 10

Ogsâ kveidstid

GS Containerutlele
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m.

TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

D. Freitag & Co
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 02/92 62 94

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

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

Sissels partymeri
og solarium
hIt. 92 85 64
Apent hver dag.
Grendesenteret, 1911 Flateby

Jan M. Johansen

TOM NILSEN

Mur, puss,
peiser og fliser

mottar fugler og dyr til utstopping.
Ogsd saig av fugler og dyr.

TIt. 92 82 90

Smâttaveien 3 B,

Asveien 7, 1911 Flateby

1911 Flateby - tlf. 92 85 90

Enebakk
Transtormator
verksted

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40

Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60

Stop oppslutning om 1.maimfeiping
Anne-Lise DØrum
dagens hovedtalep

Arets 1. mai ble tradisjonelt markert i
Enebakk. Frokost pa
Kirkebygden barneskolen, gudstjeneste,
tog og samling pa
Enebakk ungdomsskole. Noe glisne var
nok rekken i toget,
men til gjengjeld fyites gymsalen pa ungdomsskolen
til
trengsel under samlingen
etterpa.
Trekkplaster var nok
for mange hovedtaleren Anne-Lise DØrum.

Rundt 70 mennesker var samlet til frokost fredag morgen, en
del frre var det nok som tok del
i toget som gikk fra kirken til
Lotterudfeltet. Marsjen som ble
anfØrt av Enebakk Skolemusikkorps, hadde en stopp ved trygdeboligene. Her ble deres nye
flagg for fØrste gang heist, og en
kort appell ble holdt av en av beboerne, Solveig Udns. Hun takket Ekebergdalen og Kirkebygden partilag, samt alle de andre
som hadde státt pa for at de skulle fA flaggstang. Og hun minnet
om sin barnelrdom. - Alle nordmenn vet at vart fiagg har tre farger: rØdt, hvitt og biátt. Men ikke
alle vet hva det er symbol pa. Det
rode star for frihet, det hvite likhet og det blA brorskap.

Anne Liese DØrum tittet ogsa
tilbake pa de gamle slagord, og
gikk deretter over pa dagens
"Nye takter for Norge>>. - økonomisk unntaktstilstand krever
innstramminger, men fordeling
av disse byrdene er viktige for
folk flest. Det skal vre en polit,ikk der reformer skal avlØse fantaslilØshet og handlingslammelse som er arven fra de kranglefylte borgerlige regjeringsarene.
Trass i det nesten umulige utgangspunkt da Arbeiderpartiet
tok over for ett ar siden, bar den
tiden som er gatt vist krisetid ogsa kan bli reformtid.
BOLIGPOLITIKK
Den sosiale boligpolitikken er
kjØrt i grØfta, uge mennesker
star i en haplØs situasjon nar de
skal sette bo. Opphevelsen av reguleringer og takstplikt bar sammen med høyt renteniva fØrt til
en kraftig prisstigning pa boliger.
Dette er butt noe bedre ved at
vi har nedsatt renten i Husbanken og gitt ekstrabevilgninger pa 350 millioner til fØrstegangsetabiering. Likevel er dette
bare strakstiltak. etter krigen
greide vi a skafi'e boliger til folk,
det ma vi greie igjen.

Parolene var ikke preget av de store kampsakene.

TANKER TILBAKE
Dagens appell var det Arne
Svarthol som holdt, og han stoppet litt opp ved begynnelsen av
30-ârene. Det var sriig to ting
som gjorde et voldsomt inntrykk
PA meg, og som kom til a prege
mitt politiske liv, to slagord. Det
ene var <<Hele folket i arbeid>>, det
andre -By og land hand i hand,,.
Og han fortalte om streiker og arbeidsledighet, ting som satte varige merker i et ungdomssinn. Hele folket i arbeid ble et ufattlige begrep. Og by og land hand i
hand reiste en samholdstanke
som var nØdvendig for a overleve
i en tid med depresjon og tvangsauksj oner.
Han avsluttet med at sambold
og solidaritet er ord vi kanskje vil
legge mer vekt pa i framtiden
enn vi bar gjort de siste Ara. - Ingen kamp er vunnet en gang for
alle. Nãr brunskjortene leker
krig, maler slagord eller sprenger
sØplekasser er det ingen uskyldige guttestreker. Det er bevisst og
regelrett angrep pa de demokratiske rettigheter som vi vii beskytte.
Mye musikk ble det, og dette
var det lokale krefter som sØrget
for: Yter Enebakk Skolemusikkorps, Stranden Skolemusikkorps og Frisk Luft.

FLERTALL I HALVE NORGE
DØrum sa malet for arets vaig
var a vinne flertall i halvprtcn
av kommunene. - LandsmØtet
vedtok et eget lokalpolitisk program "Sosialdemokrati fordi vi
trenger hverandre<<. Satsingene i
dette programmet er kiare. Det
gjelder de som skal sette bo for
fØrste gang, barna, syke og eldre.

OVEREN BENSIN
& SERVICE
1911 Flateby

(200 gram)

- DrØmmen er enna ikke virkelighet. Samfunnet er ikke ferdig, jobben er ikke gjort. Vi bar
faktisk nettopp begynt.

ITALIA
Prov var
internasjonale meny
- ogsâ mat fra
var rikholdige meny
kan tas med hjem

ankommet

KatIe

SOLIDARITET
Videre minnet hun om at vilever pa verdenstoppen velferdsmessig sett, og at det kreves vi viser solidaritet med den fattige og
undertrykte del av verden. Mens millioner av mennesker
sulter og barn dØr bruker stormaktene milliarder i et uvettig
vapenkapplØp som truer menneskeries fortsatte eksistens.
Men vi er ikke makteslØse, det er
ikke for sent. V' . r stØrre muligheter ennnoen annen - - asjon
i menneskenes historie. Sarnme
bar vi bade kunnskaper og ressurser som kan bringe 05S Ut av
ufØret. Nettopp fordi vi er et lite
land har vi store muligheter for*
voere pa drivere for en aktiv
fredspolitikk i internasjonale organer.

CATERING

GrflIkuII
og
tennvske
DON PEDRO

Solidaritet betyr utjavning mellom inntektsgrupper, men vil enda mer bety utjamning mellom
aldersggrupper. Solidaritet er
nØdvendig for a skape like muligheter, men i dag kan vi se at sterke grupper tenker mest pa seg
selv. Det var enklere fØr, da et
fiertall av befolkningen skulle
lØftes opp pa bekostning av et
mindretall. I dag innebrer dette
at flertallet ma gi noe til et mindretail.

Ring og bestill

8°

Service fra 11.00-18.00
Eventuelt timebestil/ing.
Apningstider:
06.30-21.00
Mand.-fred.
09.00-20.00
Lord
09.00_21.00
send.
TIf. 02/92 81 32

We italiensk pizza
TIf. 02/92 88 60
Vi har ápent hver dag

VELKOMMEN
Apn.tider: Man.-tors. 11-23.
Fre.-Ior. 11-24. Son. 13-21 0.

GRENDESENTERET
1911 Flateby

Anne-Liese DØrum holdt dagens hovedtale.
Annónsepriser:

UI'F0n at

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

Privattelefoner:
Ans. red Marianne Olsen 92 64 15
Journalist AslaUg Tidemann 92 45 35
Ann.kons. Blorg Olerud Pettersen 92 85 23
Ann. kons. Solveig Eriksen 83 72 56

Avisen trykkes I Indre SmaaleneneS Avis

1. side pr mm kr 5,30
Aim. piass pr. mm. kr 2,40
Tekstside pr mm kr 3,30
tnnlev. trist: Rubrikkann.:
Mandag kI. 12.00
Forretn. ann: Mandag kI. 9.00.

AbonnementspriS:
Kr 90,- pr. haivàr, kr 180,- pr. ár.

