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Kommisjon
100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.
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VEDTAK OM IDRETTSANLEGG
Kommunestyret
sluttet seg mandag i prinsippet
til "Planforsiag
for Flateby Idrettspark". det ble
videre vedtatt de
tekniske planer
for hall A og B
oversendes STUI
til godkjenning og
teknisk etat bes
detaljprosjektere
framføring av de
kommunaltekniske anlegg.
Ingen var det som Ønsket
ordet da plan for idrettsanlegg pa Flateby atter stod
pa sakslista mandag. Det
som kunne sies i den saken
var sagt for lenge siden. Men
enighet var det ei som ràdet
og mange brukte sin stemme
mot flertallsinnstillingen.
Det ble fØrst votert over om
disposisjonsplanen
skulle
legges til grunn for det videre
arbeid. Dette fikk 13 stemmer mot, 20 for,
Det ble videre vedtatt mot
13 stemmer de tekniske planer for begge hailer over-

Nemi

- Det ligger et hØl oppi skaugen der, sa Jorunn Buer (Ap) ved fØrstegangsbe handling av saken den 15. juni.
sendes STUI til godkjenning.
Og mot 12 stemmer teknisk
etat bes detaljprosjektere
framfØring av kommunaltekniske anlegg.

EN AVISFRI ONSDAG

Vignett vii i sommer ha en avisfri onsdag. Dette
blir den 22.juli og kontoret blir derfor ubetjent
fra og med 15. til og med 22.juli.
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til utvmldet apningstid

Et bad?
Joda, kvikksølvet
har de siste dager
vist at det fortsatt
kan bli sommer, ogsâ
i Enebakk. Fra Bermerud Kiosk ved
Lysern kan Geir Olsen fortelle det har
vart endel badegjester de siste dagene. Er 16 grader i vannet, sier han og legger til flytebrygga
trolig vii legges ut
av kommunen i lØpet
av uka.

Lokalavis for Enebakk

SØknadfra Erling Enger om utvidet âpningstid pa Solheim Café ble avslâtt i kommunestyret mandag.

Kommunestyret vedtok mandag a avslá søknaden
fra Erlig Enger páSolheim Café om a ha àpent hver
lørdag til 3.00 i en prØveperiode.
- Er en dârlig begrunnelse
Rédmannens forshag ble vedslá fordi andre gjØr det, sa Egil tatt mot tré stemmer fra Fr?.
SØrensen(FrP). Hans uttalelse
var rettet mot râdmannen som
blant annet begrunnet forslag
PA tJEKKJAKT? Kjor til
om avslag med at dette var vanhg praksis i nabokommuner. YTRE ENEBAKK
Skal vi fØlge den kursen kommer
HENSIN &
vi til a gjØre de samme gjli tinga som alle andre gjØr. Hvorfor
SERVICE A.S,
ikke gi kommunen den smulke
1914 Ytre Enebakk
trafikk vi kan, det vii gi oss et
BENSIN - OLJE - REKVISITA
mer internasjonalt miljØ.
Aut. gummiforhand/er
Med dette fremmet han et forsiag
Stâl-radial stddig pa tilbud!
om a innvilge sØknaden i prøveDekksalg og service ti! kI. 19.00
perioden.
Helge Nilsen(V) mente det var
VELKOMMEN UTOVER!
usmakhig a snakke om internasjonalt miii 0 nár de I nrmi1jØet
TIf. 02192 44 08
ikke hadde anledning til a falle
til ro fØr etter stengetid pa caféen.
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Regulepingsplan vedtatt

Minus 66.2, kg.

t
5. juli 1987, Enebakk

11.00 Stranden bedehus.
Flateby, v/Helgheim.
Nattverd.

Gratulerer
StoresØster, gratulerer
lillebror, Geir, med dagen 5. juli.

*
Mie gratuleres med
21-ârsdagen.
Venner

*
Otta i fokus!
Brede gratuleres med dagen, 4.7.87.
Enebakk

Gratulerer
Dagny Buer fyller
80 àr fred. 3/7-87.

Reguleringsplan for Stranden skole ble godkjent i kommunestyret mandag.
Sentralsykehuset i Akershus:

Carl-Henrik fikk en liliebror
18/6 1987 Id. 10.15.
Ellen og Tom Enger
Dammyra Kroer, 1430 As

Reguleringsplan for Stranden skole, alternativ med gang-/sykkelvei ble godkjent i
kommunestyret mandag. Det ble videre vedtatt Enebakk kommune ekspropierer areal til
om!egging av vei ved plan!agt gymsal og til
bygging av gang-/sykke!vei.

Tidligere jar har formannska-pet
bedt bygningsradet utarKristin Helstad
beide reguleringsplan for Stranog Per Arne Øyestad den skole i to alternativer. Dette
er gjort, det ene med utvidelse av
gymnastikksal og flytting av ye!,
det andre med gang-/sykkelvei
fra busslomme i tillegg. Av de rád
og utvalg som har uttait seg til
alternativene gâr alle inn for alternativ med A, med gang-/sykPLAKIT EN
kelvei fra busslommen til skolen.
Flateby Vannverk foresiár i sin

Vi fikk en stor gutt 26. juni.

Enebakk
Pensjonistforening

HUSK PICNIC PA
SETRA 3. JULI.
30. aug. tur til Neverfjell
Turisthotell.
Se ann.

Vignett retter
Ved en feiltagelse skrev vi sist
uke A-laget vant 14-0 over Blaker. Dette stemmer ikke, det var
B-lagetsom vant den enorme
seier.
Vi bekiager.

REDD BARINA
Jernbanctorgel 2,OsIoI
Poslgirokono 5000187

uttalelse man i arbeidet ogsã benytter anledningen til A ruste
opp vannforsyningen i omrãdet.
ygningsrádet gikk enstemmig inn for alternativ A og dette
kunne râdmann BjØrn Halvorsen
Si seg enig i. Men han gjorde oppmersom pa at nár en gang- /sykkelvei kunne komme matte vurders i budsjettsammenheng. Det
samme med forsiaget fra Vannverket.

Cjenvrende hundeavgitt avskrives
En glad melding til alle dere som ikke har betalt hundeavgiften
for i fjor den er avskrevet. Dette ble vedtatt i formannskapet mandag.

I budsjettbehandlingen i desember 1986 .ble det vedtatt a sloyfe
hundeskatten fra og med 1987. Na undret økonomisjefen hva som
skal gjØres med gjenverende beløp fra 1986, alt i alt 9 900 kroner.
Ràdmannen mener inndriving av dette vii by pa uforholdsmessig
store utgifter da det dreier seg om mange eiere og smà beløp. Han
gikk derfor inn a avskrive belØpet noe formannskapet enstemmig
vedtok.

ltlfMOflV4

tam.

Av 7bIk fiMr

Salat erja-mat sier kursvertinnen, Gerd Flateby.

Joda, det lukta virkelig fristenede fra kjØk
kenet hos Gerd Flateby den siste kursdag. Da
kunne 11 darner med !edern Gerd innkludert
konstatere den bitre fiende, pilen pa vekta nâ
gâr den rette vei. Tilsammen 66.2 kg har de
mistet siden 5.mai.
Men pa troSs av at vekta ikke
ble satt pa bordet denne dagen,
den store utskjeieisen skulle det
ikke vre. - Alt er riktig mat,
forsikrer vertinnen, og forteller
man pa Grete Rode-kurs kan spise det meste. Hemmeligheten er
ja-mat, nei-mat og litt-mat som
alt blir veid for det fortres.
Men selvsag er det ikke bare
matmengden som blir veid, ogsâ
kursdeltagerne matte pa vekta.
Og dette var kanskje ikke bare
en fornØyelig affre fØrste onsdag de var samlet. Men ettérhvert som buksa gradvis hang
slappere, spratt de med stØrre
entusiasme og iver opp pa deres
tidligere fiende. Vel, ikke alitid
kanskje, de fleste matte inn-

rømme a ha hatt Sine glipper. Valgte ná en veldig dum tid,
kommer det fra en av
deltagerne. - Masse festligheter
som 17.mai og konfirmasjoner.
Alle er enige om at det har vrt
en stor stØtte de har slanket seg
sammen. - Gár det litt gait er
det ailtid et oppmuntrende ord
fra de andre, sier Gerd. - Dessuten blir det litt konkurranse i
det nar vekttapet eventueit 0kningen blir offentliggjort til alle.
Til hØsten fortsetter Gerd Flateby med kurs bade for nybegynnere og viderekommende, samt
et kontroli- og stabiliseringskurs.
Hun hâper det da ogsâ vii melde
seg menn.

Onsdagens tekst
Matt. 10, 12-15
dom verre enn den over
Denne teksten handler Sodoma og Gomorra (Se
om fred. Hvem av oss øns- 1. Mos. 19).
ker seg ikke det? Jesus
Tror du pa Bibelens
sendte noen av sine nr- ord? Sá far vita vel imot
meste ut for a Ønske vel- bade Guds Ord og den
kommen til Guds rike. sorn kommer med det.
Der de blir godt mottatt
A eie Guds fred er en
bringer de fred med seg. dyrebar skatt>>, sier en
Denne freden hviler over gammel sang. Den skathjemmet vârt sâ lenge vi ten vii jeg ha!
For Emaus misjonsforening
er villige til det.
Helene BarbØl
For den som avviser
innbydelsen venter en
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Ukens spaltist Kommunedelplan for Flateby
Pa grensevakt
I en nrmest sjokkartet
tilstand over utfordringen som ukens spaltist
forsØker jeg a ta fram mulige latente egenskaper
som skribent. Det er sØndag morgen og det ser ut
til a bli en av de gode dager hva varet angár. Jeg
har forlatt den hjemlige
arne og søkt tilflukt i mitt
lønnkammer: Adr. Skogbruksetaten, Askim. Et
godt sted a were, men
som har en stor mangel i
forho!d til storebror - søster - jordbruksetaten,
nemlig mannskapsmangel. Det kunne v2ert fristende a skiftet beite, men
kvae og granbar lukter
bedre enn gris og ku for
ikke a snakke om sau pa
tjukke flatbygda.
Med sâ verbalt sterke
personer som Wiger og
Opsahl som forgjengere i
spalten er det en ekstra
utfordring a bli hentet
fram fra de dype skoger.
Har konstatert at Wiger
ikke fikk napp pa agnet
som ban slengte ut. Det er
yel noe av spillet i en slik
spalte. Utfordre og parere.
Jeg er utfordret som
bygdas grensevakt mot
østfold. Heldigvis er det
slutt pa de tider da en
matte stã grensevkt mot
vepnede inntrengere mot
bygd og grend. I ufredstider er saken grei, men er
vi fine nok til a stá grensevakt for váre medmennesker, for de ressurssvake og de som ikke nár
fram i samfunnet.
Det er fristende a trekke sammenligninger med
de tause skogens individer. De taler likevel sitt
tydelige sprâk. Dc sma
trenger omsorg og viser
sin takknemlighet for det.
Ungdommen ber om hjelp
til a fâ en positiv utvikling. Men sá kommer de
etablerte som slâss om a
fâ best mulig plass. Har vi
ikke glemt noen? Vi har
glemt de gamle og ressurssvake. Har vi glemt
var oppgave som grensevakt.
I blant alt dette finner
vi ogsâ en del rátne mdivider som kan vre
vanskelige a oppdage. I
skogbruket har vi en effektiv mate i finne fram
til disse pa. Vi tar en
borprøve av det indre og
legger fram beviset. Ellers i samfunnet er dette
regnet for en ufin mate a
gjøre tingen pa. Hva med
moral og mot?
BjØrn A. Opsahl har rett
i sine antagelser om at det
fortsatt er stemmerett og
skatteplikt i ytterste Dalefjerdingen. Postgang fra
hjembygda har grensebo-

erne aidri hatt selv om vi
skriver 1987. Vi ma bruke
postadresse over nabobygda, noe som kan gi store problemer. Det er srhg de offentlige etater
som har vanskehighetene.
Vi far alltid til svar: Dere
bor jo i Enebakk.
Det ble engang gjort
forsØk med avisombringelse fra hjembygda. Antagelig var veien for lang
eller omrader ukjent.
Avisbudet fant fram bare
en gang i blant. Vi matte i
gjen krysse grensen. Vann
fra vannverket har vi aldri sett noe. til. Svarte engang positivt pa en henvendelse om tilknytting
til vannverket. Kanskje
brevet ikke kom fram
pga. postgangen. Vi har
fortsatt skatteplikt.
I flere organisasjoner er
det stadig snakk om to
stemmer pr. bruk. Kanskje er det en ide ved hØstens vaig a ha grenseboernes stemme telle dobbelt.
Men du verden vi har
mye a glede oss over vi
grenseboere. Vi har skjrereir i tuntreet, hare og
rádyr i hagen, elg i àkeren
og er fri for floghavre i
kornákeren, foreløpig i
hvert fall. Vi har fãtt asfaltert vei gjennom kretsen som er stengt for
tungtrafikk bare to maneder av âret. Og telefon
hver gang det er tort.
Vi far nok fortsatt beholde stemmerett og
skatteplikt.
Som neste ukes offer
velges var unge herredsagronom (inne) Ann Marit
Ness.
BjØrn Brevig

Annonsering
er aktiv
markedsfOring

Uijjuttt
—ditt talerør

Arealforvaltningsutvalget som er et underutvalg av kommuneplanutvalget har sitt forsiag til kommuneplan kiart.
Planen skal vare frem til 1999, men det gjØres oppmerksom pa at
det er umulig a utarbeide en plan som ikke kan justeres og tilpasses
nye forhold. Som det fremkommer av Plan- og bygningsloven av 1.juli
1987 er det hovedspørsmâl som skal komme frem. Videre skal det legges opp til medvirkning fra lokalbefolkningen og likestilling mellom
sektorene.
...
rT1JLiMur1
Tiltakskonsulent Kari Elisabeth Morbeck som har vart sekretar i
kommuneplanutvalget det siste áret sier til Vignett det er gunstig om
folk kommer med reaksjoner pa planen pa dette stadium.
Vi har tittet litt pa forslaget, og tar denne uka for oss Flateby.
I planforutsetningene er det
forutsatt det skal bygges tretti
boliger drug pd Flateby, man regner med Flateby 3 derfor er Utbygget i 1993. Etter dette er det
pekt pa to nye omrdder. Det ene
ligger i nordvestre del av det ndvrende boligomrddet og er pa
rundt 120 dekar(B3). Atkornst til
dette feltet kan legges Ui vegene
Furuveien, øvre Skaugveien og
Skaugveien.
Det andre alternativ har pa
kartet fdtt betegnelsen B4 og er
lokalisert i sydØstre del. Dette er
pa 140 dekar og kan utvikles videre.
Den store omsetningen har det
ikke vrt av nringsareale i den-

ne delen av bygda. Av de 75 dekar som var avsatt til formdlet er
mindre enn 1/3 solgt. Llkevel satser kommunen offensivt og arealforvaltningsutvalget foresldr arealet utvides med 95 dekar til.
Morbeck sier i en kommentar til
Vignett grunnen til dette er den
fortetning som nd skier i Nedre
Romerrike. Dessuten planene
om utvidelse av Gardernoen.
SKOLE/BARNEHAGE

En eventuell utbygging av
Hauglia skole er det avsatt fern
dekar til, Stranden anses for a ha
tilstrekkelig. Omrddene merket
03 og 04 Pd Flateby 3 foresids avsatt til barnehage eller barnepark.

Hva kultursektoren angar mener man en etabiering bør legges
i tilknytning til grendesenteret
eller pd offentlig areale nord for
dette merket 01. For arbeidskirke er det avsatt en tomt pa
rundt seks dekar ved Melgdrdsskogen, og her er spørsmdlet
apent om man ogsd skal avsette
areale til gravplass.
Det er planlagt gang-sykkelvei
langs riksveien I boligomradets
utstrekning, i tillegg langs hovedvegene i byggefeltene.
Neste uke vii vi ta en titt pd
kommunedeiplan for Kirkebygda.

Kommende nwpingspad
0
Enebakk kommune
Ønsker a delta i et samarbeid med neringslivet i form av et nringsrad. Dette ble vedtatt i formannskapet
mandag.
Som representanter
fra kommunen ble
Thorvald
Ungersness(Sp) og Lucie Paus Falck(Ap)
valgt.
Et arbeidsutvalg har alden I
vinter jobbet med a etablere

et nringsrdd I kommunen.
Dette med bakgrunn blant
annet i kommunens lave
egendekning av arbeidsplasser, noe under 30/c. Tiltakskonsulent Kari Elisabeth
Morbeck sier i sin saksfrernstiiling antall yrkesaktive i 10pet av komrnuneplanperioden vil Øke vesentlig, noe
som kommer til d medfØre ytterligere pendling om ikke arbeidsplasser opprettes. Videre det er behov for a styrke
kontakten meliom komrnune
og nrings1iv, og at et nringsrdd vii vre et forum der

man kan ta opp aktuelle temaer som er viktig for den videre utvikling. Formdlet er a
fremme nringslivet blant
annet ved d vre et idéskapende, intitativtagende og
koordinerende organ.
Det gdr frem det bør sitte
representanter Ira de ulike
nringsforeninger, banken og
kommunen I rddet. Sekretariatet foresids lagt til rddmannskontoret ved tiltakskonsulenten.

VIGNETT

Bytup

Hva skjoep med-,
Bondepnes Hus.)

Her er noen av de fornøyde turdeltakerne. Bak fra v..
Marie Heiaas og Elsa Arnesen. Foranf.v. Astrid Utsikt,
Odny Guslund, Magda Sari berget og Dagny Karistad.
Av Gunnleik Seiers tad

ter omvisningen spiste de middag. sa gikk turen hjem igjen.

Fredag 5. juni var Ca. 40
Hjelpsomme
pensjonister fra Enebakk
Alle turdeltakerne Vignett var i
pa Bygdøy. Det var strá- kontakt
med, var enige om en
lende solskinn, og Leif ting: Det var en alle tiders tur,
Fjell vartet opp med bade sely om det for noen ble litt slitsvenske og norske sanger somt. De syntes alle de gamle husene med mose pa taket var velunder bussturen.
Programmet

Bussen startet pa Fiateby og
dro videre til Kirkebygden. Ekebergdalen, Hammeren og de siste
turdeltakerne kom pa ved Enebakk syke- og aidershjem. FØrste
stoppen var ved SjØmannskirken, der de fikk servert kaffe og
va(ler. Diakoniutvalget hackle
tatt med seg pásmurte rundstykker som deltakerne satte stor
pris pa. Etter maten holdt sokneprest Steinar Heigheim andakt.
Turen gikk sa til Norsk Folkemuseum pa BygdØy, der de ble vist
rundt. Omvisningen var lagt opp
slik at de som var avhengige av
rullestol ogsa kunne bli med. Et-

dig fine. Deltakerne vii spesielt
takke sokneprest Steinar Heigheim for all den hjelpen han og
de andre lederne ga hver og en
av deltakerne. BussjfØr Tore
Magnussen kjØrte en rundtur om
StrØmmen og LiilestrØm. slik at
deltakerne skulle fa besett seg
litt pa veien hjem.
God mat
Middagen pa restauranten pa
Bygdøy var helt topp. Vi fikk servert kokt Ørret fra Bergen, og
med fruktsalat med krem til
dessert. Det ble ogsâ servert kaffe etter middagen, sier en av turdeltakerne, Dagny Karistad, til
Vignett.

Pensjonister pa, tur med U.H.
Med Glenn Skaug i spissen
hadde Unge HØyre invitert til
tur til Arvika 18. juni, og de
33 som deltok pa turen kan
fØye en fly glad dag inn i mmneboka. Fire medlemmer fra
Unge HØyre var med pa turen. Gunhild Haug Ønsket
oss velkommen til turen og
hun guidet oss vel bade bort
og hjem, det er mange sma
detaijer som skal kiaffe for en
vellykket tur. De hadde kaffe
med seg pa store termokanner som de serverte pa bussen. De hadde ogsâ alliert seg
med Kâre KjØlle, han hadde
laget et sanghefte til bruk underveis. Vel framme i Arvika
hadde vi Ca. tre timer til var
disposisj on, sâ det var god tid
til bade a handle og drikke

0

La n pa

kaffe. Turen til Arvika gikk
østfold-Ørje, hjemveien om
Kongsvinger, sa det var en
bra runde. Vi var inne pa en
veikro pa Kongsvinger for a
spise. Her bød KjØlle pa et
underholdningsprogram med
bade skjemt og alvor. (En
stjerne til Husmannspolka av
AlfPrØysen). sa var det a innta bussen for siste etappe
mot LillestrØm. Simen hadde
ogsá noen muntre historier.
Det var mange takkens ord
fØr avskjeden. Kjølle takket
de unge som hadde tatt initiativet og som hadde tatt seg
fri fra jobb. Ungdommene
takket for var deltagelse, og
til slutt takket Torstein for
en meget hyggelig tur.
G.N.

1 million

Kommunestyret vedtok
mandag a ta opp lan i ABCbank for opprustning av Vidotta og kloakering av Krona-feltet pa 1.000.000 kroner.
Begge anlegg vii med lane
opptakene vre fulifinansier-

te, og arbeid kan igangsettes
nar Øvrige forhold er avklart.
Det blir gitt en avdragstid
pa 10 ar og en rente pa 12.5%
forskudd samt etableringsprovision pa ic-.

Med pa motet om den fremtidig bruk av BØndernes hus var f.v kulturkonsulent Aslaug Tidemann, Grete Kittilsen( Kunstforeningen), Lisa Hvitsten(B U), Sigfrid
Sceby(Bondekvinnelaget), Karin Hvitsten, Anne Marit Ncss(Landbrukskontoret),
Tore Østlie(vaktmester), BjØrn Solberg(Landbrukslaget), Arne Gundersen, Jan Tore
Solberg(Hagelaget) og Frank Rust athHus styret)........

Det gamle, erverdige forsamlingshuset, bygget i 1929 har grunn til a
undre over sin fremtidige skjebne. Bygdeungdomslaget som er eiere
gar det stadig nedover med og fra rundt 200 medlemmer for et par ãr
tilbake, er de ná 10 igjen. Samme vei gâr det med bruken, og en titt i
vaktmesterns bok viser 14 bruksdager side jul.
Med bakgrunn i dette ble det
forleden invitert til et mote om
den fremtidige bruk av huset. Var oppe i dobbelt sa mange arrangementer for bare et par ar Siden, sa leder for husstyre, Frank
Rustad. Han opplyste de i november hadde opparbeidet et underskudd pa 6 800 kroner, og at
de da fikk avslag pa sØknad om
stØtte fra kulturstyret. NA hadde
det negative tall vokst til 11
500. - En driftsendring ma til,
men er ikke interesserte i a binde
opp huset i noe permanent. Vi
ma ta hensyn til Bygdeungdomslaget som er eiere.
EN KULTURVERDI
- Er opptatt av det ikke skal
gjØres store endringer pa utseende og interior, sa Anne Marit
Nss
fra
Landbrukskontoret.Hun minnet
om hvor mye huset har betydd
for bygda gjennom tidene.
BjØrn Solberg i Landbrukslaget kunne ikke forsta det var

nØdvendig a bygge et samfunnshus i Ytre nâr det her stod et
hus som ikke ble tilstrekkelig
benyttet. - De fleste idag har bil.
Skal de pa fest drar de fleste en
mil for a komme dit.
Til dette kunne kulturkonsulent Aslaug Tidemann opplyse
den totale bruk var basert pa
mer enn festlige arrangementer.
Hun sa videre det var nØdvendig
A f A inn nye brukergrupper, om
ikke yule mangelen pa penger
gjenta seg hvert ar. Hun foreslo
en bruksplan og viste til kuturstyrets del av kommuneplan der
hun gikk inn for et samfunnshus i
hver krets. BØndernes HuS var
foreslatt til formalet for Kirkebygda, Dalefjerdingen og Hammeren.
KULTURSENTER?
Kunstforeningen var representert ved Grete Kittilsen og
Arne Gundersen. Etter avslaget
om bruk av det gamle herredshuset har de nâ begynt a titte mot

OP oilI IC
STUDER
WNoNEAI

"BØndernes". Kanskje kan de
her gjennomfØre sitt prosjekt, a
M til et kultursenter? De gjorde
oppmerksom pa at alt forelØpig
var planer og at de i Øyeblikket
driver en behovsundersØkelse for
A se hvordan interessen er. - Det
vi Ønsker er et sted hvor vi kan
ha utstillinger, drive med ulike
aktiviteter, komme og ga nar
man vil,-sa leder i foreningen
Grete Kittilsen. Videre dette
kunne ivareta verdifulle aktiviteter og vre en inspirasjonskilde for de som driver pa. - Haper a kunne drive litt kursvirksomhet og kanskje samarbeide
med noen som driver med andre
kulturaktiviteter som drama- og
musikkgrupper.
Det ble gjort oppmerksom pa
at ogsá Enebakk Husmorlag
hadde vist sin interesse for huset,
og Frank Rustad nevnte han
hadde vrt inne pa tanken om et
IS(Interesseselskap).

0
- Pettersson har navnedag i morgen.
I all verden, er det Pertersso,1 i
- inorgen?...

VIG NETT

Afskr lit a husmandskontpakt
Vi viser her et unikt
bilde av husmenn fra
Enebakk. Dette foresiàr vi gjemt da det vii
fØige artikier som
henviser til personene
bildet.
Vi starter opp med
avskrift av en husmannskontrakt fra
1901.

pa

Da husmandsenken Birthe
Larsdatter Lotterud under Enebakk Prestegaard er ved dØden
afgaaet, saa er det, at jeg undettegnede efter den bemyndigelse,
som loven om husmandsvcesenet
af 24de september 1851 gjennem
mig som sogneprest. til Enebakk
og bruger a! Enebak prestegaard
bortfcster pladset Lotterud under Enebaks prestegaard med de
rettigheder, som for har tilliget
samme til enlcens søn Andreas
Olsen og tilkommende hustru
paa følgende vilkaar:
1. Pladsen Lotterudfcesies Andreas Olsen og tilkommende
hustru paa deres levetid, dog
gjclderfcEstet hvad hustruen angaar alene hans fØrste hustru,
saalcenge hun forbliver i enkenstand - ei nogenfØlgende hustru.
2. Afgiften af pladset svares
aarligen med det samme belØb,
som hidtil har vceret krcevet og
inden hvert aars julaften med 8
Sp.dr. 2 m. 18 B. Otte specier to
ort og atten skilling.
3. Husmanden mcider til arbeide for presten naar forlanges
mod betaling af8-otte skilling pr.
dag om sommeren og 4-fire skilling pr. dag om vinteren paa prestens kost. I skuren betales ham
12-tolv skilling'-Or skur af 1 maal
havre. 16-seksten skilling for 1
maal byg og 12-tolv skilling for
en slaatedag paa egen kost.
Naar husmanden med pres tens
specielle samtykke sender et
voksentfruentimmer til arbeide i
sit sted, betales dette med 6-seks
skilling pr. dag vinter og sommer
samtfri kost.
4. Husmanden forpliktes endvidere til at ham 14 dages forsvarligt hestearbeide med 1-en
hest og mand for presten mod at
erholde i betaling 24-tyve og fire
skilling for hver dag for hest og

Husmennene under Enebakk prestegârd Vestre Odden'fra Ca. 1880 àrene.
Bakerste rekkefra venstre: Martin Glomma, MØllern
i Dammerud, Andreas Skrmdderstad (hjort), Holm
Lindshus, agronom BjØrnsen, Edvard Vaaryq, Nils
mand samt fri kost for manden
og fourage for hes ten.
5. Det ved arbeide optjente afskrives og fratrckkes leien paa
pladset. Faar husmanden no get
tilgode betales ham dette kontwit.
6. Husmanden holder gjcerder
og jordvei i god og forsvarlig
stand, maa ei fore foder eller
gjØdsel fra pladset og holder sig
selv ved-og gjcrdefang.
7. 1 tilfcelde affraflyttelse betales ham husene efter takst.
8. Husmanden vedtager tilsigelse mand for lovlig tilsigelse.
9. Det bemerkes at pladset Lotterud er et gammelt opdyrket
plads. Enebaks prestegaard
20dejanuar 1857.

Andreas Olsen
Som vitterligheds vidner, det
tillige kunne bevidne, at kontraktens indhold er parterne
bekjendt, samt at husmanden er
overlevert et ligelydende eks
emplar af kontrakten.
H. Andersen
B. Andersen

Mi2nster
sogneprest til Enebak

Lcest og ekstraheret under retten ved hØsttin get for Enebaks
tingdag den lOde oktober 1857
samt i pantebogen no 17 ordlydende indfØrt Folio 241.
Approberes.
Kirke og undervisningsdepartementet 4. november.
Tilskr-zft: Pladsen Lotterud er
solgt 1516-08.

(TilfØ yet senere) Oline Olsdatter

1901

Vedtages af mig

- I forbindelse med behandling
av sØknad Ira Enger om avfallssortering ved Gran, uttalte MiljØog friluftsnemda det bØr foretas\
undersØkelser i- og omkring
Binçlingsvann, sa Nilsen og ja til

beboerne lenge har bedt om
dette. - Foreligger det noen planer for slike undersØkelser?
Lucie Paus Falck svarte til dette at hverken kommunens helseutvalg eller fylkesmannen i Oslo
og Akershus har funnet dette
nødvendig. - Da formannskapet
hadde sak om avfallssortering
ved Gran pa sakslista var forslaget fra Mlii 0- og friluftsnemda
fremlagt. Det kom ikke noe Ønske om a fØlge opp dette punktet.
Hun sa en av hovedgrunnene
til at de ikke har planer om undersØkelse er at de instanser som
har slike spØrsmâl som ansvarsog myndighetsomráde, ikke har
fqnnet vedtak om a grave opp
Engers eiendom. - Dersom vi
ser pa den rent lovmessige siden
ày saken er det miljØvernavdel"kingen som har den, formelle

SANDALER

U. Nord bye

Ikke undersøkelser I Bindingwann
Nei, det finnes ikke
slike planer, svarte
ordfører Lucie Paus
Falck pa spørslmâl
fra Tom Nilsern(SV).
Han spurte pa konmunestyremØtet om
det er planer for undersØkelser for a se
om det er deponert
avfall i og omkring
myromrâdene ved
Bindingsvann.

Klokkerud, Kristian MjØnhi, Andreas ødegaarden, Martin Svartebcek, Nils Engerhoim, Hans Ødegaarden, Johan Ødegaarden, Andreas Soiheim, Andreas Lotterud,
Martin Bakken, Johannes Glomma, Hovel (prest) Moen.

myndighet til a iverksette slike
undersØkelser.
- Jeg forutsetter imidlertid virksomheten ved Gran foregár innenfor de til enhver tid fastsatte
vilkar for driften. Likeledes forutsetter jeg forurensingsmyndighetene griper inn nâr og hvor det
er behov for dette, det vre seg
det omtalte anlegg ved Gran, eller evt. andre steder i kommunen.

Hvit
Dame

kr229.

S
IK..
cJL ata-ama SM
Grendesenteret - 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74
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Opptak av Ian
Sykiet TPonhjmeM=0sI0
DUGNAD I
F

Det ble i kommunestyret mandag vedtatt a ta opp Ian pa
2.380.000 kroner i Kommunal
Landspensjonskasse.

Lánet blir tatt opp i forbindelse
med gjennomføring av investeringer i 1986-budsjettet og det gis
13.5/ rente per ár. BelØpeter avdragsfritt i to ár, deretter en nedbetalingstid pa ti ar med liker
store halvârlige fradrag.

En kjernpeinnsats
Enebakks
gjorde
hándballspillere og
deres foreidre pa
Landbruksveka , og
utstillingen vei og
anlegg. 150 barn og
voksne ble trommet
sammen pa kort varSel og disse jobbet
inn 80 000 pa He!lerudsietta.

Boliglänsordning
for ungdom
Det ble i kommunestyret mandag vedtatt a ta opp lan i ABCbank pa 300.000 kroner. Dette
med bakgrunn i vedtak fra 1985
om a etablere en boliglànsordning for ungdom
Lanet har en forskuddsrente
pa 12 1121/c (13.7e% effektiv rente),
Iøpetid pa ti ar og forfall per
sjette maned.

VALG
Jorunn Greni er.fritatt fra sitt
tillitsverv som medlem av kulturstyret, kommunestyret vedtok mandag enstemmg Bjørg
Ringstad som nytt medlem fra
Ap/S V/V.
De øvrige medlemmer gis opprykk og som 4.vara ble Tove
Oien innvalgt.
Greni er ogsà fritatt fra tillitsverv som 3.varamedlem i
helse- og sosialstyret. Her ble
det ikke valgt nytt varamedlem
da det er sá iangt ut i perioden.
Tore Henriksen ble valgt inn
som styremedlem for Folio
kjøtt- og naringsmiddelkontroll
etter Lars Grøholt. Som fly vararepresentant tile kommtinelege
1, Torgeir Landvik valgt.

To "eneb.akklag"
sykiet sávidt Vignett
bekjent
Trondhjem-Oslo.
- Kom inn pa 19 timer og 16 mi
flutter, sier Morten Ralger fornØyd. I helgen fullfØrte han lØpet
forsjettegarg og har siden i.høst
málrettet trent gruppa pa elleve
mann. - Egentlig begynte vi
prate om det allerede for 7,8 ãr Siden. Var en gjeng som jogga litt
sammen en gang imellom, sâ inntil ifjr har det liksom ligget i
vannskorpa.
Mâlsettingen da vi startet var 20
timer, for dette trente vi sammen
to dager i uka utover hØsten. yintejsUd.ble det.en tang skitur hver
søndag og den siste tiden for 10pet tre treningsdager i uka. Syklerne har etter dette et snitt pa

Nopgespekopd og VMbillett for Ingap
Ingar Pedersens Norgesrekord i slalám pa
vannski fikk ikke stá lange. Rekorden som ble
satt 30.mai ble allerede slâtt tre uker senere, av
ham selv i Enebakk Open. 1 1/4 port med 58 kilometer i timen og 12 meter line, jo det resultatet
gjør at han allerede har billetten til VM i England
i hánden.
Forøvrig viste ogsá de andre enebakkdeltagerne gode resultater. Vi gjengir her de samlede p0engsummer
Junior, gutter

3. Solveig Kjelleberg 426.1p

1. Ingar Pedersen 1418.1p
4. Tomas HØvik 717.Op

Senior, herrer

Senior, darner

2. Roy Olsen 904.9p
3. Jon Ødegàrd 8992p
5. Geir Nilsen 400.3p

2. Evy Rustad 567.1p

250 tiibakelagte mu.
Helt uten komplikasjoner gikk
dog ikke den 50 mil lange sykkelturen. Av ulike ársaker matte
tre bryte, dessuten veita en og
seks hjul matte byttes. - Men
stort sett gikk det greitt, sier Ralge.r og konstaterer laget er et enestâende bevis pa at det er mulig,
ogsa for de som ikke tidligere har
den stor bakgrunnnstrening a
sykie den store styrekeprØven. Men tror ikke noe pa a begynne
pa egenhând. Det ma trenes mãlbevisst og man ma vite hva man
driver med, sier han.
De som fuiifØrte i gruppa var
TorbjØrn Rud, Hans-Kristian
Jnsen, Nils Vambeseth, Harald
Nordhagen, BjØrn Tonerud, Lasse Ralger og Morten Ralger.
SAFTSIT MALET
Med mediemskap i Folio Sykkeikiubbstarta ei annen gruppe
fra Enebakk. Dette var Kjell Furulund, Rolf Lybk Ro, Tom
Schoug og Rolf Schjerven. Men
or dem har det ikke bare vrt
Trondhj em-Oslo som har vrt
málet med treningsØktene. De
har nemlig Saftsitstatuetten lysende i sine øyne og kritereiene
for denne er klare, pa ett âr a
gjennomfØre det omtalte sykkelritt, Grenadern pa skini mu)
og Drammen Maraton. For Kjell
er kravene oppfylt etter helgens
ritt, de andre har ett og to av de

Gjengen som kom inn pa
22.5 timer, fr. Kjell Furulund, Tom Scoug, Rolf
Schjerven og Rolf Lybcek
Ro.
Ovrige konkurranser tilbake. Mãlet var a gjennomfØre, sier
Kjell Furulund etter lØpet. Greide det pa 22.5 timer og tok
lange pauser underveis. En stor
folkefest iangs hele veien, mange
sorn satt ute, grilla og heia rnidt
pa natta. Klokka fern natt til sØndag fikk vi middag pa Ringebu
og syv orn rnorgenen tittet sola
fram ved MjØsa, knall rode kom
vi til mal utpa dagen. Hadde ikke
sa mye som en punktering pa
veien.
TJlik erfaring har guttene pa
sykkel fra tidligere og to kjØpte
faktisk ikke sykkel for i april iar.
Mellom 150 og 320 mil har de tilbakelagt pa frernkomstmiddelet
fØr rittet.

Selep for 1111eputt
Lilleputt 7-mannsfotball avd. 4
Driv 5 - DFI 2
Mandag mØtte Driv og DFIs liileputter hverandre pa Høyâsbanen i DrØbak. Dette ble en
spennende kamp hvor DFI star
tet best med flere farlige angrep.
Det var ogsâ disse guttene som
scoret det fØrste mãlet.
Etter hvert kom Driv mer med

i spillet. Guttene kjempet godt,
og de fikk etter hvert uttelling for
dette. Sluttresultatet ble 5-2 til
Driv. Málscoreren for Driv var
Hans-Petter Haug 4 m.1 og
Trond Aarskog 1 màl. Alle spillerne gjorde en kjempeinnsats,
men en ma likevel framheve KaiHenning Hoims innsats i denne
kampen.

- Fikk en ide pa et mote, forteller leder i EIFs hãndballgruppe, Dag Haug. - Kanskje kunne
vi fâ inn noen kroner ved a selge
pØlser, is og brus pa utstillinger
pa Hellerudsietta? Tok kontakt
med Det Kgl. seiskap for Norges
Vel og fikk til svar denne jobben
var opptatt, men at vi ellers kunne gjOre det meste selge billetter,
vre parkeringsvakter, plukke
sØppel, pusse vinduer, legg gulv
osv. Var bare 14 dager til den
første utstillingen og tid til a ta
saken Opp til vurdering var det
ikke, bestemte oss derfor raskt
for a bli med.
- Hvordan ble det hele orgainisert?
—Fikk med en som driver med
data, Stale Rustad. Deretter ble
det tatt kontakt med alle foreldrekontakter som snarest registrerte dugnadsmuligheten hos Sine spillere. Disse fikk to dager pa

Av Gunnleik Seierstad
Enebakk Stadion mandag
22.juni

Kveldens kamp pa
Enebakk stadion var
A-lagets
utsatte
kamp mot Haga. Dette ble en enveiskjØrt
kamp der Enebakk
var pa offensiven nesten hele kampen.
Sluttresu!tatet ble
0-0.
1.OMGANG
De aller fØrste minuttene satset Enebakk hardt og holdt høyt
tempo. Frank Bakken hadde et
skudd rett over mal etter en corner etter 24 minutter, og det var
den eneste store sjansen den omgangen.
2.OMGANG
Enebakk satset alt pa a fã et
mal. Geir østlie var farlig frempâ
etpar ganger, men han som de
andre enebakkingene greide ikke
a overliste Hagas keeper. Det ble
0-0 og poengdeling mellom et me-

VIGNETT

SPORT

SPORT* SPORT

*10.00' KRONER

Enebakk slo, Kjenn
Torshovbanen torsdag 25. juni

Av Gunnlèik Seierstad

I kveld ble toppkampen i 6. divisjon
spilt pa Torshovbanen til Kjenn.
Hjemmelaget
Kjenn begynte veldig
bra, men matte til
slutt bite i gresset og
innse at Enebakk var
best denne gangen.

Gutter 12 var ett av de lag som gjorde enflott innsats pa
dugnaden.
seg, og koordinator samme tid til
A sette opp bemanningslister
med gruppeledere. Dagen fØr den
fØrste utstiHingen startet var alt
kiart.
- Eva skal de innkomne midler
brukes til?
- A drive hândballgruppa gir en

utgift pa 200 000 i àret, de tyngste
postene er leie av Mjrhal1en,
kontigent til sekretariatet og
startkontigent. Dugnadsinntektene er ikke mer enn vi har budsjettert med for at vi skalgreie
oss dette âret.

1. omgang
Det var en meget glatt bane
som mØtte enebakkingene.
Kjenn startet best, og etter 6 mm
trillet ballen pa tverrliggeren til
Roy BrunstrØm. Etter 22 mm
kom en Kjenn-spiller helt alene
med Roy BrunstrØm i Enebakks
màl, han fintet Ut Roy, men redningsmannen denne gangen var
Enebakks kaptein Ragnar Engerholm. Det siste kvarteret av
omgangen ble Enebakks. Etter
39 min misset Kjenns keeper pa
et utspill som gikk rett i bena til
Geir østli som fosset fram og
ordnet 1-0 ledëlse til nbaJk
2. omgang
I pausen fikk Enebakks spillere beskjed om a bruke vingene,
og ikke spille kronglete pa midtbanen. Etter en jevn ápning kom
Lars Furuset seg fri og skuddet
gikk rett forbi Kjenns keeper.
Enebakk ledet 2-0. Etter 28 mm
var Lars Furuset helt alene pa
venstre siden, og han gikk ned
mot dødlmnjen og la inn til Geir
Østli som la pa til 3-0 1 Enebakks
favØr. 3-0 ledelsen gjorde at Enebakk slappet litt av mot slutten,
Kjenn reduserte til 1-3 etter et
selvmãl av Enebakk etter 30
mm:, og 2-3 etter 39 min Reduseringenegjorde at kampen plutsehg f,kk litt nerve. Men enebakkingene holdt hodet kaldt og
kunne reise hjem med 2 poeng
trygt og godt i lomma.
Lagseier
Enebakks trener Ole Wágenes'
kommentar etter kampen var: en typisk lagseier, det var en
- vanskelig bane, men det var god
jobbing hele veien. Det var en
god disiplin i laget, og vi holdt
formasjonene bra. Spillerne følger mine instrukser og gjØr det
de far beskjed om. Ever enkelt
gjorde jobben sin.

Det hjalp ikke at Geir Østli og de andre enebakkingene
gang pa gang fyrte lØs mot Ha gas med.
get deffensivt Hagalag og et offensivt Enebakk-lag.
KAMPFAKTA
Enebakk Stadion: EnebakkHaga 0-0
Enrebakks lag: Roy BrunstØm,
Ronny Lyseggen, Ragnar Enger-

holm, Fred Sandãs, Frode Lindberg, Geir Wiger, Lai Hoimsen,
Trond Vidar Stubberud, JØrn
Skaug, Geir Østli, Frank Bakken, Lars Furuset og Gunnar
Mathisen.
Dommer: Svein-Erik Olsen, Aurskog/Finstadbru, middels

Kampakta
Torshovbanen
Kjenn - Enebakk 2-3 (0-1)
Enebakks ma!: 0-1 etter 39 mm
ved Geir Østli, 0-2 etter 60 mm
ved Lars Furuset, 0-3 etter 73
min ved Geir Østli.
Enebakks lag: Roy BrunstrØm,
Jonny Lyseggen, Ragnar Engerhoim, Frode Lindberg, Trond Vidar Stubberud, Fred Sandãs,
Geir Wiger, Geir Østli, JØrn
Skaug, Lars Furuset, Lai Hoimsen, Magne Nordli (78 mm), Vidar Eine (78 mm).
Dommer: Tore Berg-Buan, UIlensaker/Kisa - svak.

Geir Wiger spilte godt ute pa Enebakkshøyre ving.

Til deg som bor i villa eller rekkehus

Bestill for 15. juli. Betal i september. Fordel gjerne betalingen over 6 máneder mm. kr 500,- pr. mâned - hvis du vii.
Gi beskjed nár du bestiller.

NB! Vi gir deg 15 ore i rabatt pfi Norols
laveste listepris i perioden fra levering
og til 1. september. Dette gjelder bide parafin og fyringsolje. Ring like godt idag!

AAGE SVARTHOEL NUKUL
V. Enebakk - tlf. 92 40 47
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SKOLESTYRETS DEL AV KOMMUNEPLANEN

by pa sikt.

Skolestyrets del av kiar, og her .gãr de
kommuneplanen er blant annet inn for en

Pa Ytre Enebakk skole blir det
behov for en utvidelse med cirka
fire kiasserom. Dette med bakgrunn i pianforutsetningene der
man regner med en økning i antall skoleplasser fra seksten til
atten. Det nevnes omgjØring av
hytter til heiârsboiig kompliserer
i stor grad. PA Kirkebygden vii
kiasseantaliet fordobles frem til
1992, og planiegging for utvidelse

0
Gár inn 'for ungd omsskole pa' Flateby
utbyggelse av ungdomsskole pa Flate-

Enebakk kommune
Heise- og sosialetaten
Legesekretr
skal ansettes i ledig l/j stilling fra Ca. 1. august 1987 ved Enebakk iegesenter.
SØkere bØr ha legesekretrutdanning, men andre med
praksis fra legekontor, -senter eller sykehus kan ogsâ sØke.
Arbeidet omfatter laboratorie- og kontorarbeid (maskinskriving/arkivering), samt resepsjon- og telefontjeneste.
Stillingen lØnnes i ltr. 9-16, st. kode 6555.
Nrmere opplysninger fâs ved henv. Enebakk iegesenter
v/A. AambØ i tlf. 02/92 60 60

Fysioterapeut
Stillingen er tilknyttet kommunehelsetjenesten i Enebakk.
Virksomheten utØves i kommunale iokaier.
Stillingen lyses ledig alternativt:
1/ stilling med avtale om driftstilskudd eller 1/ stilling som
kommunefysioterapeut II, ltr. 16-20.
Det bes spesifisert om søknaden gjelder driftstilskudd eller
fastlønnsstilling.
Avtale om driftstilskudd inngâs i henhold til tariffavtale og
lokal avtale.
Nrmere opplysninger fâs ved henv. Enebakk fysioterapi
v/M. Sperre i tif. 02/92 60 60.
SØknadsfrist: 21. august 1987.

Hjemmehjelp

-

1 /2 nyopprettet stilling er ledig for tiltredelse.

Den som ansettes ma disponere egen bil i tjenesten. Stillingene lØnnes i ltr. 9-16, st. kode 6190.
Nrmere opplysninger Ms ved henv. Enebakk hjemmesykepleie v/S. Akselsen, UI. 02/92 50 63.

Enebakk prestegjeld
Kirketjener/kirkegârdsarbeider
skal ansettes i deltidsstilling ved Mari kirke.
Stillingen har midlertidig vrt delt og er derfor ledig slik:
¼ fast stilling som kirketjener/kirkegardsarbeider fra 1.9.87.
¼ vikariat som kirketjener/kirkegárdsarbeider er ledig for
snarlig tiltredelse. Muligheter for senere fast ansettelse.
Det er Ønskelig a ansette 1 person i stillingen.
Stillingen lØnnes i st. kode 6729, ltr. 9-16 etter 12 âr.
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse Sogneprest
Helgheim; tlf. 02/92 6150.
SØknad vedlagt kopier av attester og vitnemál sendes Sognepresten i Enebakk, 1912 Enebakk innen 25. juhi 1987.

Kulturkontoret
Kulturkonsulent
Spørsmâlet om opprettelse av kultursjefstilling er f.t. til
v.urdering.
I pávente av avklaring pa dette spØrsmálet er stilling som
kulturkonsulent ledig som engasjement ut 1987.
Til engasjementet søkes person med innsikt i og interesse
for arbeid innen kultursektoren.
SØkere bØr ha god allmennutdanning, men det stilles for
Øvrig ikke spesielle krav til utdanning. Det er videre ønskelig at sØkere har administrativ utdanning/erfaring og
helst praksis fra offentlig eller privat virksomhet innen kultursektorenikulturlivet.
Stillingen er bl.a. tillagt sekretrfunksjonen for kulturstyret og miljØvern- og friluftsnemnda.
Stillingen lØnnes i ltr. 21-24, st.kode 6559 etter 8 âr.
Nrmere opplysninger om stillingen fâs ved henvendelse
til formannskapskontoret tlf 02/92 60 60.

Stillingen lØnnes i ltr. 9-16 etter 12 är.
Nrmere opplysninger fâs ved henv. formannskapskontorét tlf 02/92 60 60.

Teknisk etat
Feiermester
skal ansettes i ledig stilling. Feiermesterens nrmeste
overordnede er brannmesteren.
Feiermesteren skal vre ansvarlig for at vanlig kommunal
feiing og brannsyn Mg. lover og forskrifter blir utfØrt.
Brannsyn utføres i samrád med brannmester. Det er Utarbeidet instruks for stillingen.
SØkere ma disponere egen bil i tjenesten.
Den som ansettes vil bli personhig lØnnet i ltr.. 20, st.kode
6758 + 1 lØnnstrinn.
Den som ansettes kan oppná ekstra godtgjØrelse pa hmtil
ca. kr 15 000,- pr ár dersom vedkommende er kvaliflsert og
blir ansatt i det frivillige brannvesen.
Nrmere opplysninger kan gs av brannsjefen eller brannmesteren pa tlf. 02/92 60 60.

Driftsoperator
skal ansettes i ledig stilling fra medio september. Snarlig
tiltredelse er imidlertid Ønskelig.
Stillingen er tilknyttet Flateby Kloakkrensestasjon og arbeidsoppgavene omfatter bl.a. helgevakt.
Den som ansettes ma ha gjennomgátt kurs for driftsoperatØrer eller forplikte seg til a gjennomgá dette.
Stillingen lØnrmes i ltr. 13-18 evt. 14-19 for søkere med fagbrev med 3 ars 1retid.
Nrmere opplysninger fas ved henv. Teknisk etat, tlf
02/926060.

Hàndverker/fagarbeider
skal ansettes i nyopprettet 1/i stilling.
Til stillingen ligger ansvar for kirkegárdsarbeid ved Enebakk kirke og graving ved Enebakk og Mari kirke. Stillingen er tilknyttet Teknisk etat.
Den som ansettes vil bli personlig lønnet i ltr. 20, st. kode
7437 + 1 ltr. for ubekvemstillegg.
Nrmere opplysninger fâs ved henv. prestekontoret
02/92 6150 eller ved henv. Teknisk etat tlf. 02/92 60 60.

Hándverker/fagarbeider
skal ansettes i vikariat i Ca. ½ âr ved Teknisk etat. Vikaratet er ledig for tiltredelse.
Vikariatet omfatter arbeid ved avd. vei, vann og kloakk.
Den som ansettes tilpliktes a utføre arbeid som kirkegardsarbeider ved Enebakk kirke etter behov.
Stillingen lØnnes i ltr. 12-17, st. kode 6198 eller i ltr. 13-18, st.
kode 6986 alt etter kvalifikasjoner og praksis.
Nrmere opplysninger fas ved henv. til Teknisk etat tif.
02/926060.

Land brukskontoret
Landbruksvikar
skal ansettes i ledig stilling fra medio august d.â.
Har du landbruksutdanning og du dessuten er:
- positiv og samarbeidsvillig
- interessert i husdyr
- innstilt pa nye utfordringer og forskjellig arbeid
kjent med traktorer og redskap
- har fØrerkort
mottar vi gjerne din sØknad.
Stillingen lØnnes i alt. ltr. 9-17/13-19 avhengig av kvahifikasjoner og praksis.
Nrmere opplysninger fâs ved henv. til landbrukskontoret
tlf 02/92 60 60.

Kontorassistent

Fellesopplysninger

skal ansettes i ledig 1/2 stilling.
Stillingens oppgaver omfatter arkivering, maskinskriving
og forefallende kontorarbeid for Øvrig. Stillingen kan bli tillagt avlØsing ved kommunens sentralbord.
Søkere bØr ha praksis fra kontorarbeid og ma kunne maskinskriving.

Ansettelse skier pa de vilkâr og med de plikter som til enhver tid framgar av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemal sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk innen 25. juli 1987
dersom annet ikke er angitt under den enkelte annonse.

er igang. Enebakk ungdomsskole
har behov for tre kiasserom, og
pa Flateby pekes det pa at marginale Økninger kan gi utbyggingsbehov. I tillegg er det et
stort behov for generell opprustning bade pa Stranden skole
og Enebakk ungdomsskole.
UNGDOMSSKOLE PA
FLATEBY

Skolesjefen gikk i sin fremstilling inn for utbygging av ungdomstrinn pa Flateby ved at
Hauglia skole utvides til a omfatte hele barnetrinnet, og Stranden
utvides og omgjøres til ungdomstrinn. Christian Oppegârd(H)
foreslo at man pa bakgrunn av
dette tok skolestrukturen opp til
snarlig vurdering i kommunestyret, og dette fikk 7 mot 6
stemmer. Det nevnes videre det
i skolestrukturdebatten er kastet
frem to eventuelle nye skolebyggomrader. Dette er barnetrinnl
grendeskole i Burstadomradet
og det samme ved ViklRàken.
Skolesjef Hans Holm antar det
siste aiternativet er mest aktuelt.
SPESIALUNDERVISNING

I de siste árene har det i kommunen funnet sted en veldig integreringsØkning. Skolesjefen
sier det er fà elever i grunnskolen
som far sitt undervisningstilbud
utenfor kommeunens grenser,
men relativt mange voksne. Han
peker pa at det har vrt aktuelt
A lovfeste krav om adekvat undervisning i egen kommune/
krets, bade i utgangspunktet og
prinsipielt. Integrering vii ofte
vre av kretsmessig karakter,
med undervisningstiibud ved
skolen i lokalmiljØet og primrt
en pedagogisk kiasseintegrering.
Han mener det samme tilbudet
økonornisk ma gis ved egen
skoIe.

.

FRITIDSHJEM OG
MUSIKKSKOLE

Fritidshjem har det vist seg a
vre et stort behov for. Holm viser til at saken var oppe i skolestyret i 1985, og at de da i Utgangspunktet var positive. Imidlertid var det ingen mulighet til a
etablere et fritidshjem i tilknytfling til kommunens skoleanlegg.
Han nevner det er delte meninger om saken kommer inn under
skolesektoren. Kommunal musikkskole sier han fØrst og fremst
er en prioriterings- og budsjettsak.
Det nevnes at ved et eventuelt
mottak av flyktninger/asylsØkere
vii skolestyret fA ansvaret for
voksenoppiringen av denne
gruppen.
PPT

pedagogiskpsykolOgisk tjeneste var tidligere i samarbeid med
Ski. Fra 1981 startet et forsØk
med kommunal struktur, og dette bie formeit avsluttet i 1984.
Holm sier kommunal tjeneste er
en veletablert og gunstig ordfling, pa tross av svrt fá stillinger. For tiden er det en psykolog i hel stilling og spesialpedagog i halv. Denne vii pa sikt utvides til hel. Det vises til at det
tradisjonelt har vrt 900 elever
som grunnlag for norm pa en
stilling i PPT. FØrskole- og
grunnskoleelever regner i Enebakk rundt 1800, noe som gir
grunnlag for to stiliinger. Tradisjonelt synes det a vre behov
for spesialpedagog i tillegg til
psykolog og pedagogis-psykologisk rádgiver. Den tredje faggruppe er vanligvis sosionom, og
hovedtanken i forsØksperioden
var nrt samarbeid med sosialetaten.

VI G N ETT

Stoffer, band
og blonder

Enebakk ko,mmune
Forhândsstemmegivning
Dersom du er forhindret fra a mØte fram i et
vaiglokale søndag den 13. eller mandag den 14. september, kan du stemme pd forhAnd. ForhAndsstemme kan
du avgi fra og med 1. juli.
ForhAndsstemmegivningen foregAr pa Enebakk formannskapskontor 1 ordinr kontortid. Fra 1.7-15.8. ki.
08.00-15.00 og etter 15.8. ki. 08.00-16.00.
I tillegg holdes kontoret Apent for forhAndsstemmegivning fØlgende dager fØr valget:
Mandag 7.9.
ki. 15.00-19.00
Tirsdag 8.9.
ki. 15.00-19.00
Onsdag 9.9.
ki. 15.00-19.00
Torsdag 10.9.
ki. 15.00-19.00
Fredag 11.9.
ki. 15.00-19.00
LØrdag 12.9.
kl. 10.00-19.00
Pa Enebakk syke-/aldershjem foregAr forhAndsstemmegivningen
onsdag 9.9. ki. 10.00
Enebakk 22. juni 1987
Lucie Paus Faick
(Valgstyrets leder)

I mengder - til priser
som ikke skremmer.

Solheimsgt. 18, Lillestrøm
TIf. 06/81 30 68

MATJORD
Harpet og gjodslet,
selges tilkjort

TIf. 92 49 20

HUSK BILAUKSJON

[

\.ASKIM
BILERI

DROSJER

ALLE
PR ISK LASS ER

Ole Gunnersen

Provekj0rng og besiktig&se hver dag

STEDET FOR DEl GODE BILKJOP!

TLF.88 0896

Det sØkes med dette etter tilsynsvakter ved
skolene i Enebakk om kvelden fra ki. 16.00-21.00 og eventuelle helger.
Timene det jobbes kan variere fra dag til dag, skole til
skole. Det mA i sØknaden oppgis hvilken skole en sØker
pA.
Nrmere opplysninger kan Ms ved henvendelse til den
enkelte skole eller skolestyrekontoret, tlf. 92 60 60.
SØknadsfrist 10. juli 1987.
Skolesjefen

I

tjHusqvarna

NB! Hver fredag W. 18.30

TiIsynsvakter ved skolene

Alt i tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse.

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

bi

Enebakk kommune

GULVSLIP

Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mob/It/f. 094/34 527
DOG NVAKT

COMFORTBUTIKKEN

Edith og Erling
Rosenvi nge

med installasjonservice
SKI STASJON

Ytre Enebakk

III. 92 41 24

Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOG NVAKT

Kontaktlinser ,
tilpasses
Timebestil ling: TIf. 0&814391

Tove Hagen

RE

1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
MobiltIf. 094/95 547

Tor Veiteberg AJS
Aut rorleqqerf,rma
8RSDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
0
TELEFON 87 35 06
TELEuON 87 08 28

DOGNVAKT

J

UU.ESTROM
KONTAKTIJNSEINSTITUTT A/S

Enebakk Pensjonistforening

Storgt. 21 (FjeHberghjornet)

har 5-dagers tur til

OPTIK ER

NEVERFJELL TURISTHOTELL 30. aug.

OLAV KJOLBERG
GEIR KJOLBERG

PAmelding i tif. 92 40 48 innen 8. juli.
NB. Husk piknik pd setra 3. juli.
Styret

M.N.O.F

Strommen videregaende skole, avd. Flateby

Vikariat skoleãret 87-88
4 timer mask.skr.
4 timer fy. kj. tømrerlinjen.

TIf. 92 26 10

Min
Guibrandsen
Alt
blikkenslagerarbeid
utfores.
1911 Flateby
TIf. 9282 67 etter kI. 17.00

Bruk VARMEKONTO

Awuk
V
1
#

hos TEXACO

GO cm veil
2 Iavner selges.
Tif. 92 40 15
ALT

Søknadsfrist 8. juli.
Strommen videregAende skole
avd. Flateby

• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter

Dagmamma Onskes
fra 79 til Mona 4 og Tone Marie 8, pA Flateby.
Bent Berg 92 87 00

FYRINGSOLJE • PARAFIN

BEGRAVELSESBYRAER

Ski Bc9raQc1scsb?rA ws

tapet, fliser og gulvbelegg
Har ledig gulvlegger for oppdrag.
TIf. 06/83 72 56, 02/35 06 40

CFIRSTENSRUD (ElF

Enebakk Kornsilo og MØIIe

Ascnvn. 3; 110() Ski
TIE87 30 60
\T.jttcicfofl

Vi tar ferie
fra den 6.-20. juli.

Folio distriktcts byri.
gjefliIOt11 60 ir

Vi ønsker
váre kunder en
GOD SOMMER.
o

TIf.92

KirkegArdsgt. 9, Oslo 5

Skal du Ilytte?

4013

1914 Ytre Enebakk

Craymonumenter
Oppretting, oppussing
av gamle monumenter.
Nye monumenter.
1911 Flateby, tlf. 92 82 01

Vi tar gjerne utflyttingsvasken
for deg.
Gunstig pris etter avtale.
Ring Tone for nrmere informasjon.
TIf. 31 37 24 m. kI. 10.00 og 14.00
Etter kI. 16.00: TIf. 92 52 19

VI G N ETT

Tanniege

Glass mester

Blikkenslager

Stein Darre-Hansen

Ski Glassmesterlorretning A/S

OSVALD NOWLl

Grendesenteret, Flateby
Tit. kI. 9.00-15.00
Tit. utenom kontortid

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

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

1911 Flateby - tit. 92 84 68

Cm nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

Enebakk glass

TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

Alt I glassarbeid

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

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

Steinar Nordahi

GAUTE'S TRAFIKKSROLE A/S

BYGGSER VICE
Alt / mur- og pussarbeid.

Opplr/ng pa b/I

Enehakk
Regnskapskontor

utforer alt I el-installasjoner

1912 Enebakk
Tit. 02/92 63 03

rRF

UTFORER ALT i EL-iNSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 9286 94. MobiltIf. 094/26 165

MEOL. AV NORSKE
REGNSKAPSBYRAERS FORENING

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

J]hF.
FIHh.EH

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

Erik Rjelgaard

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforseL
bedrifts-radgivnina
Gran, 1914 Ytre Enebakk —tit. 92 47 74

Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering.
Utleie av lensepumper. vannsuger
og hoytrykkssoyng.
1914 Ytre Enebakk - fIt. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Spesialforretninger

Frisør

Siw's salong - tll. 92 80 49
Grendesenteret - 1911 Flateby
DAME- OG HERREFRISOR
9.30-19.00
Tirsd
9.30-17.00
Onsd.
Apent:
9.30-17.00
Fred.
9.30-14.00
Lord
stengt
Mand. og torsd

JOHN A. ANDRESEN

Scan consult

IN STALLASJ ON SFIR MA

KJEII BRENDJORD

Tit. 06/81 42 92

Rorlegger

Strømsborg &
Enersen A/S
1912 Enebakk - tit. 92 63 00

Teor/kurs - Ease II

TIf. 92 63 46

Regnskap

El-installasjon

El LAG

1400 Ski - tit. 87 37 10

Alt I blikkensiagerarbeid
utf ores.

Enehakk Tannteknikk

Kjeden av autoriserte
elektroinstallatorer

Sandakers Trafikkskole

Alt i glassarbeider.

92 87 39
92 80 31

Kveider, lordag etter avtaie.

Sjâforskoler

Bjerke Hardesign
Tit. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

KVIKK RENS
ffr
.
It?
It cza'-czmcz i c'
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TI!. 02192 83 74

Enebakk rørleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFCRER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vagtivn. 25, 1914 Enebakk - tif. 9243 54

Bilfirmá

Flateby Antirust
Kjøp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TI!. 02192 8070, 1911 Flateby

Trio Autoskade
Vi tar imot Iakkering
og smáskader.

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

Mettes Hardesign
DAME- OG HERREFR1SOR
SQL - PARFYMERI
Apent:
Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-1 5.00
Forretningssenteret.
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Dame- og herrefrisor
SaIg av hàrpreparater og parfymeartikier.
kI. 10.00-20.00
Tirsdag
kI. 10.00-17.00
Ons., tors., fre.
kI. 09.00-14.00
Annenhver Iordag
Mandag stengt.
Bekkeiaget, Ii etg., Y. Enebakk - tit. 92 55 50

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Enebakk Antirust

Bolt Nassvold

1911 Flateby
TIf. 92 89 00

Vestii, 1911 Flateby

Spesialforretninger

kw

*t,

K.S YrkeskIr
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
Tit. 02/88 81 54

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

Enebakk Iviarkiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett
inneh. Leif Vedai
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
Tit. 92 45 58

Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
09 annen massetransport.
Riingen
Tit. 83 70 19/72 16 85

Utsigts rammeverksted
Alt I innramming
Meda/jeskap 09 innramrnede akvarel/trykk
1911 Flateby - tit. 9286 10
Ogsà kveidstid

GS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m3 .
Tit. 8370 19
Mobil 094/23 576

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

SELGE EIENDOM?
Kontakt

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

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

VETERINIER
Skedsmo Dyreklinikk Riis gârd, KJELLER
(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen)
Apent fra morgen til kveld
hele uken unntatt Iord./sond.
Timeavtale fIt. 06/87 81 92

Jan M. Johansen

TOM NILSEN

Mur, puss,
peiser og fliser

mottar fugler og dyr til utstopping.
Cgsa salg av fugler og dyr.

Tit. 92 82 90

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

Asveien 7, 1911 Flateby

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

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria
Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60

VIGNETT

5KINN44USEI 5IINThTERE1

• Nr.
det gjefrjer
glass.

I---

~410
-

JUBILEUMSTILBUD

3"

fj14
Alti
do re r
og vinduer
til rimelige
priser. Speil.

STOLE BUKSE

•

ren bomull, SYRIN

fl

For 375,-

9300

I

0

Hemnstad pL
1800 Askim. TIf. 88 61 34.

IDRETTSVN. 20,1400 SKI

FERIETILBUD
Husalarmsentral
3960
tit

fra kr.
inki. mv .
bruk. 2 ârs garanti.

Sikkerhetslãs,
montert

kr.

750

08800 . VINOIJOR SPEft AT I GLASS

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG

LEVERING - MONTERING - SERVICE
AV LASER - BESLAG - GI1TER - ALARM
dag eq natt 02/87 52 11. Mobil 030/01768

kr 235,-

10 I Mustruktur, hvit

512.kr 552,kr 340,-

Vi slãr til med panqtilbud!

mebler.

4 stk. 155SR13 stàl radial

kun 1150.-

FINANSIERING

4 stk. 165SR13 stâl radial

kun 1190.-

4E
0.

VARMEA/s

AUT VVS RORt,EGGEe
Stramsv. 1110, Strommen
-

81 45 98

4 stk. 175SR14 stal radial
kun 1390.InkI. mva. Ferdig montert og balansert
SLA DEN!

cAm fibium Ski
Nordbyvn. 34 - Tit 8745 55

Kontakt oss de rsom De
vii ha opplysniin ger
eller trenger

Gjor det hos
FAGMANNEN

Black & Decker
oppladbar skrutrekker

kr 295,-

Black & Decker batteridrill C41 OR

kr 495,-

Kant trimmer D 609

kr

Punktlig levering,
gode materialer og
konkurrerende
priser er var
mälsetning

kr

101 Demidekk for malte hus

295,-

BLACK &DECKER
SLAGDRILLH5O1
330 W. Veil. 425,-

UTVALG
av várens nyheter

Telefonec:

Kontoc
Fabnikk
Fabck
Fabcikk

Mysen
"en
Hobel

Vesthy

UYSEN

02-890311
02-890311
•_02'-921139.02-950741

-

MALING cTAPETLAGEReGULVBELEGG BADEROMSUTSTYR
-

1850

HANS
0. AUNE
Urmaker Optiker

A. FJELDSIADA.S
Lillestrom

'Iettbe,o,,

Se várt store

briller.

-

• SKINNSENTERET
SOLHEIMSV. 72
SKARER
(02) 70 1003
• SKINNHUSET
STRØMSV. 43
STRØMMEN
(06)81 9740

kr 418,18,-

.

10 1 Demidekk Dekkbeis
101

Kirkegt. 18

beste utvalg hos

kr 335,-

101 Brynje Oljebeis
10 I Trebitt Oljebeis

Du finner det

NYE DEKK FOR FERIEN?

Optiske
synsprøver?
hvit

PA ALLE VARIER!

-

KJOP AS AS FAGMANNEN EJOP VHS HOS FAGMANNEN

Nodest Husmaling,

PRISREDUI(SJON
0

Se v5r utstilling
av sanitrutstyr
kjekkeninnredning og

T1f. 06/81 45 97

10 1

STOR

baderoms-

Ellers utfører vi:

Tlt

06/814733
06/816838

(1101. VILLA GLASS A/SI
Heig- og nattservice tlf. 06/81 75 57
Jenrbanegt. 24 end sykehuet) 2000 I.iftes9em

Ostlandske
SikkerhetsSERVICE
-

RING

Lilestrtm
Vindi, & Glass A/S

flq.udgá,den tinner du EVITA.
Err klesbatikk for deg sorrr i hven fall
pdstdr at du en 29. Her firmer du
kierr norm gjer at folk kanskje tror deg.
Et bar ogsd ten t p9 deg somn sner
cia er 39. Derfor boner del seg A (a
en fur innom EV1TA, 53 tAr du stAge
kierr selv cm du em over 19.

Leveres komplett ferdig

Alt i glassarbeid
utf ores.

TIf. 06/81 11 42

Tebo-senteret
TIf. 88 84 50
1820 Spydeberg

Li
NA MED LPRDi1G$APENT

I

GRY UG FRUDE Eli JEHUVAS VIINLK

Tpop pa en vepdenspegleping
Gry og Erode er to ungdommer som arbeider og bor pa Vakttârnet i Ytre. I likhet med
35 andre pa senteret har de valgt dette livet
for a jobbe for det de tror pa.
Ti! valgurnene gâr ikke 23-âringene til hØsten. For dem er valget gjort en gang for alle.
De har stemt for Guds rike og tror ikke politi-.
kere kan lØse verdens problemer.
- Er egentlig utdannet teknisk
tegner, forteller Frode. - Men
har ingen annen tilknytning til
yrket enn skolegangen. Fulgte
med fra Oslo og har derfor vrt
ved sentereti 4 112 àr. Her er mitt
daglige arbeid oversetter. Liker
sprk sa for meg er det en fin mate A kombinere dette og det a fá
vârt budskap Ut pa.
- Har ikke vrt her lenger enn
siden i august, sier Gry som sitter i senterets resepsjonen. Tidligere liar jeg gâtt 2 1/2 âr pa
skole og like lang tid vrt det vi
kaller pioner. Det vii si A ha en
deitidsjobb og nytte restén av tiden til forkynneise.

VERDENSREGJE RING
Vignett - Hva er grunnpiliarene
i deres tro?
Frode Vi forkynner om Guds rike
og malet er en himmeisk regjering. Det mener vi helt reelt. Verden skal styres av Kristus samt
144 000 mennesker utvaig av
Gud. Den første utveigelse av
disse begynte med apostiene.
- Betingeisen for at det skal fungere er selvsagt at alle annerkjenner regjringen, det i seg selv
vii bli en fulikomment.
Gry - Bibelen sier Gud vii gripe
inn. Dette tror vi vii skje i nr
fremtid, faktisk i var levetid. Dersá aktivt inn
for er det ogsa vi
for oppgaven a forkynne.

gar

Imponerende er senteret til Jehovas Vitne i Ytre. Her sitter Gry ved en stein pa tre
tonn som orginalt og spennende harfátt sin plass midt i dagligstuen.

FESTAGR
Vignett - At dere ikke feirer
grunniovsdagen er vei fordi dere
tror pa en verdensregjering, men
hva med andre festdager?
Frode -. Julen har de kristne
aldri bhtt pâbudt a feire. Det er
en hedensk skikk som er butt
ristnet. Det som blir sagt i Bibelen er vi skal feire hans død og
det gjør vi. Pa denne dagen drikkes det yin og spises brØd siik
han gjorde sammen med disiplene. Men det er bare de som er Utvalgt av herren som tar del, de
andre er tiiskuere.
- Pâske er det ogsá mye hedénsk i. Det engelse easter kommer av Astarte som er en avgud.
HØytiden ble opphevet med moseioven, da Jesus kom.
Vignett - Men fØdselsdager da,
hvorfor feirer dere ikke det?
Frode: - Det ogsa er faktisk en
hedensk skikk som var fremmed
for de fØrste kristne. Vi betrakter
det som en form for avgudsdyrkelse, det a blande Bibelens
And med andre ting. For oss er
det viktig a leve sá nØye som
mulig etter Bibelens normer.

Gry og Frode gàr som de andre pa Vakttàrnet ikke til
valgurnene til hØste. De har stemt en gang for alle, sier
de, for himmeiriket.

BANKER PA DØRENE
Vignett - Hvorfor gâr dere
rundt pa dØrene til folk?
Gry - Bibelen sier vi skal gá Ut
gjØre alle folkeslag til hans disipler, a forkynne mener vi ikke bare
er for lrde menn. Ser dette som
den mest effektive mate a komme i kontakt med folk pa.

Vignett - Hvordan blir dere
mØ'st?
Gry - Er litt forskjellig. Det er
langt mellom ytterpunktene, de
som virkelig er interesserte og de
som smeller dØra foran ansiketene pa oss. Folk flest er likegyldige og det kan jo til tider gjØre
oss litt motlØse. Men i Norge har
man det sá bra. Mange vii ikke
engasjere seg i problemer som ikke vedkommer dem selv. Uansett
gir vi dem en páminnelse og vet
vi gjØr det som er riktig. Det i seg
selv er ñok til a gi tilfredsstiHelse.

dere ma forsake for troen?
Frode - Etterhvert fØler man det
ikke som noe offer, gár bare glipp
av en masse problemer.
Vignett: - Har dere noen planer
for fremtiden?
Gry'- Begyrite her for a gjøre en
jobb. Kommer til a bli sa lenge
det er mulighet for det.
Frode - Kommer ogsa til a satse
pa a vre her. Har en interessante jobb og fØler jeg gjØr nytte for
meg. Dessuten ma det jo vre
Norges beste arbeidsplass!

ETVALG?
Vignett - Er dere noengang i
tvil om dere har valgt det som er
rett?
Frode - Kiart jeg har stilt spørsmál. Men har alitid vrt fornØyd
med svaret og bare butt mer
overbedvist I min tro.
Vignett - Hva er grunnen til at
barna i deres sekt ikke har kristendom i grunnskolen?
Gry - Nâr du selv mener 'a ha
funnet det som er rett, hvorfor
skal du da la barnet fá en opplring som er gal?
Vignett - Har du venner som ikke deler det samme livssyn som
deg selv?
Gry - Blir til man er sammen
med de som er opptatt av det
samme som deg selv. Dessuten
blir dette for oss en livsstil. Ogsã
fØr jeg kom hit var det mØter og
forkynnelse de fleste kvelder.
Vignett - FØler dere det er noe
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