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Pa tross av det dârlige varet, 
oppsluningen om árets 17. mai-fei-
ring var stor i alle deler av bygda. 

Pa midtsiden bringer vi en bil-
ledreportasje fra nasjonaldagen. 

-------- --- rI__ 
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IORETTSANLEGG OG 
UNGDOMSSEKRETIER 

Kultursektorens del av kommuneplanen er 
kiar. Øverst pa prioriteringlista star ung-
domssekretar pa kulturkontoret og idretts-
anlegg pa Flateby. 

I tràd med kulturkonsu-
lentens forsiag gikk kul-
turstyret torsdag inn for a 
prioritere opprettelse av 
hel stilling som ung- 
dosmsekretr. 	Denne 
skal ha ansvaret for kiub-
bene, koordinere virksom-
heten, fØlge opp kiubbar-
beidere, ráde og veilede. I 
tillegg skal vedkommende 
ha ansvaret for de frivil-
lige barne og ungdomsor-
ganisasj oner. 

Videre gâr de inn for a gi 
Økt stØtte til lag og fore-
finger gjennom tildeling 
av grunnstønad, opprett-
else av halv stilling som 
bibliotekassistent, midler 
til konsulentbistand for 
utarbeidelse av bruksplan 
for eksisterende klubbhus, 
fullfØre SEFRAK-registre-
ringen, utarbeide verne-
plan for kulturminner og 
EDB-utstyr til skolene. 

ANLEGG 
Pa anleggssiden var kul-

turstyret svrt uenig med 
kulturkonsulentens for-
slag. Tidemann Ønsket a 
prioritere en styrking av 
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tilskudd til lekeplasser og 
aktivitetsomráder. 	Id- 
rettsanlegg pa Flateby 
hadde hun foreslàtt som 5. 
pnoritering -6-1111 rTtt - 
Kvalvâg (A) foreslo an-
legget som førstepriorit,e-
ring, mens Torstein Gus-
lund Ønsket sikring og re-
habilitering av Enger-
hoim. 
Kvalvâgs forsiag fikk fire 
stemmer, Guslunds to og 
Tidemanns en. 

Tidemann og Guslund 
foreslo sine fØrste  priori-
teringer pa andre plass, og 
her var det sikring og re-
habilitering av Engerhoim 
som fikk flest stemmer. 

Vider pa lisa gikk man 
inn for tilskudd til lekep-
lasser og aktivitetsomrâ-
der, tilskudd til drift og 
vedlikehold av anlegg, re-
habilitering av gamle her-
redshuset til kulturformál, 
kommunal overtagelse av 
drift og vedlikehold av an-
legg, lokaler til Ytre Ene-
bakk ungdomsklubb, er-
very av lâven pa Bakken 
og utvidelse av Kirkebyg-
den ungdomsklubb. 



En time til a plukke sØppel  hadde kiassene pa Ytre 
Enebakk skole avsattfØr 17.mai. Vignettfant  en ivrig og 
energisk gjeng pa andre siden av veien for LØken, og 
undret om det var mye a plukke opp. —Har samla tre 
sØppelsekker fulle fra Tan gen Bro og hit, forteller de. 
—Da har vi bare gâtt pa denne siden av veien. 
—Natursvin!, sier en av jentene og rynker pa nesa. 

—Finner masse glassskâr, godtepapir, tomme leskedrik-
ker og sigarettpakker. Ser ut som folk bare kaster sØpla 
ut av vinduet. 

—Hva kan man gjØre  for at folk skal bli flinkere? 
—Skulle vcrtforbudt a kaste sØppel langs veiene, dess-
uten burde det vcertflere sØppelkasser, spesielt viktig er 
det pa bussholderplassene. 

Fopebyggende belseapbeid 
For noen Ar siden konsentrerte helseopp-

lysningen seg om dØden. Det skyldtes nok at 
mange yngre menn ble rammet av hjertein-
farkt. En snakket mest om a hindre dødsfall 
og redde liv. Malet var a utsette døden. Dette 
synet kalles ofte <<A fØye  ár til livet>. 

Onsdagens tekst 
Stypkep og kpaft 

Mika 3.8 <<Men jeg er full av styrke, av Herrens And, 
av rett og kraft>. Profeten sier dette nár han stadfester 
sin stilling i motsetning til de faiske profeter som 
spádde fiht. hvilke goder de kunne oppná. 

Men sier disse ordene oss noe i dag? Ja, det sier oss at 
det a vre en kristen ikke er a ta seg sammen eller 
kjempe i egen kraft for a kiare det, men kan bli full av 
styrke og kraft ved den Hellige And, som Jesus sendte 
pa pinsedag, ikke bare for profeter, men for alle sá 
mange som Herren var Gud kaller pa. (Ap. gj. 2, 38-39). 
Ti! deg som kanskje kjenner deg svak I dag. 

PRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten Iii a kutte ned pa fOr 
lange innlegg etter beste sklonn. Du kan skri-
veanonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

VIGNETT 

Sopla ut av bilm 
vinduet'.? 

Terrorisering pa Flateby Gudstjenesteliste 
24. mai 1987 

Enebakk: 
11: Enebakk kirke v/Jo-
hannessen. Konfirma-
sj on. 
11. Marl kirke v/Helg-
heim. Konfirmasjon. 

. 	Idag 
ervii 
Paris! 

, 	Vi gifter 
oss kL 12. 

Hilde RØskaft 
og Knut Moen 

 

  

Torsdag 21/5 
(V) 19.00 HEARTBREAK 
RIDGE 

Søndag 24/5 
(B) 16.30 TINTIN OG 
SOLTEMPLET 
(U) 18.30 THE NAVIGA-
TOR 
(V) 20.30 HEARTBREAK 
RIDGE 

P14K,4TIN 
Betel 
Husk 
ukens 
mØter 

Se annonse 

Foig med 
I 

ncermiljoet 
LES 

htA111Ctt 

FRITAK 
Jorunn Greni har sØkt om fri-

tagelse av politiske very. Hun er 
medlem av kommunestyret, kul-
turstyret og varamedlem i helse-
og sosialstyret. 

Det har pagatt i sá mange Ar 
nâ, sâ utspekulert at utenfor-
stâende har hatt vanskeligheter 
med a forstâ at det er sannheten 
som blir fortalt. Ofte hØrer vi ut-
taleiser som at det er manglende 
beviigninger til klubben. 

Jeg for min del tror at hvis ung-
dommen satte sine ressurser inn 
andre steder enn i Ølflaska, farts-
tester av biler, motorsykier og 
lignende, da yule mye vrt gjort. 
Og trimming av mopeder, rung-
dommer under 15-16 ar som bru-
ker kjøretøyet  til kjØring rundt 
og rundt i samme strØk, dag etter 
dag, mâned etter maned. Hva 
med alle mopedene uten skilter, 
har ikke foreidrene oppsyn med 
ungene? Man forianger kontrol-
ler, men blir man seiv tatt blir 
man forbannet fordi naboen som 
kjØrer som et svin ikke tas. Inn-
stillingen lrer barna. Det vi 
mangler er flere lensmannsbe-
tjenter. Jeg for min del ringte en 
fredag og tre ganger til i løpet av 
weekend€ n. I mandagens avis le- 

I forrige nr. av Vignett hadde 
<<kmnogjenger> en rosende omtaie 
av Flateby kino, men ogsa et par 
negative kommentarer som vi vil 
svare pa. 

1. Tii en av vare forestillinger 
var e<kinogjenger>> tidlig ute for a 
fA best muiig piass i amfiet. Da 
det viste seg at det ble fulit hus, 
ble pubiikum anmodet om a 
trekke seg mot sidene slik at de 
sist ankomne enkles muiig skulle 
fA plass. (Dette fordi oppgangene 
til sittepiassene er pa midten av 
amfiet). 

Blant flere var <<kinogjenger'> 
en av dem som tlkk en da.rligere 
piass og kritiserer oss for det. Vii 
kinokomiteen er enig i kritikken; 
for selvfØigelig skal de som kom-
mer tidiig og har stâtt lengst I kØ, 
f6 by til a veige de beste pias-
sene, - og beholde dem. Dette 
var en giipp av oss som vi be-
klager. 

A lane penger pa lønnskonto 
eller kredittkort kan vre en dyr 
fornøyelse. Jo mindre du làner, 
jo hØyere blir den faktiske renten 
du ma betale. Det viser en under-
søkelse som er gjort av to studen-
ter ved Bedriftsøkonomisk Insti-
tutt. Undersøkelsen omfatter 15 
forskjellige kredittkort og IØnns-
konto-lAn/kassakreditt i 19 stØrre 
forretnings- og sparebanker. Av 
undersøkelsen gAr det ogsA fram 
at selv om bankene oppgir lavere 
renter pa sine lAn enn kreditt-
kortselskapene, gjØr hØyere ge-
byrer og mAten rentene regnes ut  

ser jeg han har hatt seks andre 
ting a ordne med. Hva med alt 
det andre som fØlger med av kon-
torarbeide, rettsaker og forhØr. 
Nar man hØrer  det er en og sam-
me betjent kan man bli betenkt. 
Gár du til det skritt a anmeide 
noe blir det heniagt pa grunn av 
for stort arbeidspress. Du sitter 
da igjen som synder. Du fØier du 
er faisk angiver, du er fritt vilt i 
mâneder og ar. 

Henvender du deg til kom-
mune nar du mener de kan hjel-
pe, ber de deg ringe iensmannen. 
Gar du til lege far du resept pa 
tabletter og tilbud om psykriatri. 
Forteller du andre om forhol-
dene, ser de pa deg som det har 
rabia. At de er sâ dumme a tro 
deg, kan du bare giemme. 

De eneste som tror deg er lens-
mannsbetjentene som jeg heist 
tror viHe sendt deg et brev, saken 
er oppklart. 

Selvopplevd 

2. Nâr det gjelder visning av 
klipp fra filmer med 18 drs grense 
foran ungdomsfilmer (12 árs 
grense), sa vii vi opplyse om at al-
le forifimer til filmer med 18 hrs 
grease er klippet ned til 16 a.rs 
sensur. Og til filmer med 16 ars 
grense blir forfilmene, i en del av 
tilfellene, klippet ned til ung-
domssensur (12 àr grense). Og 
har vi da unntaksvis vist for-
filmer med voksensensur (16 hr) 
pa ungdomsforestiilinger, sa be-
klager vi dette og vi vii for fremti-
den sjekke sensurkortene, som 
fØlger flimene, bredre. 

Til siutt vii vi oppfordre flere til 
a komme med sine synspunkter 
nr det gjelder kinodriften, bade 
ros og ris, siik at vi i fellesskap 
kan gjØre Flateby kino enda bed-
re. 

Kinokomiteen 
v/Lasse Furevik 

pa at den effektive renten pd sli-
ke lAn ofte blir høyere  enn for 
kredittkortene, skriver For-
bruker-rapporten i siste nummer. 

Konkurransen blant kredittkor-
tene er ofte liten, i alle fall nAr 
det gjelder renter og omkost-
finger. I flere tilfeller opererer 
KjØpekort, Nøkkelkort og Nor-
geskortet med identiske renter, 
bade nAr det gjelder de nominelle 
og de effektive (virkelige) ren-
tene. 

Ang, Flateby kino 

Kredittkort og 1nnskonto-1ân: 

Dyrere jo mm- 
0 dre du laneir ! 

Etter hvert bar perspektivene 
endret seg. De abler uleste blir 
ganile. Gjennomsnmttlig kan en 
50-Arig mann regne med a bli 76 
Ar, og en 50-arig kvinne kan reg-
ne med a bli 81 Ar. Mange mid-
delaidrende, som bar gamle 
slektninger pa sykehjem, ser det 
ikke som noe viktig mAl A legge 
ekstra Ar til livet. Derimot blir 
det stadig viktigere for dem a v-
re fiske i den alderdommen de 
ikke kan unnga. Dette er derfor 
det moderne synet, og det kalles 
<A fØye  liv til Arene>'. Det inne-
barer at det lØnner seg A satse pa 

helsen for a gjøre livet bedre, re-
dusere plager, bedre fØrligheten 
og vre selvhjulpen I eldre ar. 

Stort sett fAr vii pose og sekk: 
Et sunt liv blir bade bedre og 
lengre. Vi legger hovedvekten pa 
A leve silk at vi har glede av livet 
sa lenge som mulig. Mosjon er et 
av midlene - kanskje det viktig-
ste. Dette er ingen genial og fly 
erkjennelse. I Ar 44 for Kristi fØd-
sel - altsA for over 2000 Ar siden - 
skrev Cicero en bok om alder-
dommen. Hans oppskrift for en 
god alderdom var enkel - aktivi-
tet, bade legemlig og andelig. 



Godt med en kopp kaffe pa natta. 

VIGNETT 

ROLIG POUT 1H ELG Ukens, spaltist 
Hope barn bg andres unger 

II 

Hva hjertet er fulit av 
renner munnen over med, 
heter et gammelt ordtak, 
og det kan nok hende det 
blir noe som angâr unger 
- nár jeg fØrst skal Si noen 
ord om hva jeg er opptatt 
av. 

Unger er nã engang mm 
hverdag - og jeg skal v-
re qerlig, er det sannelig 
godt at noen er opptatt av 
dem ogsá. Ofte nok er det 
barnas ye og yel som blir 
glemt nâr vi utarbeider 
viktige planer, deler ut 
penger og legger opp bud-
sjetter. Det er sâ mye som 
er viktig, veier og bygg, 
maskiner, stillinger og 
lønninger, (for noen.. .). 

En skulle tro vi var 
kommet lengre, hva an-
gár a forstá hva barna er. 
Allerede Henrik Werge-
land, for nrmere 200 âr 
siden, sa at: <<barna er sta-
tens skatt, det beste den 
eier>>. Vi har seinere fátt 
barneombud, vi har hatt 
barneár, ungdomsãr - det 
viser seg at mange har 
kommet et godt stykke pa 
vei. Mange forstãr nâ at 
unga vâre er det viktige, 
at vi ma yte vãrt ytterste 
for a trygge dem, at de er 
det viktigste vi har a byg-
ge framtid pa. Kanskje er 
det snart bare bevilgende 
myndigheter som mener 
at: <<barn skal sees ikke 
høres>>, og slettes ikke 
stilles krav for! Det er i 
hvert fall bare disse Øv-
righetspersoner som me-
ncr at barns behov og 
krav i dag skal vre de 
samme som for 50 ãr siden 
- til tross for at familiesi-
tuasjon bostruktur, ALT 
annet har hatt en slik ri-
vende utvikling (bade po-
sitiv og negativt). Har de-
re ikke hørt denne mange 
ganger: <<det ble da folk 
av oss ogsâ, sjØl om vi ik-
ke fikk gâ I barnehage. Vi 
sultet ikke hjemme hos 
oss heller sjøl om mor 
gikk hjemme et helt liv>>. 

Pa de fleste andre omrâ-
der har de som sier dette, 
klart a følge med i ut-
viklinga - de sykler ikke 
akkurat rundt pa velo-
siped. 

Slike utsagn smaker 
flaut i 1980-ãra. Det vitner 
om mangel pa vilje til a 
forstâ andres situasjon. 
(Visste dere forresten at 
evnen til a sette seg inn i 
andres situasjon minker 
allerede fra 24-ârsalder! 
Det er vitenskapelig be-
vist). 

Jeg tror mange av oss er 
misfornøyde med mãten 
vi lever vãre liv pa. Vi ka-
ver for mye: pga. Økono-
misk situasjon? statu-
sjag? stress? Og det gjør 
055 ikke svrt lykkelige. 

Stopp verden - jeg vil av, 
men pa hvilken stasjon? 
Vi har ikke tid, lyst, ork, 
tiltak, men er sjeleglade 
for at det finns fritids-
sysler for váre barn pa 
kvelden. Disse syslene 
skal administreres og or-
ganiseres, av voksne, men 
har dere hørt  om en ene 
ste organisasjon som har 
lett for a fâ folk til a sit  i 
very? Vi er redde for a ta 
imot very - redde fora fâ 
oppgaver utover det vi 
ma - det vi mestrer - det 
som dreier seg om var 
egen lille trygge plett pa 
jorden. Vi privatiserer 
oss, kanskje vi rett og 
slett er redde for hver-
andre. 

Vi tor ikke engang ta af-
fare nar vi ser at noen 
bar det vondt - det vre 
seg barn, voksne eller 
gamle. <Det er ikke noe vi 
bar noe med, enhver far 
feie for sin egen dør,  vi 
passer vâre egne saker, sá 
far andre ordne opp for 
seg.>> Vi bar nok tenkt 
slik, bade du og jeg. Slik 
badde de det nok bedre, 
de som levde i storfamilie 
for 100 ar siden. Dc var 
mange om a dde pa an-
svaret, og de respekterte 
bverandre for den jobben 
de gjorde. Det er det vi ik-
ke gjør  i dag, deler pa an-
svar, respekterer bver-
andre. Vi sikter i bver var 
bâs. Derfor ma det bli den 
sterkestes rett. Den som 
skriker bØyest  og slãr har-
dest blir bØrt og bar mest 
respekt. 

Dette bores  ikke bra ut 
for menneskebeten - gjør 
det ye!? Jeg er egentlig in-
gen pessimist, jeg er van-
ligvis optimistisk av na-
tur, og jeg sier som rád-
mannen sa i budsjettmØ-
tet i desember 1986 - 
TENK POSITIVT. 

Jeg utfordrer derfor alle 
medmennesker (meg selv 
iberegnet) til a motbevise 
mine egne ord - belt prak-
tisk, i ord og handling, 
bver dag. 

La oss gi bverandre og 
vare barn et medmen-
neskear! 

Ti! neste ukes spaltist 
utfordres Jan Benterud. 

Kari Margrethe Røsbak 

Ring 414635 
ogbli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra kr. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

REDD BARNA 
I TIf.: (02) 414635 

Observante blikk 
fra en politibil, uni-
former, promilletes-
ter, det er tidlig mor-
gen 16.mai. Olsen, 
Hansen, Solberg og 
Jahr kjØrer  patrulje, 
en 	sivil, 	en 
un8formert bil. 

Vignett var med. 
—KjØrer for a markere oss, sier 

Olsen. —Erfaring viser at det 
denne helga kan skje endel. At vi 
viser oss tidlig kan fa folk til A av-
stá fra brâk og kriminelle hand-
linger. Sammen med Jahr er han 
i sivil bil pa vei til Ytre. Klokka 
nrmer seg tolv fredag kveld. Ol-
sen og Hansen har vrt ute siden 
tre pa ettermiddagen. En rask 
oppsummering pa lensmanns-
kontoret fØr  vi drar ut viser et for-
elegg til en mopedist uten hjelm, 
dessuten to avskiltninger. En bil-
fØrer er bØtelagt for parkering pfi  
gangveien, mens to mopedister 
greide a stikke. Disse vet de for-
Øvrig hvem er, og vedkommende 
kan vente seg et oppg.jØr. 
HUSBRAK I YTRE 

Ungdomsklubben i Ytre har 
hatt discotek, vi drar nedenom, 
alt er stille. Det hele er over, og 
bare lederne er tilbake og teller 
opp kassa. Vi fortsetter utover, 
forbi kaféen, utover mot Ráken. 
Rolig over det hele, vi snur, reiser 
til Flateby. Masse ungdom blir 
observert rundt i byggefeltet. 
Det kommer en melding fra Han-
sen og' Solberg, husbrâk I Ytre 
Begge bilene drar utover. det he-
le er greitt avviklet. —Ofte er vi 
like mye sosialarbeidere, for-
klarer Olsen nâr de kommer til-
bake. 

Klokka tikker mot to, etter en 
runde rundt i Lia, kjØrer  vi opp til 
kontoret og tar en kaffekopp. 
Over politiradioen hØrer  vi om en 
brann i R1ingen. 
NATTDISCO 

Pa Flateby har Klubbl disko-
tek frem til átte om morgenen. 
—Gitt tillatelse som et prØvepro-
sjekt, sier Stig Hansen. Sammen 
med Soiberg har han tidligere pa 
kvelden vrt oppe og sjekket for-
holdene. Da var alt rolig, rundt 
80 betalende. NA reiser vi tilbake, 
mØter en rolig gjeng med kort-
stokk og colaflasker. —Fint a ha 
et sted a gâ, sier de. Rune Be- 

STASTILSKUDD 
Fordeling av statstild-

skudd til lokale tiltak for 
barn og unge fore!igger. 

Fra Enebakk ble Flateby 
nrmiljØsenter tildelt 
30.000 og Musikkbarneha-
gen pa Vik 10.000. 

Kulturstyret gikk inn 
for a tildele midler til fl-
gende 

Mjar 	ungdomsskole 
10.000 kroner 
Flateby Vel 10.000 kroner 
Ytre Enebakk busmorlag 
10.000 kroner 
Enebakk Husmorlag 5.000 
kroner 
Raken/Tangen fastboer-
forening 5.000 kroner 

rgflØtt i styret opplyser de fleste 
som har vrt rnnom er mellom 13 
og 20 ár. —Noe av menrngen var 
var folk skulle ga hit fremfor a 
gjøre pØbelstreker andre steder, 
men vet ikke om det har virket. 
De er jo sápass unge de som har 
vrt her. 

En rykende varm gryterett far 
betjentene servert fØr  de tar en 
runde rundt pa feltet. 

Det begynner a lysne, i Kirke-
bygda ma forbipasserende stop-
pe og blase ballong. PA denne ti-
den av dØgnet  kan det vre pro-
millekjØrere ut. sa sant, , en bil 
raser forbi de uniformerte uten 
tegn til a stanse. Den svarte og 
hvite volvoen er rask etter. Nede 
i Bolsetsvingen sakker bilen av, 

TRAFIKKULYKKE 
Natt til 17.mai kjØrte en bil av 

veien ved Gran i Ytre. Bilen ble 
totalvrak, men ingen personska-
der skjedde. Den unge fØrer fra 
Oslo hadde ikke sertifikat, og er 
mistenkt for fyllekjØring. 

PROMILLE 
En ungdom pa Flateby ble natt 

til 17.mai tatt mistenkt for fylle-
kjØring. 

INNBRUDD 
Mens en famiie fra Ytre var ute 

og feiret nasjonaldagen, skj edde 
et innbrudd i deres hjem ved Vas-
lestad. Video og en del annet ble 
borte, og ved lensmannskontoret 
er man interessert i opplysninge. 
Hendelsen fant sted mellom 
11.00 og 14.00.  

det viser seg fØreren  er sterkt be-
ruset. Sertifikatet blir beslaglagt, 
blodprØver tatt. 

Og mens det sa smatt vakner 
til en ny dag, drar betjentene 
hjem til sine senger etter en for-
holdsvis rolig natt. 

ORIGINAL LAPPONIA JEWELRY. HELSINKI 

Lapponia - 
sØlv 

Varige 
minner til 

konfirmanten 

ME-RU SENTER 

itl 
 Suomsvn 80, 

TIC 7193 73 

Gratis parkering 

D 

[GULLSMEDJ  



Gamielildep 

Dette foto er fra slutten av 1800 (ca. 1880-90). Det skal 
were en fra Ostli ved BarbØl i Enebakk. Navn og andre 
opplysninger mangler. Kanskje det finnes slektninger 
i Enebakk i dag? 

Problem- 
skapende 
leker 

Hele den fØrste delen av uka er 
dominert av lek som stammer fra 
Sky-programmene. Ungene har 
sittet og sett Sky Channel hele 
helga, forteller Kari Bjerke ved 
Skogen barnehage pa Romsâs i 
Oslo til Forbruker-rapporten. 

Bladet omtaler en rapport som 
ble laget av elever fra Statens 
spesiallrerhØgskole, hvor søke-
lyset ble satt pa hvilken rolle Fun 
Factorys figurer spiller inn i 
norske barnehager. 

Iii deg som bor i villa eller rekkehus 

Bestill vinterm 
0 

na! 
Bestill for 15. juli. Betal I september. Fordel gjerne betal-
ingen over 6 mâneder - mm. kr. 500,- pr. mnd. - hvis du 
vii. Gi beskjed nár du bestiller. 
NB! Vi garanterer deg Norois iaveste listepris I perioden, 
fra levering og til 1. september. Dette gjelder We parafin 
og fyringsolje. 

Ring like godt idag! 

AAGE WARTHOL III 
NOROL V. Enebakk - tlf. 92 40 47 

Lommedisko 
populiert 

Forbmker-rapporten bringer i 
siste nummer en test av lom-
mediskoer. At dette typiske ung-
domsproduktet ikke har mistet 
sin popularitet, viser 120 000 
solgte spillere i fjor - en økning 
pa 100 000 i løpet av de siste fire 
arene. 

SOLTEMPLET 

DANSK TALE 
OGSANG 

Ukens filmep 

ftfiiAi t 

VIGNETT 

Hadde du tenkt a se TinTin og 
Soltemplet i april máned. Som 
du da oppdaget ble denne ikke 
vist, men til sØndag har du igien 

En lek meilom stjernene. I viii 
fart fra galakse til galakse. Mer-
kelige vesener. <<Flight of the Na-
vigator< er et nytt filmeventyr 
med fantastiske elementer og 
universet som tumlepiass... sa 
ukebladet Det Nye da de var pa 
piass pa Ski utenfor Oslo der sto-
re deler av denne gigantproduk-
sjonen tok plass. 

Aret er 1978, navnet er David 
Freeman, en 124ring som tolere-
rer sin minstebror og som be-
gynner a ta notis av det motsatte 
kjønn. En kveid han vender til-
bake til sitt hjem oppdager han 
at tiden har fØrt  ham frem til 1986 
mens han selv ikke har eidet en 
eneste dag. David Freeman vii 

Heartbreak Ridge er mer enn 
noe annet Clint Eastwoods film. 
Han star som bade produsent og 
regissØr for filmen, samtidig som 
han ogsa spiller hovedrollen som 
vapensersjant Tom Highway. 
Filmen handier om en toff yr-
kes-militr som ikke riktig vet 
hva han skal ta seg til nár det ik-
ke er en krig han kan kjempe i, og 
i stedet drikker han og lager 
brak. Gleden er derfor stor nâr 
han far beskjed om at han skal 
overflyttes til sin gamle bataljon 
i marineinfanteriet og stâ for tre-
ningen av en svrt darlig tropp 
der. Vi fØlger ham gjennom per-
sonhige og militre kamper og 
med Eastwoods dyktige talent er  

sjansen. TinTin-flimene (for det 
er en serie av dem) er tegneflimer 
som ogsâ passer for de aller mm-
ste, da det er dansk tale og sang. 

dermed aidri mer vre en vanlig 
12-âring. Foreidrene er sjokkert, 
ilulebror er butt til storebror og 
seiv har David ingen kjennskap 
til hvor han har vrt. Han blir 
raskt underlagt vitenskapsmenn 
som tror det kan vre en for-
bindeise mellom gutten og et 
fremmed rornfartØy som nylig er 
oppdaget og under streng be-
voktning er forvart pa basen. Til-
trukket romskapet av parapsy-
kologiske signaler 1rer David 
fort at han er mer enn et kom- 
munikasjonsmedium 	og 
forbindelse... han er navigatØ-
ren. Og vekk barer det avsted. 
Tilbake til senere i kveld. 

det butt en film man sent 
glemmer... 

Vises torsdag og sØndag. 

U 
- Mange, mennesket skal sta i 

sentrum. Barn, unge og eldre er 
viktige saker a arbeide for, gi dis-
se best mulige vilkár. Vi bØr job-
be for at alt ikke skal bli sa opp-
delt i sektorer, at man eks-
empelvis ser skole og fritid mer i 
sammenheng. Konfliktrad er en 
av de ting jeg kommer til a ta opp 
pa nytt. LØnnede kiubbledere er 
viktig og ungdomsklubben i Kir-
kebygda ma styrkes. Dalefjerdin-
gen er en politisk Øm tâ, men det 
er jo ikke mulig a lage kiubber i 
nile deler av bygda. 
- Eldre bØr  fA leve trygt i egne 

hjem sa lenge som mulig. Vii job-
be for en styrking av den ambule-
rende vaktmester og hjemme-
hjelpsordningen. 
- Kloakering i Ekebergdalen er 

viktig, og bØr ga foran Raken. 
Men Raken star Øverst nar det 
gjelder traflkksikring. Dessuten 
bør veiene generelt bygges Ut slik 
at de har en nogenlunde standar. 
- Skolebrukspian vii .jeg ta opp 

igjen, mener det er et mad med ni-
arig skole i nile deler av bygda. 
Flateby bØr derfor ha egen ung-
domsskole. 
BARNEHAGER, BOLIGUT-
BYGGING OG NATURVERN 
- Hvilke flaggsaker har partiet? 
- Fleksibel boligutbygging slik 

at unge og eldre har mulighet til 
a skaffe seg bolig. Dessuten vii vi 
Øke boliglánsordningene for un-
ge. 
- Vern av jord, skog, mark, land 

og vassdrag er viktig. Det ma 
kreves reneanlegg i hytter, da 
bØr de ogsa fa hruksendring til 
helarsbolig. En aktuell sak i disse 
dager er Knut Engers sØknad om 
avfallssortering ved Gran. Dette 

lenge man ikke vet hva det er 
som slippes ut 
- Videre er vi opptatt av at kom-

munens bygninger vedlike-
holdes, og at barnehagetilbudet 
Økes. I Ytre trengs det en tredje 
avdeling fra 0-3 hr, og pa Flateby 
haper vi barnehage kan komme 
inn i den kommunale utbygging 
av idrettshall. 
KULTUR OG HELSE 
- Hvordan stiller partiet seg til 

idrettsanlegg pa Flateby? 
- Har vrt med a vedta det, og 

hadde anlegget i programmet 
foran forrige kommunevalg. Li-
kevel er vi na skjeptiske til at det 
skal brukes sa mye penger til 
dette. Men en hail trenger de, og 
der er det viktig med en tidlig 
byggestart. Det blir ikke biiligere 
av a vente. 
- Sentraiisering/desentrauise-

ring av heisetjenesten har vrt 
diskutert, hvordan stiller Ven-
stre seg der? 
- Det bØr  vre legetilbud i Ytre 

og pa Flateby i tillegg til et helse- 
og 	sosialsenter 	i 
Kirkebygda.Sistnevnte bØr  inne-
holde et eldresenter. Et sted der 
de eldre kan motes, gjØre  noe 
sammen, ga pa kurs, stelle haret 
og annet. 
- Vii dere jobbe for et samfunn-

shus i Ytre? 
—Joda, vi Ønsker a fØlge opp 

bevilgninger til Mjr Samfunn-
shus, dessuten vii vi jobbe for at 
kultursektoren blir tatt pa linje 
med andre etater. 
- Forurensing av Bindingsvann, 

vii dere gjøre  noe spesielt der? 
- Foruten tvungen renovasjon 

bØr forurensing ved utslipp kon-
troilers. Det er viktig a ha kon-
troll over utvklingen. 

- Hvilket mad har venster foran 
hØstens kommunevaig? 

- A beholde vare to plasser. 
samt at ungdommen skal gi oss 
den tredje. 

The Navigator 

Heartbreak ridge 



Enebakks mãlscorere f.v. Jonny Lyseggen og Magne 
Nordli. 

Seler for lilIepult 1 

Nr.,20-35 
Hot pink 
Kornblá 

Kr 129. 
Kr 399. 

Nr. 3- 13 Olympia 
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VIGNEU 

Bra Enebakk! Flott Iment ep.I 

Her er en av Enebakks farlige mãl sjanser. LØvenstads  keeper matte mange ganger 
strekke seg langt etter ballen. 

Av Gunnleik Seierstad 

Enebakk stadion mandag 
11. mai. 

Denne. gangen var 
det Enebakks B-lag 
som var i aksjon pa 
Enebakk 	stadion. 
Motstander var LØ-
venstad, og mange 
<<Enebakk-fans> ha-
pet nok pa seier. 
1. omgang 

En glatt og meget sleip gress-
matte skapte problemer for Ene-
bakks mannskap de fØrste mi-
nuttene. For det var LØvenstad 
som âpnet best, og de var farlig 
frampa flere ganger de fØrste  10 
minuttene. Men sâ jevnet kam-
pen seg ut, og det ble mye lØping 
etter ballen rundt midtbanen 
uten at noen av lagene klarte A ri-
ve til seg noe overtak. Enebakk 
overtok mer og mer føringen i 
kampen, og etter 26 min var de 
igjennom pa venstresiden og 
skjØt ballen bak den tidligere 
Enebakk-keeper, <<Jannis'>, men 
malet ble dessverre annulert. 
Men sâ, etter 45 min spill fikk 
Enebakk innkast, og JØrn  Skaug, 
som for Øvrig var farlig frampâ 
flere ganger, kastet inn til Magne 
Nordli som dundret ballen i mál, 
og Enebakk kunne gá til pause 
med ledelse 1-0. 

2. omgang 
Etter pause var det Enebakk 

som korn best i gang, men et tent 
og villig LØvenstad-lag kiarte a fâ 
ballen inn bak Enebakks keeper 

Drivs lilleputt 1 - 7 manns 
mOtte mandag kveld Vannsjø/ 
Svindals lilleputter pa Drivs 
grusbane. Driv gikk seirende ut  

etter bare 8 min spill. Na fulgte 
en periode med godt angrepsspill 
fra begge lag. Etter Ca. 10 mm 
spill var Sverre Field igjennom 
pa venstre siden, men skuddet 
gikk like utenfor. Na fulgte en 
periode av kampen som ble do-
minert av Enebakk, etter at de 
skrudde opp tempoet. Det ga re-
isultat. Vel 14 min ut 1 2. omgang 
stod det 2-1 til Enebakk etter at 
et innlegg fra hØyresiden  ble sty-
ret inn av Jonny Lyseggen. Ene-
bakk fortsatte presset og var n-
re ved a Øke ledelsen da et lang-
skudd smait helt oppe i krysset. 
LØvenstad kjempet hardt for a fâ 
en utligning, men det var Ene-
bakk som hadde den stØrste 
sjansen mot slutten av kampen. 
Nemlig etter 37 min spill der en 
Enebakk-spuler ble stáende 
udekket inne i feltet og kunne 
skyte fra fern meters hold, men - 
skuddet gikk over mal. Kampen 
endte med 2-1 seier til hjemmela-
get, og det ma vi Si OSS fornØyd 
med selv om det burde vrt flere 
mál i kampen, etter sjansene a 
dØmme. 

Kampfakta: 
Enebakk stadion: 
Enebakk - LØvenstad 2-1 (1-0) 
Scoringer: 1-0 etter 45 min ved 
Magne Nordli, 1-1 etter 53 mm, 
2-1 etter 59 min ved Jonny Lyseg-
gen. 
Enebakks lag: øyvind Pettersen, 
Svein Erik Haug, Richard Bak-
ke, Vidar Eine, Jonny Lyseggen, 
JØrn Skaug, Trond Vidar Stub-
berud, Bjorn Ivar Stubberud, 
Sverre Field, JØrn  Adolfsen, 
Magne Nordli, Dag Holtopp (45 
mm), Espen Flateby (45 mm). 
Tilskuere: Ca. 30. 

av dette oppgjoret med 3-0 
Drivs mal ble scoret av Espen 

Pettersen 2 mil, og Hans Petter 
Haug 1 mal. 

Av Gunnleik Seierstad 

Enebakk stadion tirsdag 12. mai 

Enebakks damelag 
spilte sesongens førs-
te hjemmekamp pa 
Enebakk stadion tirs-
dag. Motstander var 
sterke Skjetten, men 
Enebakk-jentene 
kiarte oppgaven med 
glans. 

1. omgang 
Det var Skjetten som ápnet 

best, og de gikk rett i angrep et-
ter avspark. Enebakk var til tider 
hardt presset av Skjetten. Etter 
Ca. 7 mm. spill var Enebakk lint 
frampâ foran Skjettens keeper. 
De hadde ogsa en fin sjanse like 
etterpa da et mnnlegg inn i feltet 
ble skutt like over fra Ca. 8 meter. 
Kampen ievnet seg mer og mer 
ut, sâ det store spillet manglet til 
tider. Det meste foregikk rundt 
midtbanen der det ble mye 10-
ping etter ballen. Skjetten fikk 
etter hvert et lite overtak, og 
hadde en stor sjanse pa en corner 
etter 31 mm. Sá skiedde det, 
Skjetten tok ledelsen. Et fram-
spill pa venstre siden ble lagt inn 
foran mal der den ble nikket inn 
fra Ca. 5 meter, uten mulighet for 
Enebakks keeper. Mot slutten av 
omgangen var det meste spillet 
pa midtbanen. 

2. omgang 
Etter pause var det et meget 

tent og godt Enebakk-lag som 
gikk pa banen. Bare ett minutt 
var gatt av 2. omgang da Ene-
bakk utlignet til 1-1. Det var Ni-
na Karlsen som kom igjennom 
Skjetten-forsvaret, og styrte bal-
len fint forbm Skjettens keeper. 
Etter utligningen ievnet kampen 
seg ut, men begge lag hadde 
mange fine malsjanser. Litt fom-
ling foran malet gjorde at Ene-
bakk ikke kiarte a ta ledelsen pa 
en corner etter 23 min. Enebakks 
og banens desidert beste spiller, 
Marianne Nordli, dro seg gjen- 

nom Skjettens midtforsvar etter 
30 min og ga Enebakk ledelse 
med 2-1. Marianne var ofte pa far-
ten foran Skjettens keeper, og et-
ter 37 mm ble hun felt innenfor 16 
meteren sa Enebakk fikk straffe. 

Straffen ble reddet av Skjettens 
keeper som kastet seg etter bal-
len. De siste minuttene av kam-
pen foregikk uten at de helt store 
sjansene til noen av lagene. Der-
med endte kampen 2-1 til Ene-
bakk, et resultat de selvfØlgelig 
var strálende fornØyd med. 

Kampfakta: 
Enebakk stadion: 
Enebakk - Skjetten 2-1 (0-1) 
Scoringer: etter 34 mm, 1-1 ved 
Nina Karisen etter 46 mm, 2-1 
ved Marianne Nordli etter 76 
mm. 
Enebakks lag: Nina Sandãs, Ka-
ri Ellen Sigstad, Anita Lindberg, 
Lena Mjerskaug, Bente Anita 
Randen, Lene StrØmsborg, Lena 
Marie Hole, Anne Ekeli, Marian-
ne Nordli, Kristin Helgheim, Ni-
na Karisen, Lisbet Torhov (63 
mm). 



VIGNETT 

I 

BARN, FLAGG, 
I 

Flateby KwiPkeby 
Selv om varet ikke var av det lokkende, 

viste det seg a vre stor oppslutning fra fla-
tebyfolket 17 .mai. Stranden skolemusikkorps 
begynte allerede a spille klokken 5.30 om 
morgenen, og ikke mange timene etter var 
det folk a se over alt. 

Barnetoget blir stadig 
lenger, og denne gangen 
flkk fØrskolen  by til a gà 
bak Stranden, noe de smâ 
førskolebarna satte stor 
pris pa. Dagens taler, 
Hans Erik Holm pekte 
spesielt pa det fine med 
demokrati og folkestyre. 
Holm sa at demokratiet er 
en følelsessak, videre Øns-
ket skolesjefen at alle 
kommuner I Norges land 
skulle sammarbeide mer 
om asylsØkere og inn-
vandrere. 
- Vi ma se váre nye land-

smenn, lØd det fra taler-
stolen. 
Avslutningsvis sa Holm 
de som opplevde 2. ver-
denskrig sâ pa 17. mai pa 

en annerledes mate enn de 
som ikke har opplevd kri-
gen. 

Dermed var det barnas 
tur, fiskedam og lykke-
hjul, lotterier, pØlser, is og 
brus var noe av det arran-
gementskomiteen kunne 
by pa. Desverre for mange 
av de fremmøtte, ble kias-
serommene pa Stranden 
brukt som oppholdssted. 
Ryktene kunne fortelle at 
det ikke ble den intime 
stemning som det pleier a 
vre nár alle er <<samlet>> 
ute I skoleplassen. 

Vi far hãpe gymsalen pa 
skolen snart blir utbygget, 
ellers var det et vellykket 
arrangement. 

Fanfarer og tromme- 
virvier fra Enebakk sko-
lemusikkorps, flagget til 
topps utenfor det gamle 
herredshuset. Det var 
starten pa nasjopnalda-
gen i den midterste del av 
bygda. Og deretter var 
programmet for Enebakk 
skolemusikkorps spek-
ket. Ved Petrus Opp-
eaards bauta spilte de na-
sjonalsanger for ordfOrer 
Lucie Paus Faick holdt en 
tale, etterfulgt av Bjorn 
Haug fra HV. 

Pa Kirkebygden skole 
samlet barn og voksne seg 
til a gá i tog, men først var 
det 17.maihilsen ved 
6.klasse clever. Hilde An-
dersen, Grete Solberg og 
Torgun Vistnes hadde 
skrevet denne i sam-
marbeid med sin klasse-
forstander. Og sá bar det 
avgârde i marsjtakt med 
paraplyer og regnfrakk, 
flagg, - hurrarop og store 
smil nedover i Ekeberg-
dalen. Om den nyinnkjØp-
te várstasen flkk noen sØ-
leflekker og sløyfer  hang 
litt molefonkne, sâ ikke 
det ut til a were noen 
demper. 

UNG HOVEDTALER 
Etter gudstjeneste var man 

til trengsel samlet pa ung-
domsskolen, og her var Bente 
Krogstad(16) dagens hoved-
taler. Med enkle ord og set-
finger snakket hun til en 
oppmerksom sal. -De fleste 
av oss som er her idag har ik-
ke opplevd den annen ver-
denskrig, men vi har hØrt og 
lest. Derfor er det mange i 



VIGNETT 

SMIL OG SOLE 

gda 
forge som vet hvor umistelig 
)g verdifull friheten er. Frihe-
en til a tenke, mene og skri-
re det vi vii innen visse gren-
;er. Under 2.verdenskrig rØm-
e rundt 200 000 politiske fan-
er fra Norge til Sverige. Vi 
ret med andre ord hvor vik-
;ig det er a ha et sted a flykte 
ii nâr livsviikârene blir uut-
loldige. La oss vre oss var 
rihet verdig, og gi andre fri-
iet. 
- Akkurat nâ er vi inne i den 
rakreste ârstiden, vâren. Vik-
;ige ting i norgeshistoren er 
iendt om vâren, 17.mai, uni-
)nsopplØsning og frigjØring. 
leg tror det er noe symboisk i 
lette. Nár trrne grØnnes og 
)lâveisen blomstrer vii vi ny-
;e dette i frihet. jeg syns vi 
)Ør dele dette med andre som 
kke har den. 
- Netopp pa denne dagen er 
let viktig a huske at verden 
renner og at det er var selv-
1ge1ige forpliktelse a vre 

ned pa slukkingen, selv om 
let koster oss litt. 
Og ellers gikk arrange-

nentet i tradisjoneli stil med 
ker, konkurranser og selv-

agt saig av is, pØiser og brus. 
En blomst til arrangØrene, 

i.klasseforeldre ved Kirke-
)ygden skole. 

Ytre 
Allerede fra tidlig morgen varsiet regntunge skyer 

en vat dag i Ytre Enebakk. Riktignok foregikk den tra-
disjonelle flaggheisinga nede pa skolen i opphoIdsvr. 
Speiderne fikk flagget til topps, akkompagnert av sko-
lemusikkens fanfarer. Skolemusikken avsluttet høyti-
deligheten med <<Ja, vi elsker>>. Dermed var det slutt pa 
den beste delen av dagen - hva vret angikk. 

Det lot imidlertid ikke til a affisere stammens yngs-
te. Pyntet i finstas, med regnfrakker og paraplyer over, 
sto de forventningsfullt og trippet i tynne sommersko 
sá sØla skvatt da klokka mermet seg halv tolv og det 
var tid for árets 17. mai-tog. Var vergudene sre, sã 
var ungene desto blidere, og det er lenge siden vi har 
sett et sá langt 17. mai-tog i Ytre Enebakk. Stemningen 
var det heller ikke noe a utsette pa. Glade hurrarop 
gjallet gjennom hele togruta, som tradisjonen tro gikk 
fra skoleplassen til Løken, opp Sagstuveien, bort ved 
aldersboligene, ned Vâgliveien til riksveien og tilbake 
til skolen. 

Tilbake pa skolen var det klart for dagens tale som 
We holdt av en av skolemusikantene, Else Kathrine Ti-
demann. I sin tale la hun vekt pa hva friheten betyr for 
det enkelte mennesket, og hvor viktig det er a ta vare 
pa den, og bruke den. Hun oppfordret ogsâ til a ta godt 
imot flyktningene som strømmer  til Norge. 

Som vanhig ble den høytidelige  delen av program-
met avsluttet med <<Ja, vi elsker>> og ahle flagg høyt  mot 
sky. Regnvret til tross var folk sporty, og de fleste 
overvar 17. mai-programmet til siste slutt. De aller 
minste danserne fra Leikarringen Ignar, veiledet av 
Kari Nordhagen og akkompagnert av hennes mann, ga 
en kjempeforestilling som imponerte tilskuerne. Ver-
gudenes bifall hadde de nok ogsâ, for det var det eneste 
innslag den dagen som pubhikum kunne nyte i opp-
holdsvr. 

Ellers var det diverse underholdningsinnslag utover 
dagen. Skolemusikken spilte, Betel Hornorkester ga 
en fin minikonsert med regnet Øsende ned over sine ho-
der, og like etter marsjerte Enebakk Janitsjar inn pa 
skoleplassen og fortsatte med mye fin musikk. Leikar-
ringens toradergrupe, Rallar'n, var ogsá et populart 
innslag i underholdningen. 

Ellers var det forskjellige aktiviteter som sekkelØp, 
bahikast, pilkast, luftgevrskyting, denne gangen in-
nendØrs pga. varet,men ikke mindre popuhert av den 
grunn. I ungdomsklubben ble det, tradisjonen tro, vist 
tegnefilmer kontinuerhig. En vehlykket 17. mai, som 
regnveret slett ikke fikk lagt noen demper pa. 

TEKST OG FOTO 
Glenn B. Skaug, 
Aslaug Tidemann 

00 
Marianne Olsen 



KUNNGJØRINGER 

Tur for eldre 
Diakoniutvalget i Enebakk menighet arrangerer tur for 
eldre til BygdØy 5. juni. 
Det blir besØk  i  Sjømannskirken og museene. 
Middag pa Bygdøystuene. 
Avreise fra Flateby ki. 10.00. Pâstigning pa nrmeste 
bussholdeplass. 
Egenandel kr 100.-. 
Háper pa en hyggelig tur, og at mange melder seg pa til 
Thordis Dahl, tif. 92 64 02, eller til Randi Lisbeth Sol-
berg, tif. 92 6139, innen 27. mai. 

Jegepppove 
eksamen 

arrangeres pa Enebakk jeger- og fiskerforenings hytte 
<<Bjerkland>> mandag 25. mai -87 ki. 18.30. 

Pâmelding innen 22/5-87, tif. 92 60 90/92 63 00. 
Eksamensavgift kr 150,- ma vre betalt. 

Enebakk Viltnemnd 

HAGEKVELD 
PLANTEBYTTE 

Enebakk Hagelag har plantebytte hos Oddvar 
Wennevold Mysen pa Hammer'n torsdag 21. mai 
kI. 18.30. 

Du som har planter av forskjellige slag, stauder, 
stiklinger - hva som heIst - ta det med! 

Og du som ikke har noe, mot frem, kanskje blir 
det en plante pa deg ogsâ. 

Kaffe. Utlodning. 

Motet er âpent for alle. Hjertelig velkommen. 
Styret 

Zoomhulikk 
pao Flateby 

Gnagere, fugler og akvariefisker, fuilverdig 
kost og godtepose for bikkjer, dette er noe av 
utvalget i Flateby Zoo. Butikken âpnet for-
rige uke, og som innehavere star Kirsten 
Johnsen og Wenche Vestli. -Har hatt besØk 
over all forventning den første  uka, sier de. 

Trine Bugge og Trifle Busengdal er beggefornØyde  med 
torsdagens lØp.  Konkurrenter er de i kiasse 14 ár, og er 
nà igang med treninga til ØvrelØpet og Oslo 
Minimaraton. - 

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
Onsdag 20/5 ki. 19.30. 
Roald Andersen. 
SØndag 24/5 ki. 10.00 ki. 
11.30. Avslutning for le-
serbarna. Roald An-
dersen. 
Alle velkommen. 

VIGNET 

Lopsk rusell 

-Startet egentlig ikke med 
dette for a tjene penger, sier Wen-
che. -For oss er det en hobby vi 
har giort  om til yrke. Har begge 
drevet mye med dyr, hatt 
bikkjer, 	fugler, 	akvariurn, 
gnagere ... Var lei av hele tiden a 
reise langt avga.rde for a skaffe 
det vi trengte. Vintern har vi 
brukt til a skaffe oss ytterligere 
kunnskap. Har lânt hauger med 
bØker pa Deickrnanns. -Hva 
kan dere tilby kundene? 
-Det meste, svarer Kirsten og 

viser vei til bur med gnagere og 
fugler. -Har dansemus, hvite 
rotter, Ørkenrotter, dvergkani-
ner, hamster, marsvin, undulat, 
dvergpapegØyer og nymfeparkit, 
ramser hun opp og gár videre til 
akvariurnene. -Har det meste 
for vanhige akvarister, satser ikke 
pa spesialistene. 
I hyllene ligger for og utstyr til 

katt og bikkje, fugler og fersk- 

Vaksinasj on 
av barn 

Norske barn gjennomgàr et 
omfattende 	vaksinasjonspro- 
gram. Selv om ordningen er fri-
villig, blir om lag 95 prosent av 
alle barn vaksinert innenfor pro-
grammet, skriver Forbruker-rap-
porten. 

I en artikkel i siste nummer av 
bladet gâr det fram at det obliga-
toriske tilbudet i dag bestàr av 11  

vannsakvarium. Her er rugekas-
ser og halsbánd, bØrster og karn-
mer, meiseringer, bur og masse 
annet. -I motsetning til daglig-
vareforretninger selger vi fuilver-
dig kost, sier Kirsten og legger til 
de ogsá har lØrdagsknask for 
kj1edyrene. Fra hyllene leter 
hun frem godterposer for bikkjer 
og delikate kjeksbiter for undula-
ter. 

Viktig syns Wenche det er kun-
dene blir fulgt opp. -Er ikke ba-
re a finne frem alt en nybegynner 
trenger for a starte med akvari-
urn, ma ogsá fØlges opp. Ja, ogsá 
er det en ting til, vi tar fugler og 
gnagere i pension. 

Vignett Ønsker jentene pa Bier-
kesenteret lykke til i sine selv-
oppussede 
lokaler! 

vaksinasjoner mot i alt átte sjuk-
dommer. Det anbefalte vaksina-
sjonsprogrammet begynner nár 
barnet ertre mâneder gammelt og 
avsluttes i ungdomsskolen. 

Det blir i dag vaksinert mot' 
difteri, stivkrampe, kikhoste, 
poliomyelitt, meslinger, kusma, 
rode hunder og tuberkulose. Selv 
om flere av disse sykdommene i 
seg selv er ufarlige, kan bivirk-
ningene gi svrt alvorlige ska-
der. Ofte vaksinerer man derfor 
mot bivirkningene, skriver For-
bruker-rapporten. 

IL Drivs lØpskarusell 23.4.87. 
Jenter 1980: 
1. Kari Bognerud 4.00, 2. Hege 
NØkleby 4.01, 3. Marie T. Tide-
mann 4.14, 4. Christofa Key Tho-
ren 4.26, 5. Marit Berg 4.30, 6. Hei-
di Ruud 4.33, 7. Anne Marit Un-
gersnes 5.28. 
Gutter 1980: 
1. Torn Pettersen 3.43, 2. Girund 
Eriksen 4.08, 3. Morten Kjus 4.25. 
Jenter 1979: 
1. Jorunn Ingelinn Solberg 4.30. 
Gutter 1979: 
1. øystein Berg 3.55. 

Jenter 1978: 
1. Katrine Furulund 3.49, 2. Stine 
Kandola 4.01, 3. Eline Kiavestad 
4.08, 4. Marit østby 4.52. 

Gutter 1978: 
1. Roar Sandem 3.27, 2. Rune 
Berg 3.40, 3. Torkjell Hongve 
3.40, 4. Dag Thorstein Skaug 3.43, 
5. Morten Finnerud 3.52, 6. Trym 
Busengdal 3.54. 

Jenter 1977: 
1. Ingeborg Enger 3.30, 2. Vibeke 
Myhre 3.43, 3. Laila Eriksen 3.45. 

Gutter 1977: 
1. Henrik Eide 3.19, 2. Truls Pet-
ter Bierkestuen  3.20, 3. Endre 
Maiken 3.33, 3. Aleksander Nord-
garen 3.33, 5. Fredrik Giertveit 
3.40. 

Jenter 1976: 
1. Marianne Skár 4.07, 2. Anita 
østby 4.23. 

Gutter 1976: 
1. Bernt Myrer 3.14, 2. Espen Pet-
tersen 3.17, 3. Stian Dybdahi 3.27, 
4. Kai Henning Holm 3.32. 

Jenter 1975: 
1. Silie Christiansen 3.47. 
Gutter 1975: 
1. JØrn  Ege 3.08, 2. ,Jan Andre. 
Delbeck 3.17, 3. Henning Stubbe-
rud 3.18. 

Jenter 1974: 
1. Elin NØkleby 6.49, 2. Veronica 
Marken 6.50. 

Jenter 1973: 
1. Trine Lise Myhre 6.54, 2. Trine 
Busengdal 6.56. 

Gutter 1972: 
1. Martin Opsahi 5.18. 

Resultatliste IL Drivs lopskaru-
selle 14.05.87: 
Jenter 1980: 
1. Katrine Tryti 0.43, 2. Marie Ti-
dernann 0.44, 3. Hege NØkleby 
0.45, 4. Kari Bognerud 0.46, 5. 
Christofa Key Thoren 0.47, 6. 
Marit Berg 0.49, 7. Heidi Ruud 
0.53. 

Gutter 1980: 
1. Torn Pettersen 0.41. 
Jenter 1979: 
1. Jorunn Ingelinn Solberg 0.50. 

Jenter 1978: 
1. Katrine Furulund 0.44, 2. Eline 
Kiavestad 0.45, 3. Stine Kondola 
0.46. 
Gutter 1978: 
1. Dag Thorstein Skaug 0.42, 2. 
Rune Berg 0.43, 3. Trym Buseng-
dal 0.48, 
Jenter 1977: 
1. Ingeborg Enger 1.51, 2. Vibeke 
Myhre 1.56. 
Gutter 1977: 
1. Truls Petter Bjerkestuen 1.46, 
2. Alexander Nordgarden 1.51. 
Jenter 1976: 
1. Marianne Skar 1.53, 2. Anita 
østby 2.03. 
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Gutter 1976: 
1. Roar Martiniussen 1.38, 2. 
Bernt Myrer 1.39, 3. Stian Dyb-
dahi 1.40,4. Espen Pettersen 1.43. 
Gutter 1975: 
1. Henning Stubberud 1.40. 
Jenter 1974: 
1. Katarina Hâkonsen 1.29, 2. 
Elin NØkleby 1.38. 
Jenter 1973: 
1. Ania HØnsi 1.32, 2. Trine Bugge 
1.37, 3. Trine Busengdal 1.43. 
Gutter 1973: 
1. Havani Stubberud 1.42. 



Turn- og 
' trim-gruppa 

Arsmote 
9. juni ki. 19.30 pa klubb-
huset. 
Saker til beh. pa  ârsmø-
tet ma vre styret I hen-
de innen 27. mai. 

Styret 

BEGRAVELSESBYRAER 

Ski Begravelses- og 
Kremasjonsbyrá 
Asenvn. 3— 1400 Ski 

021*87 30 80 
HELE DOGNET 

STILLING LEDIG 

Enebakk kommune 
L/ERERASSISTENTER 

Ved Ytre Enebakk skole 
blir det skoleâret 1987/88 
ledig to engasjementer 
som assistent med ca. 20 
timer pr. uke. 
Nrmere opplysninger 
fáes ved henvendelse til 
rektor v/Ytre Enebakk 
skole, tif. 92 4168. 
SØknad bilagt kopier av 
vitnemâl og attester sen-
des Enebakk skolestyre, 
1912 Enebakk, innen 
24.05.1987. 

Skolesjefen 

GULVSLIP 
Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 
ENGERS GULVSLIP. Tit. 94 01 38 e. kI. 17. 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

Af%~ 

V14 
Bruk VARMEKONTO has TEXACO 

• AUTODIESEL• 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brodholt, Tomter 

Tit. 92 26 10 

5TOTP 
- eit ár pa folkehøgskule? - 

Seliord 
Folkehogskule 

3840 Seljord 
tlf. 036/50 033 

KUNST- OG HANDVERKSLINE 

MUSIKKLINE 

SOSIAL- 00 SAMTIDSLINE 

NATUR- OG FRILUFTSLIV 

eit godt grunniag for vidare studiar 

VETERIN!ER 
Skedsmo Dyreklinikk 
Riis gârd, KJELLER 
(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen) 

Apent fra morgen til kveld 
hele uken unntatt Icr/son. 

Timeavtale 
tlf. 06/87 81 92 

Steinar 
Nordahi 

BYGGSER VICE 
Alt / mur- og 
pussarbeid. 
hf. 92 63 46 

Annonser leses av folk flest 

Konfli'mant-gaven 
Fuji Flash S2 
Let/v/nt og enkel betjening gir 
deg fiotte, skarpe bilder under al-
le lysforhold. 

Innebygget blitz. 
Kameraet far du / en fin farverik 
gavepakning / sø/v og redt med 
film, med batterier og med 50 cm 
lang brerem. 

Vi har gjennomprøvet dette ka-
meraet og garanterer kvaliteten. 

PREUS 	f 
FOTOSENTER 
TOR VET 3- LILLESTRØM . TLF. 06/81 1707 

"~-43111004 
3 butikker i Folio 

Felies innkjep gir bedre pris 

KONFIRMANT-TILBUD 

KEN WOOD 
Stereo rack inki. møbel - Dobbel kassettspiller - Digital-
tuner - Platespiller - Forsterkér 2 x 35 watt. 

INNBYTTE 	SAIG AV BRUKT 

3D SKI A/S 
Asenvn. 1, 1400 Ski (Princesshuset) - hf. 8744 19 

 

Samme tilbud 3D-Ski, 3D.Ne5odden, 3D•Drøbak 

 

VIGNETT 

Zrj Z W bar äpnet fly 	
• 

WIN, 
- 	 4 hus 

sportsforretnung 
oppover i Storgt. 

0 
med 

Vi feirer 
kjempetilbud 

flyttingen 
0 

pa 

I VAPEN FISKEUTSTYR 

KL, R og mye mer 

fY1UU1 
0 

)_ 
(D)5L 

STORGT. 5- TLF. 81 11 87- LILLESTRØM 



VIGNETT 

• Dnl" STORMILJO/ANBUD 
- en NY avd. i landets ledende møbelvarehus 

Dnl" stormiljø/anbud 
er en komplett leverandor som kan tilby: 
• Skrivebord 
Is Kontorstoler 
• Konferansebord 
• Konferansestoler 
• Arkivskap 

• Reoler 	 • Cafémøbler 
• Terminalbord 
	

• Oppholdsrom - 
o Skranker 
	 Ventromsmøbler 

• Kantinemobler 
	• Forsamlingslokaler 

• Restaurantmobler 
	• Møbler til institusjon 

   

 

Apningstider. 
Hverdager 1000-2(XX). 
Lordager 	0900 15(X). 

 

Velkommen til 
Vestb 
- 02/95 04 60 

 

De't norske Mobelsenter 
Vestby 



VIGNETT 

Tanniege Sjâførskoler Glassmester Blikkenslager 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig mater vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

Enebakk Tannteknikk 
TANNTEKNIKERMESTER 

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

El-installasjon 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Regnskap 

Svein Gulhrandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid utføres. 

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

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
OppIring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

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

Rorlegger 

Strømshorg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjoner 
1912 Enebakk - tlf. 92 6300 

EIL.AG 
jedenooIorserte 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BREPJOJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Scan consult 
Service-senter for nringsd rive nde. 

Regnskap, forretningsforsel. 
bedrifts-rádgivning. 	- 

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tit. 92 47 74 

Bjerke Ilärdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Mettes HArdesign 
Dame- og herrefrisør 

Saig av hârpreparater og parfymeartikler. 
Tirsdag 	  kI. 10.00-20.00 
Ons., tars., fre. 	  kI. 10.00-17.00 
Annenhver lordag 	  kI. 09.00-14.00 
Mandag stengt. 

Bekkelaget II etg., Y. Enebakk 

Erik Kjelgaard 
Varme. sanitr. nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper. vannsucer 

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

Spesialforretninger 

KVIKK RENS 
ff 	. 

z~t cZa?-amcZ 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

Bilfirma 

Flateby Antlrist 
KjØp 09 salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/928070, 1911 Flateby 

Eneliakk Antirust 
1911 Flateby 

TII. 92 89 00 

Fri so r 

Spesialforretninger 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

BrØdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

09 annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

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

Enehakk 
Transtormator 

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

Ristorante ITALIA as Pizzeria 

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

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

I 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, lordag etter avtale. 

Ski Classmester-
forretning A/S 

Alt i glassarbeider. 

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

OSVALD NODLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Siw's saloug - til. 92 80 49 
Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME- OG HERREFRISØR 

Tirsd 	 9.30-19.00 

Apent. 
. Onsd. 	 9.30-17.00 

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

DAME- OG HERREFRISØR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

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

Ytre Enebakk - tit. 92 54 13 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEOL.AVNORSKE PRF REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Jilirli 
liIlEhE!5 Ful 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mobtlf. 094/11 747 
TIf, 92 48 92 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Rolf Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Enebakk rrIeggerbedrift 
vlfrygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RDRLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vãglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 92 43 54 

Trio Autoskade 
Vi tar ii-not lakkering 

og smâskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

. 	 K.S YrkeskIar 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

lIt. 92 45 58 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsá kveldstid 

CS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m. 

Tit. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

Sissels parfymeri 
og solarium 

TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

Jan M. Johansen 
Mur, PUSS, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsá saig av fugler og dyr. 

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

1 



ITALIA 
kjizzefAel  

CATERING 
Prov var 

internasjonale meny 
- ogsá mat fra 

Mr rikholdige meny 
kan tas med hjem 
Ring og bestill 

ekte italiensk pizza 
TIf. 02/92 88 60 

Vi har ápent hver dag 

VELKOMMEN 
Apn.tider: Man-tars. 11-23. 
Fre.-lør. 11-24. Son. 13-21°. 

GRENDESENTERET 
1911 Flateby 

Eget serviceverksted. 
Forhandler 
	

Kjopekort - Multikort 

NORSK  - 
MASKINSERVICE A.S 
Kirkevelen 42. 1400 Ski TIf.: 87 37 30 - 87 05 20 

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

Fri vattelefoner: 
Ans. red Marianne Olsen 92 64 15 
Journalist Aslaug Tidemarin 92 45 35 
Ann.kons. Borg Olerud Pettersen 92 85 23 
Ann. kons. Solveig Eriksen 8372 56 

.- 
	

kes....Lkufre$ma.len.enes Avis 

Arnonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5,30 
Aim. plass pr. mm. kr 2,40 
Tekstside pr. mm kr 3,30 
lnnlev. frist: Rubrikkann.: 
Mandag RI. 12.00 
Forretn. ann: Mandag kI. 9.00. 
Abonnementsprs: 
Kr. 90,- or. halvãr, k 180,- pr. ãr. 

VI PRESENTERER DE POLITISKE TOPPENE DENNE UKA 

- Vi ma tenke globalt, men handle lokalt, 
sier Gina Sigstad ivrig. 
- De fleste tenker f.eks. ikke over hva det 

gjør med ozonlaget at vi bruker sprayflasker. 
Vi ma ta vare pa det som er igjen av var kb-
de. 
- Selvsagt drukner vi ogsâ i andre proble-

mer enn natur- og miljøvern, fleksibel boli-
gutbygging og styrking av barnehagetilbudet 
er eksempler pa andre saker Venstre vii jobbe 
for. 
Gina Sigstad (46) star Øverst p 

Venstres liste. Hun er sosia11rer 
ved Enebakk ungdomsskole og 
kom inn i kornmunepolitikken i 
forrige periode. 
- Var i likestillingsutvalget, for-

teller hun. 
- Egentlig ble jeg ikke politisk 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

VARBOUE 
Sâpe, svamper, 

pusseskinn og polergarn 
NA 1/2  PRIS 

Kr 59.- 
21/5 til 24/5 

Service fra 11.00-18.00 
Even fuelt timebestilling. 

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

T!f. 02/92 81 32 

- Vi ma ten/ce gb bait, men handle bokalt, sier Gina Sigstad, Venstre. 

bevisst for pa idretteshØyskolen. 
Der flkk jeg kunnskaper om mu-
jØ-og naturvern, det bevisst-
gjorde meg ogsà politisk. - 
Hvorfor engasjere du deg I kom-
munepolitikken? 
- Várt livsgrunnlag er i ferd med 

A ryke overende. Vi ma redde det 
som reddes kan, frisk luft og rent 
vann er utrolig viktig. Har funnet 
den beste mâten jeg kan vre 
med a gjøre noe er a engasjere 
meg politisk. 
- Har du selv noen flaggsaker? 

Forts. side 4 (1) 

sb,obla V1 
 1 t 

1- Aidri for har det vrt sá rimelig a ski 
Ut motorgressk!ipperen med en rider. Stiga 
Garden gjør'samme jobb som større ridere 
- bare Iitt tangsommere. Men sá koster 
den bare halvparten - .sà lenge vi har! 

URw BRILLESENTER AS  
Idrettsvn. 20, Ski - TIf. 8750 30 

Medi.; Norges Urmakerforbund- Norges Optikerforbund 

I 

I 

I 
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