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Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 
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PA DEKKJAKT? Kjør til 

YTRE ENEBAKI( 
BENSIN & 
SERVICE A.S 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - DUE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
StâI-radial siadig pa tilbud! 
Dekksalg og service til W. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

TIf. 02192 44 08 
Halve minibussen er finansiert. Mon tro om den ogsà 
snart har ett hjul? 

- Fantastisk oppslut-
ning, sier bestyrer ved 
Enebakk syke- og alders-
hjem Erik Ohr om de for-
eløpige resultater av "Ak-
sjon MiljØbil". 
- Rundt 95 000 er til nã 

kommet inn, er optimis-
ter og hâper bussen kan 
bestilles om en mãneds 
tid. 

ForelØpig er bussen pa syke-
hjemmet i papp og henger nede i 
resepsjonen. Denne viser ved 
hjelp av rode felter som hver mdi-
kerer 5000 kroner, hvor mye de 
har fàtt inn, og hvor mye som 
mangler. Da Vignett stakk inn-
om var bussen nrmest likt for-
delt mellom den finansierte og 
ikke finansierte del. Erik Ohr sier 
han er glad for den oppslutnin-
gen som•har vrt, noe som viser 
folk ser behovet. 
- Mange privatpersoner, lag og  

foreninger har gitt. Blant annet 
er det kommet 10 000 fra en an- 
onym giver, 10 000 fra Ytre Ene- 

bakk Sanitetsforening, og 6 500 i 
minnegave etter Per Solbergs 
bortgang. Artig er det a se det er 

kommet penger eksempe1vis fra 
Ytre Enebakk Ungdomsklubb, 
Storbandet, skytterlag, skolemu-
sikkorps og et politisk parti. 
Dessuten har mange firmaer gitt 
og vi er meget takknemlige for 
alt. Om det fortsetter slik háper 
vi a kunne bestille bussen allere-
de ilØpet  av en máneds tid. 



VIGNETT 

Aasbo bekympet for okonomien 
Drister meg til a foreslá kommunestyrets 

vedtak om Økt ressurstildeling til skolesekto-
ren ses pa nytt, sier Økonomisjef Jan Olav 
Aasbø i brev. Her orienterer han om kom-
munens Økonomi og de iñnvirkninger Økning 

av tilskudd til folketrygd og revidert na-
sjonalbudsjett har pa kommuneøkonomien. 

Skrivet ble gitt kommunestyret til orien-
tering etter vedtak om idrettsanlegg pa Fla-
teby sist mandag. 

Bpyllup hemmelighet? 

Ungkarsklubben er oppløst og den avtroppede le-
der ma svare for seq. 

De giftet seg i all hemmelighet og forduftet til 
Florida fØr vennene fikk vite om vielsen. Men da 
gikk ogsâ nyheten som ild i tort gress, og tilbake 
pa Fornebu ble de møtt av nrmere 200 slekt og 
venner med rod loper bryllupsrnarsjen pa kassett, 
blomster og norske flagg. 

Joda, det kom nok som en 
overraskelse da den mange-
árige leder i"Ungkarsklub-
ben", Karl Martin BarbØl 
hadde giftet seg, og det i all 
hemmelighet for deretter a 
fordufte til Florida. Vel var 
han eneste gjenvrende med-
hem av den tidhigere sa aktive 
kiubben, men 	 

Et skikkehig bryllup var na 
venner og famiie enige om at 
han og bruden Jorid fra 
Tronh.jedm trengte, og sel-
skap ble annonsert i aviser. 
De som ville vre med kunne 
melde seg pa. Resultatet var 
enorint, og da paret sØndag 

ankom Fornebu, ble de uten 
den ringeste aneise mØtt av et 
fobkehav med kjente men-
nesker, blomster og plakater. 
En rod lØper ble kastet foran 
deres fØtter og bryhlupsmars-
jen tonet pa full styrke gjen-
nom transitthallen. 

Med tre leide busser kjørte 
forsamlingen til herredshuset, 
og her ble det skikkehig bryl-
lupsfest med masse mat, taler 
og sanger. 

Og utenfor stod den vel-
brukte ungkarsbussen til til 
salgs. sa er nok dens glade 
dager med turer nedover i Eu-
ropa talte. 

Onsdagens tekst 
Tekst. Esaias 66.1,2. 

Gud siger i tekstordet tre ting. Hans hellighet og 
storhet er slik at han ikke kan bo I noe hus, og at han er 
alle steds nrvr6nde, og intet er usynlig for hans Øye. 
Det andre: 

Hva Gud har gjort. Han skapte verden med sitt all-
makts ord og satte alt i system. 
Det tredje: 

Hva Gud gjor nâ? Han ser til den elendige, og hos 
den hvis and er sønderbrutt. Gud gir nytt liv igjen til 
den som er elendig, og det gjør han ved sin and og 
evange.liet. Ved tro pa Jesus fødes nytt liv. Og ordet 
forteller dig at alt det Jesus er og gjorde, det er ditt. 

1K 

Kirkene 
• 12. juli 1987 
• Enebakk 

11.00: Mari kirke v/Helgheim. 

FØdt 
Sentralsykehuset i Akershus 
30/6 -87: 
Gleden er stor, for Anne-
Marthe har fátt en bror. 

Hilde Andersen og 
Petter Snortheim 

1911 Flateby 

Sentralsykehuset i 
Akershus: 18/6 1987 
En flott lillebror til Gjer-
mund og Sindre. 

Sigbrit Gjertsen og 
Rusty Marqvardsen 

1911 Flateby 

UTSATT 
Vi lovet i forrige utgave av Vig-

nett a presentere areaiutvaigets 
forsiag til kommuneplan for Kin 
kebygda. Denne ma dsverre Ut-
settes. 

Foig med 

normiIjoet 
LES 

Vfrotwift 

økning av tiiskudd til folket-
rygd og revidert nasjonalbud-
sjett vii totait innebre en inn-
dragnning pa 1.1 million kroner 
utover hva sUm fra tidligere hg-
ger i budsjettet, sier AasbØ. Han 
viser til orientering i mars om 
den Økonomiske situasjon og sier 
de samiede tall viser en svrt 
uheldig utvikling for konimunen. 
Han mener kommunen sá snart 

Av Anton Granhus 
Tevlinger, grilling 

og dans sto i sentrum 
da Krákstad Bygde-
ungdomslag arrange-
rte fylkesstevnet for 
bygdeungdommer fra 
hele Akershus sist 
heig. Og det var her 
Enebakk-gutten Jens 
Olav Randem ble 
fylkesmester i eks-
teriØrbedØmming av 
ku. 

Tevliuger 
Det er, og vii ailtid vre, tevlin- 
Krakstad Bygdeungdomsiag 

markerte sitt 50-ârsjubileum 
med a arrangere dette stevnet. 
Og Ca. 250 BU-ungdom kom fra 
hele Akershus for a treffe gamle 
kjènte, for a mote noen nye, ehier 
for a vre med pa diverse teviin-
ger. Eller rett og siett for a ha det 
gØy. 

Menneskets fysiske kapasitet 
er pa topp tidlig i 20-arene. Setter 
vi kapasiteten i 20-rene uk 100%, 
kan vi se hvordan kapasiteten 
fallen fra ar til âr. Kurven for 
gjennomsnittsbefolkningen er en 
slak utforbakke, aldersprosessen 
gâr sin ubØnnhØrhige  gang med 
et arlig tap hitt under 1%. Det be-
tyr at en faktisk liar igjen 75% nár 
en passerer 50 ar og 50% nar en 
passerer 75 a. Dette forutsetter 
imidlertid at en har vrt i jevn 
aktivitet hele hivet. Dessverre er 
ikke det tilfehle for store deler av 
det norske folk i dag. Svrt man-
ge liar latt kroppen forfalle slik at 
daglige gjØremál fortoner seg 
som et ork og slit aitfor tidhig. 

Mosjon styrker helsa, sikrer 
aktivitet og gir en poitiv innstil-
hing. Denne effekten taper seg ik-
ke med alderen. Eldre mennes-
ker kan trene med godt resultat. 
Det er altsá aldri for sent a be-
gynne, og en bhir aldri for gam-
mel til a trene. Den vtktigste for-
skjellen fra unge erat en ma be-
gynne forsiktig og bruke lengre 
tid pa a bygge seg opp. 

I dag ser vi stadig eksempler 
pa at 60, 70 og 80 ar gamle men-
nesker fuhlfØrer  lange  skilØp, syk-
kelnitt og rnaratonlØp pa impone-
rende tider. Disse er unntaks- 

som muhig bØr tiipasse seg den si-
tuasjonen som ná ràder, og sier 
driftsbudsjettet slik det er ved-
tatt fra fØr er for stramt, slik at 6. 
finne dekning for 1.1 million er 
umuhig A kiare. Han anbefaler 
derfor sterkt a vurdere bade an-
se4teises- og investeringsstopp, i 
tiilegg at vedtak om ressurstil-
deling i skolesekgtoren ses pa 
nytt. 

gene som er hovedingrediensen 
pa et BU-stevne. • Her kan du 
kvahifisere deg til NM ehier 
landsfinaler med en hederlig 
piassering. I àr var tevhingspro-
grammet; komvinert skogbruk, 
eksteriØrbedØmming av ku og 
gris, varekunnskap, osteanret-
ning, blomsteroppsetting samt 
iagteviinger i samfunnskunn-
skap og volleyball. Og det var un-
der kudØmming at Jens Olav 
Randem fikk flest poeng og 
stakk av med den fine vandrepo-
kalen fra Akershus NRF. 

Noe av det som slo an under 
árets stevne var grilling av hel 
gris, og det var mange som var 
innom grisen og flick seg en bit 
fØr halen ble solgt pa auksjon. 

Ehlers sà er det dans og moro 
som star pa programmet om 
kvelden pa slike stevner. Og det 
var mange som fikk seg en sving-
om denne fØrste finvrshelgen 
pa lenge, fØr man gikk til teltet 
og fikk seg hitt nattmat og krab-
bet fornØyd ned i soveposen. 

mennesker som ikke er noen na-
turhig malestokk for hva folk flest 
kan ta sikte pa. Men det fortehler 
at idrett og mosjon ikke lenger 
bare er hobby for tenaninger og 
unge, voksne. Ved fornuftig tre-
ning kan du holde deg i form len-
ge etter at du er over din fØrste 
ungdom. 

Dagens mosjonsrád (spesielt be-
regnet pa dem over 50) 

Husk at du ikke er 20 ar lenger! 
Ta hensyn til det bade i vaig av 
aktiviteter og hvordan du hegger 
opp treningen. Eksplosive idret-
ter ehler Øvelser med konstant 
pakjenning egner seg ikke sa 
godt. Det gjØr at sprint, hopp, 
kast, de fleste bahlspill, vektlØft-
ing med store belastningèr 0.1. 
bØr drives med forsiktighet. Den-
mot vii en del moderate trimakti-
viteter kunne egne seg utmerket. 
Aktiviteter pa et shikt niva vil 
vre gang/ spaserturer, bading, 
rouge sykkel- og skiturer, lett 
gymnastikk og tØyninger. Om du 
ikke har lyst til a drive mer kre-
vende fysisk aktivitet, er det 
viktig at du holder kroppen i 
form pa dette nivaet. Disse akti-
vitetene er velegnede og passer 
for de fleste. 

RADMANNEN DELER BE-
KYMRINGENE 

Radmann BjØrn Halvorsen de-
her fuhlt Ut Økonomisjefens be-
kymring og mener ogsa en mate 
A ga frem pa en a ikke sette i verk 
tiltak som nyhig er vedtatt i kom-
munestyret. Likevel er det for-
hold han Ønsker a avklare fØr  det 
g.s til konkrete innstrammings-
tiltak, blant annet en mer omfat- 

tende vurdering av skatteinntek-
tene. Disse har forØvrig  hittil jar 
vrt tilfredsstihlende i forhold til 
budsjettet. 

Radmannen sier det er nØd-
vendig a sta klar til a mote situ-
asjonen, om mener en del av den 
opptrapping som har funnet sted 
pa enkelte omrader innenfor 
kommunal drift bØr  vurderes 
nøye. 

Jens ble Wkesmestep 

• Aidring, mosjon og helse 



Enebakk Ppesteg aOpd 11888 
11882 kom det en by som red userte landets 
prestegrder. FØr den tid var kirken en vir-
kelig stor eiendomsbesitter. Dette var ogs 
tilfelle i Enebakk. 
Til Enebakk Prestegârd - Vestre Odden, 

gárdsnr. 115, bnr. 1, till! det Ca. 20 husmanns-
piasser. Noen stØrre  som f.eks. Klokkerud og 
noen ganske smá som Prestmoen. Helt fra 
middelaideren har kirken hatt eller eid plas-
ser, girder eller parter i sâdane. 
Den eldste husmannsplass som tilhØrte 

Enebakk Prestegrd var MjØniid. Nevnte 
parter eller bruk var gitt til kirken - eller al-
teret - som BØnhaiz. Det vii si for sjeiemesse 
eller for a sikre giveren en god plass eller 
snarlig forfremmeise i det hinsidige. 

I Biskop Eysteins Jordbok fra 1390 finner vi 
mange opplysninger. Selv om boken (eller re-
gister) ble satt opp i dette ár, var opplysnin-
gene kommet fra et tidligere og meget eidre 
register. 
Pa side 402 1 jordboka tinner vi disse opp-

lysninger: Rem Miulnuiid m boil ok serdele-
us kuarnafossen I sama stad: Dvs. i Mjønhid 
og srdeles kvernfossen i samme sted. 
MjØniid betyr Jo enkelt MØllelid Pi samme 
side tinner vi: Kiukkare sttreno v. aura 
boil. Det er Klokkerud eller Kbokkersete (bo-
sted for klokkeren). 
Siden deti 1986 kom en ny iov om saig av 

landets prestegarder, kan were av in teresse 
lese hva som skjedde i 1888 i Enebakk. 

REDD 
BARNAS 
MINNE- 
GAVE 

Jernbanetorget 2 
0154 Oslo 1 
TIf (02) 4146 35 

Postgiro 5 00 0187 
Bankgiro 8200.01.60756 

Vennhigst oppgi avdødes navn og p-
rerendes navn og adresse slik at vi kan 
ii sendt en hilsen og takke for gaven. 

I 

Annonsering 
er aktiv 

markedsfOring 

—dill talerør 

Med nistekupv Pao Setpa 

"Kjenn din bygd" kaller Pensjonistforeningen sinàrlige picnic tur. Vel har det for-
elØpig ikke butt mer enn to, men tanken er hvertfaul a bui bedre kjent i Enebakk. For 
mange flotte plasserfiniles det i var langstarkte bygd, ogfor defleste skulle vel mye 
vcere ukjent. Denne gangen giklc turen til Setra I Rálcen og her ble picnic-kurvens 
innhold inntatt I herlig sommervcr. 

VIG NETT 

Ukens spaltist 
Noen betraktningter 
sell Ira Hammeren 

Vi fikk forrige uke et glimt fra 
de dype skoger der ute i Dale-
fjerdingen- utkantstrØk javel, 
men Hammmeren liggeF vel ikke 
sá lang unna i sá mate. Om det i 
ytre deler av Dalefjerdingen ikke 
er vann fra vannverket slik som 
vi har, sà er det da til gjengjeld en 
rekke bussavganger om dagen. 

For en tid tilbake var det mye 
snakk 	om 	veien 	i 
Dalefjerdeingen.-Kusti 	kalte 
mange det, men etterhvert har 
det skjedd store forbedringer 
med asfalt stort sett pa hele 
strekningen. Sá kom turen hit til 
slettelandet i Øst. Veien var tatt 
over av kommunen og standa-
ren, ja den var det ikke mye a 
skryte av. Hvem hadde ansva-
ret? Nei Se, det visste ingen. 

Vi ble mer og mer misfornØyde. 
HØsten 1986 med store ned-
bØrsmengder fØrte  til at mange 
spurte Jammen her er det da ba-
re plØyde  jorder overalt. Har dere 
ingen vei? Nei, det var nok slik 
flere av oss fØlte det da.Sinnet 
steg og brevskrivning startet. Sa-
ken ble tatt opp , men noen pen-
ger til forbedring av veien var det 
nok ikke. Og utpã vinteren star-
tet mange a spØrre seg hvordan 
dette yule ga? VârlØsningen nr-
met seg, og frem m.tte vi. Hjelp 
fra kommeunen regnet vi hverfall 
ikke med."Trussdelbrev" ble 
skrevet med tidsfrist og diverse. 
Men vet dere hva som skjedde? 
Jo, vi fikk et svarbrev. Det skulle 
lages en plan for videre fremdrift. 
Arbeidet med utbedring av Ham-
merenveien skulle gjennomfØres 
nár nØdvendige midler var skaf-
fet tilveie. Veien var jo i sâ dârlig 
standar at en større opprustning 
yule kreve store omkostninger. 
Inntil videre skulle veien vurde-
res Ut fra kommunale vedlike-
holdsmidler. Sá langt var vel de 
fleste fornØyde, men yule det ski  
floe? 

kom váren og plutselig var 
det stor aktivitet pa veien. GrØf-
tene ble rensket og det ble utfØrt 
et stØrre vedlikehoidsarbeid. 
Veien ble ná bedre enn noengang 
tidligere, og den negative inn-
stillingen ble etterhvert svrt sá 
positiv. Vi fØite vel flere vi hadde 
oppnádd noe av det vi Ønsket, og 
kommunen takiet saken pa en 
meget fin mate (selv om det selv-
sagt er asfaitert vei vi pa sikt Øns-
ker oss). Det hadde vrt pa sin 
plass med nok ett skriv hvor det 
ble uttrykt man sâ langt var for-
nØyd. 

Essensen i det jeg nã bar be-
skrevet er at vi kort og godt er 
litt for flinke til a kiage pa de 
kommunale etater og ofte bare 
ser de negative sider isteden for a 
trekke frem det positive. Her pa 
Hammeren har vi nemlig opp-
levd a fA positiv respons. 

Vi bor i en vidstrakt kommune 
med nâ over 7000 innbyggere. Ut-
byggingsbehovene er store og 
midlene beskjedne. A fordele dis-
Se slik at alle blir fornØyde  er sik-
kert en svrt sá hâplØs oppgave. 
Máiet ma vre at alle deler av 
kommunen far nyte godt av go-
dene. 

SA langt BjØrn  Brevig har jeg 
hoppet elegant over enhver form 
for utfordring. Du utfordrer meg 
som herredsagronom(-inne) og 
det vii jeg svare kort pa: 

Da jeg som du sier er ganske 
ung, har fatt páhengt (-inne) etter 

herredsagronom (forØvrig en 
kombinasjon som inntil nâ har 
vrt meg ukjent) og i tillegg bare 
er en stakkars vikar, kan vel in-
gen vente jeg skal begi meg inn 
pa de agronomiske betraktnin-
ger eller vurdere jordbrukseta-
tens mannskapssituasjon. Men 
jeg antar du er hjertens enig med 
meg i at det er ganske fint vi for-
tsatt har bade ku og gris her i 
Enebakk. Det hadde vrt svrt 
sâ trist uten (selv om enkelte 
hevder det iukter vondt av dem). 
Ja, og sà er det jo ganske pent 
her om dagen tross alt, med noen 
kornâkre og frodige enger her og 
der som lyser bade i gult og 
grØnt. 

Med dette ønsker jeg alle Ene-
bakks innbyggere en riktig god 
somxrer........ 

Jeg Ønsker a overrekke stafett-
pinnen til Frank Rustad, en av 
de som blant annet er med pa a 
holde Hammerenveien vedlike 

Anne-Marit Nss 

Udskrift af reduksjonsforretn. 
vedr. Enebak Prestegaard: 
Aar 1888 den 9. october sam-

ledes embedsgaardskommissi-
onen paa Enebak Prestegaard 
for i henhold til by af 19 Juni 
1882 at tage denne gaard under 
behandling. Tilstede var den s 
medlemmer bureauchef F. 
Michelsen, statsagronomen Ja-
cobsen, udskiftningsformand 
N.W. Knudsen, sognepresten til 
Enebak Prestegjeld: F.G. Hafs-
lund og det komrnunalvalgte 
medlem gaardbruger Jens Ja-
cobsen Mysen. Enebak Preste-
gaard Odden>> matr. no. 115, like 
no. 168, har en urevidert 
matrikuleskyld af 25 daler I ort, 
skatt, nyrevidert58 mark ll ore -
komissionen havde ved sin be-
faring af gaarden fig. arealer: a) 
Hovedbruget: Dyrket mark 4610, 
8 ar (468,5 maal), eng 347,2 ar 
(35,27 maal), myre, field og kra t-
styker blandt den dyrkede mark 
373,6 ar (38 maal), havnehage 

ar (904 maal). Hertil kommer tun, 
have og veie. Senere end kartets 
optegn else er det som eng op-
fØrte jordstyke Pigeengen 1 a) 
347,2 ar, derhar vrt brugt til he-
stehavn, taget under dyrknin-
gen, medens igjen et stykke af 

Storda1en' er udlagt til havn. 
b) Husmandsplassene: Dyrket 

mark 8702,2 ar (894 maal), eng 
382 ar (38,8 maal, field,  skov og 
myrstykker 1474 ar (150 maal), 
dertil kommer hustomter, haver 
og veie. Gudviden beligger under 
Prestegaardens matricul: Skole 
og klokkergaarden 327,2 ar (33,24 
maal) Gaardens samlede areal 
utgjØr: Dyrket mark 13598,2 ar 
(1381,6 maal), eng og havnehage-
er 5708,8 ar (579 maal), skOv, field 
og myr 10763,6 ar (1093,60 maal). 
Hertil kommer tun, haver og 
veie, Prestegaarden og Prstaa 
brug. Naar dette medregnes, bli-
ye hele gaarden 30587,8 ar 
(3107,76 maal). Det er i 1866 op-
givet at paa hovedbruget fØdes: 6 
heste, 30 storfse og 10 smaaf. 
Avlingen er samtidig opgi vet til 
253 Ic]. (182 tØnder) korn, i 1887 er 
den opgivet omtrent til 417 kI. 
(300 tØnder) 253 kiloliter (60 ton-
der) poteter. Bestningen paa 
husmandspladsene er samtidig 
0 
avingen i 6 ,5 1. (3 5 tØnder) 
korn og 311 Id. (224 tønder) pote-
ter. 
I 1881 er hovedbru gets best-

fling opgi vet ligeledes til 6 heste 
og 30 stykkerstorfx samt 3 sauer 
og-2 svin, dets avling til 353 Ic].  

korn og 85 kI. poteter. Paa hus-
mandspbadsene opgives best-
'ning til 7 heste, 43 stykker storf 
og avlingen til 400 kl. korn og 297 
kI. poteter. Nu holdes der pi ho-
vedbruget 6 heste og 37 storf, 
men heraf er der kun 29 voksne 
f, resten ungfa. Dertil holdes 
nogle smaaf. Gaarden med hus-
mandspladsene og skov danner 
et sammenhngende hele undta-
gen de to pladse Glommen (Østre 
og vestre), der bigger isolert et 
stykke borte fra eiendommen. 
Skoven, der støter urniddebbart 
til de nordvestlige husmands-
pladse er for en stor del meget 
bergfubd. Den er dog tilstrk-
kelig til gaardens behov afbrn-
de, gjrdefang og hustØmmer. 
Den er undergi vet forstva'senets 
bestyrelse. 

Fortsettelse neste nummer. 
Ettertrykk eller gjengivelse av 
stoffet er forbudt. 

If 

REDD BARA 
Jernbanelorgct 2, Oslo I 
Poslgirokofflo 5 00 0187 



Kristian Back fylte 99 âr 1 juli. 

C') 

Til deg som bor i villa eller rekkehus 

Bestill for 15. juli. Betal i september. For-
del gjerne betalingen over 6 máneder - 
mm. kr 500,- pr. máned - 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 bade parafin og fyringsolje. Ring like godt idag! 

AAGE SVARTHOEL IIZI 
-NOROL V. Enebakk - tlf. 92 40 47  

VIGNETT 

Kristian Back ep Enebakks eldste 

HUMOR OG HI U KOMMELSE 
2 Glimt i Øyet og im-
ponerende hukomm-
else har Kristian 
Back, Enebakks elds-
te mann som nã gár 
inn i sitt hundrende 
ár. Bøker kunne tro-
hg vart skrevet om 
det han har sett og 
opplevd, blant annet 
fra bygdas elektri-
stietsverk som han 
var med a starte opp. 
- Er nok desverre ikke det, sva-

rer Back pa spØrsmálet om han 
kommer fra Enebakk. - Er fra 
HØnefoss og fikk skolegangen 
der og i Oslo. Hit kom jeg da jeg 
var 21, i 1909 og ble straks smidd 
i hymnens lenker med Johanne 
Stensrud fra Flateby. Vi tjente 
nemlig pa samme gárd, SØndre 
Ns pa Hammeren. 

Kristian Back kom til bygda 
fordi han yule bli gârdbruker og 
forteller stedet han idag lever, 
Back ved Várrygg bare skulle 
vre en begynnelse. - Men det 
ble til jeg begynte i elektrisitets-
verket. Var vondt for arbe og 
kraftstasjon iâ jo bare noen are-
tak hjemmefra. Ja for jegrodde 
over, veien her er kommet nâ de 
siste Ara. 

FRA PARAFIN TIL 
ELEKTRISK 

FØrst jobbet han fern ar ved  

BØrter E-verk og deretter 40 i 
Enebakk E-verk. - FØrste stedet 
jeg la inn lys var pa BØrter og folk 
syntes det var en opplevelse, a ga 
over fra parafinlamper til elek-
tisk lys. Arbeidstiden var offe-
sielt ti timer, men ofte ble det 
mer. Vi la jo opp linje gjennom 
hele Rlingen ogsâ, dessuten le-
verte vi i begynnelsen strØm til 
SØrum og Skjedsmo. Ogjordflek-
ken den skulle i tillegg holdes i 
orden. Utskjeielser var det ikke 
noe av, om det ble noe tid til 
overs var det bare a ga inn i skju-
let a ta ei Økt med Øksa. 
- Levevilkara for folk flest var 

ganske stramma inn, kan huske 
lØnna de fØrste Ara l. pa mellom 
2.50 og 3.00 kroner. Da kosta et 
brØd pa Meieriet 20 ore og en 
sekk mel 25,30 ore. 

Et par perioder satt Back i Her-
redsstyret og dengang var det 
Fritz 	Ungersnss 	hadde 
klubba. - Han styrte for Ar-
beiderpartiet med riebb og klØr. 
Var dârlig med Enebakk den-
gang og har vrt det siden. Sa-
ker vi jobba med var a fA lys til 
Enebakk og fA retta pa de elendi-
ge veiene blant annet ved a an-
sette veivakter. Ja, for dengan-
gen var det gardbrukerene som 
pliktet a holde istand hver sin 
veibit. Jeg hadde 20-25 meter i 
nrheten av Meiriet. 

PENSJONISTDAGER 
- Har hatt den beste tia etter at 

jeg ble pensjonert, sier Kristian 
Back og forteller ordningen var  

pa det smae stadium da han gikk 
av. - Etter den tid har jeg tatt 
smájobber frem til jeg ble nitti. 
Da begynte synet a bli sa darlig. 

Idag er han nittini og tar for-
tsatt del pa de fleste av møtene i 

Pensj onistforeningen og Helsela-
get, dessuten gár han tur hver 
dag. Utviklingen i kommunen 
mener han har gatt den rette 
veien, pa tross av at det mange 
ganger gar seint. - Men selvsagt 

er dette mye pa grunn av darlig 
Økonomi. 
- Hvorfor jeg er blitt sa gam-

mal? Jo det er lett a svare pa, er 
fordi jeg bare omgas koselige 
folk! 

Vente pa.. bussen her 



MDI NM 

HAGESENTERET I LILLESTROM 

SOMMERSALG 
pa POTTA ROSER 

Vi itore kar d.rkede rosr i 
blomst og knopp til utplanting nâ. 
40 sorter. 

ANDRE TILBUD 

Veksttorv 1501. kr. 60,- 
øko lettjord 401. kr. 32,- 

Tilbudene gjelder onsd., torsd., fred., lord. 

Apningstider: Mand. - fred. 9 - 17 
Torsdag 9 - 18 
LØrdag 9-14 

LILLESTROM HAGESENTER 
Brogt. 2 - Tlf. 813811-813920 

Engervegen, Fetsund - Tlf. 88 02 76 
GRATIS PARKERING 

Enebakk FolkebibHotek 
er stengt f.o.m. 13. juli t.o.m. 31. juli 
pga. ferie. 

Aud Skogholt 

Familie pa We 
Ønsker et sted a bo pa Flateby fra aug. til mars 1988. 

Tif. 92 88 58 

Drosjene I We Enebakk 
Edith og Erling Rosenvinge har ferie fra 4.7. til 20.7.87. 

Skal du flytte? 
Vi tar gjerne utflyttingsvasken 

for deg. 
Gunstig pris etter avtale. 
Ring Tone for nrmere informasjon. 

TIf. 31 37 24 m. kI. 10.00 09 14.00 
Etter kI. 16.00: TIf. 92 52 19 

I 

Hvit 
Dame 

kr 229. 

SANDALER 

atajama LU Lr% 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

TIf. 02/92 83 74 

fra ALNA (alle farger) I I 

VIGNETT— 

Sommerjobb 
p a 
sykebjemmet 

Mange skoleelever har som-
merjobb om dagen, og uten-
for sykehjemmet traff Vig-
nett pa Tarjei LØvik(17) i full 
sving med ljâen. - Joda, det 
er en del a holde orden pa, 
men jobber jo hel stilling. 
Fint a fA vre ute, dessuten 
er det sapass kort vei hit at 
jeg kan sykie. 

- Sparer du til noe spesielt? 
- Egentlig ikke, o.k a ha litt 

penger, gar vel blant annet 
noe til sertifikat snart. 
Skal du pa ferie i sommer? 

Reiser sammen med fami-
lien nedover i Europa. 

BEGRAVELSESBYRAER 

SkiBegravelscsb?rA ws 
CHRS1ENSRUD EFTE 

Ascnvn. 3,1400 Ski 
TIf. 87 30 60 
Vakttclefon 

Folio distriktets byn't 
gjennOifl 60 ár 

De bare fortsetter a yin-
ne Enebakks Vannski-
kjØrere, og tilfredsstil-
lende skulle det were 
med NM pa Mjr rett 
rundt hjørnet.  I helgen 
var de med i et jubileums-
stevne i Larvik og her ble 
det nok engang seier til 
Elisabeth Haugen og In-
gar Perdersen. Disse stilte 
begge,i junior og fikk hen-
holdsvis 776 og 1128 p0-
eng sammenlagt. 

Thomas HØvik tok en flott fjer- 

Seier for Elisabeth Hau-
gen nok engang i helgens 
vannskistevne i Larvik. 

deplass i samme klasse, mens 
Roy Olsen ble nummer to i seni-
or. Her fulgte Jon ødegard pa 
fjerde. 

Oppmann i klubben, Knut Pe-
dersen opplyser til Vignett klub-
ben ná vii ha en heig uten kon-
kurranser for NM i senior 18. og 
19.juli. Mesterskapet skal kjØres 
pa Mjr og kjØrerne satser alt pa 
a sette rekorder. 

Vi venter i spenning. 

• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 
I 
I 

I 
• Pris pr. 10 liter 	  
I 
I 

'Skodder ll8 cm. Pris pr. stk. 	 kr I I I 
I I i  

SKJIERVAVN. 20— STROMMEN (S*gdeIn) 

Skoddep og heis 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
• Topp kvalitet p6 beds 
I 
I _l 

KUNkr2G0 U 

85. 
Hverdager 10-19 
Lørdager 9-14 
Stor gratis parkeringsplass 

I 
I 
I ----------- 



TIf. 02/92 53 24 
eller mobil 094/94 525 

Matjord selges 
Fritt levert. 

STORT" 

VIGNETT 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL• AMUL 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brodholt, Tomter 

TH. 92 26 10 	*14 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

SOMMERSALGI 
KLIER - JOGGESKO 

I 

CAMPINGMOBLER: SYKLER: 

:20% :10% 
RESTER TIL BUNNPRISER!  

JOH, TVETEN A/S1, 
Eidsbergvn. 7, Askim. TIf. 02/88 12 26. 

Filial Mysen. 

6-V INTERSPORT 
SOMMERTILBUD 
Fremtilferjen 	A00/ 	BARI1EKL1R 
ALTI 	I 	noen Sti. 

UANSETT SOMMER- 	 opptil9âr 	75 TOY 	NA I V 	FORPRIS KR. 	1. 

KNALLTILBUD 
SIMO 

F0RPRIS:2530,-

1 BAGVOGNER 
 

PAALLE 
Boo 	

BARNE- - 
I 	- STOLER 	: 1 

VI TAR FERIE f.o.m. 13.7. t.o.m. 

Bl*ttcol*ltcn 
Barneutstyr - Sikringsutstyr 

Furuvn. 1 v/Folkets Hus, Askim. 

1.8. 

TIf. 88 26 97 

HUSK BILAVKSJON 

ASKIM __ 
MM"M BILERI 

L- ------1 	ALLE 
I 	• 	PRISKLASSER 

NB! Hver fredag kI. 18.30 
PrøvekjOring og be&ktigelse hver dag 

STEDET FOR DET GODE BIIKJOP! 

TLF.88 0896 

Stofter, band 
og blonder 

I rnengder  -  til priser 
som ikke skremmer. 

allusqvarna 
Solheimsgt 18, Lillestrom 

TIf. 06/81 30 68 

Hogdavn., v/Mobelseateret 
tO. 9506 66. Gardin 96 10 44., 

Man., tors. 	10-20 
Tirs., ons., fre. 10-19 
Lor. 	 10-15 

VESTBY 

PRINCESS I VESTBY 

Nytt VELOUR 
Vegg-til-vegg-teppe 
,,POP,, for stue! 
soverom 
100% syntetisk 
4 toppfarger KUN 

Pr.  
m2 

SOMMERTILBUD 
pa tepper og tapetet 

SPESIALPRISER PA 2000 m 
TEKSTILTAPETER NA! 

Pr. I. m1 
ihele '  -. 

ruller 

SKUMPLAST! 
Madrasser og i metervis. 

Vi skjerer etter màl! 

PRINCESS 
LIInterior 

Svein 
Guibrandsen 

Alt  
blikkenslagerarbeid 

utf ores. 

1911 Flateby 
TIf. 9282 67 etter kI. 17.00 

I,—', PIR 

1161, 
~Jalele jakleeft  ft 

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSK VARER 

Apent till ki. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

GULVSLIP 
Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

OPTISK SYNSPROVE 
Optiker 8YSTEN KROGH 

OPTISKE as 
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 870524 

SKI 

Gray- 
monumenter 

Oppretting, oppussing 
av gamle monumenter. 
Nye monumenter. 

1911 Flateby, tlf. 92 82 01 

Optiske 
synsprover? 

Gjor det hos 
FAGMANNEN 

Se vàrt store 

LiT VALG 
av várens nyheter 

briller. 

HANS 0. AUNE 
Urmaker - Optiker 

Tebo-senteret 
TIf. 88 84 50 

1820 Spydeberg 



Rørlegger El-installasjon Regnskap 

Tanniege Sjâforskoler G Iassmester Blikkenslager 

r — EllAGelektroinstallatorer 

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

1litirF. 
hiliisni 

Frisor Spesialforretninger 

Understellsbeh., 
karosseri og 
mek. verkst. 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

CS Containerutleie 
Utlele av avfallscontainere fra 2-8 m. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 

Enebakk 
Transtormator 

verksted 

0. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og pussarbeid. 
TIf. 92 63 46 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Cm nodvendig mo)er vi 
(ii kjoretimer i Enebakk. 

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opplring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Strømshorg & 
Enersen A/S 

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

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENUJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Erik l(jelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

1914 YtréEnebakk - tlf. 9246 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

KVIKK HENS 
. 	I1E4 

¶zz1t
f/i 

 aa?-arna J  

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

To. 02/92 83 74 

But Irma 

	 Flateby Antirust 
KjØp 09 salg av biler 

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

Spesialforretninger 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

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

Ogsa kveldstid 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI  -  TLF. 87 3737 

VETERINIER 
Skedsmo Dyreklinikk Riis gard, KJELLER 

(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen) 
Apent fra morgen til kveld 

hele uken unntatt Iord./sond. 
Timeavtale tlf. 06/87 81 92 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsà salgav fugler og dyr. 

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

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 

Alt i mat til hverdag ogtest. 
Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

TH. kI. 9.00-15.00 	 92 87 39 
TIf. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERM ESTER 

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

Ski Glassmester-
forretning A/S 

Alt i glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 87 34 55 

Enehakk glass 
Alt / glassarbe/d 

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

OSVALD N01DLl 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utføres. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

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

Tirsd 	 9.30-19.00 

Apent:   
	 9.30-17.00 

Fred. 	 9.30-17.00:  
Lord 	 9.30-14.00 
Mand. og torsd. 	 sterigt 

Cnebakk 
'JIeønskc'pskontor 

Medlem av 
PRF Norske Regnskapsbyrâers.FOrefliflg 

TIf. (02) 92 63 03 
Postboks 24 
,1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rádgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT) RORLEGGERARBE)D 

Enebakk rørleggerbedritt 
v/Trygve E. Andresen 

V) UTFORER ALT) RORLEGGERARBE)D 
T)L EN MEGET GUNST)G PR)S. 

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og smáskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand-fred. 10.00-18.00 

Torsd, 10-00-19.00, lord. 10.00-15.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - ttf. 92 54 13 

Mettes Hãrdesign 
Dame- og herrefrisør 

Saig av hàrpreparater og parfymeartikier. 
Tirsdag 	  k). 10.00-20.00 
Ons., tors., fre. 	  kI. 10.00-17.00 
Annenhver lørdag 	  kl. 09.00-14.00 
Mandag stengt. 
Bekkelaget, H etg., V. Enebakk - tlf. 92 55 50 

Esso diesel, parafin og fyringso)je 
TIf. 92 81 24 

Bolt Nssvoftl 
Vestli, 1911 Flateby 

B N 	Bit 1911 FLATEBY 
TIf. 02/92 88 95 

K.S Yrkesklaw 
wk Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag ti) kI. 19.00. 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt I nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

RIingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

VI G N ETT 



Mon tro hvordan Himmelkua til Kjell Matheussen egentlig blir seende Ut? 

Ingrid lager kropper og klcr til dukkene. 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

RABATT- 
KORT 

pa bilvask maskin. 
21/2  I tenrivske kr 	1950 

Bademadrass 
m/oppbl. bar pute 

DET VIL LONNIE SEG 
A STIKKE INNOM 

Service fra 11.00-18.00 
Eventuelt timebes filling. 

Apningstider: 
Mand.-fred. 	 06.30-21.00 
Lard 	  09.00-20.00 
sand. 	  09.00-21.00 

TH. 02/92 81 32 

En titt minnom et dukketeatepmvepksted 
- Det foreløpige navnet pa stykket er "Pro-

pel! og Himmelkua", sier Kjell Matheussen 
og titter opp fra et isoporhode som er iferd 
med a fy!!es med rØdt, strittende 
ullgarnshâr. - Dette er Postmannen, men 
egentlig er det me!!om Propel! og Supersel-
ger SØrensen konflikten i stykket er. 
Joda, du har nok hØrt  om Kjell 

Matheussen tidligere. Dukkete-
atermannen som blant annet 
skapte "Lille Blâ". Na er han 
igang med et nytt stykke, og da 
Vignett stakk innom var det for-
estillingens figuerer som var iferd 
med a utformes. - Bruker mest 
skrotmaterialer, forteller Kjell og 
viser frem den forelØpige Propell 
med sitt preformede hode og 
knall orange, hãrmanke. - En 
livskunstner med sans for verdier 
som nrhet og fellesskap, sterkt 
i kontrast med han her, sier Kjell, 
og peker pa et spisst og glattslik-
ka isoporansikt pa en trepinne. - 
Dette er nemmelig Superselger 
SØrensen som representerer den 
materialistiske overfiod, det 
unØdvendige og latterlige. 
- De fleste forstillinger jeg har 
laget er vel egentlig opptatt av 
det samme, det som er grunnleg-
gende for alle mennesker. Men 
gjentar ikke meg selv og bygger 
hvert stykke opp fra bunnen. 
Ofte har de flere temaer i seg 
samtidig og slik er det ogsâ her. 

A LAGE DUKKETEATER 
FØr Kjell setter igang med a la-

ge dukkene er stykket kun et 
ski elett. - Har masse stikkord og 
smanoteater, men ikke et ferdig 
manus med replikker og det hele. 

Dette fordi teater er sà mye mer 
enn ord, det er ogsa atmosfre 
og det publikum fornemmer mel-
lom linjene. 

Vi gar Ut, tar en titt opp pa 
dukketeatermannens verksted i 
svigerforeldrenes hus vedside-
nay. Mellom scene. kulisser og 
bunker med stoff er han iferd 
med a sage ut historiens Him-
melku av isopor. Og redskapet er 
utrolig nok en god, gammeldags 
hândsag. - Bruker den ellers til 
a sage ved med, forklarer han og 
forteller at da han skulle be-
gynne a forme kua tenkte han 
mye frem og tilbake pa hvordan 
ei ku egentlig ser Ut. - Men jeg 
gikk ikke inn i fiØset vedsidenav 
for a se etter. ønsket a fremme 
mitt eget bilde av den, selv om 
det helt sikkert ikke blir anatom-
isk riktig. 
Dukkenes hoder er ogsà skâret 

Ut i isopor, deretter er de dekket 
med mange lag gasbind og et ela-
stisk, hudfarget stoffytterst. Far-
ger kommer senere for a gi inde-
viduelle trekk mens kropper og 
klr blir sydd av kona Ingrid. 
- Til slutt prØvespiller jeg, lager 
dekorasjoner og utvikler duk-
kenes personligheter og hva de 
star for. 
PREMIERE 
Et tidkrevende arbeid er det a  

bameavdelingen pa Hjem og 
Hobbyutstillingen. - Har som 
alltid nerver for at alt skal bli fer-
dig. Pa tross av stØtte fra Ingrid 
er det meste ansvaret mitt og det 
tynger til tider. Men pa ingen ma-
te slik at jeg kunne tenke meg a 
siutte. Det er jo sá morsomt, 
samtidig utfordrende hele tiden 
A bryne meg pa noe nytt. 

KULTUTRMIDLER 
Et stramt budsjett ma hoides 

for a fA det hele til a fungere og 
Kjell kan fortelle han bruker mye 
skrotmaterialer. - Fikk 5000 i 
kulturstØtte fra Enebakk kom-
mune iar og det betyr noe helt 
aygjØrende med mine begrense-
de rammer. Pengene er Øremer-
ket til plakater som trolig vii 
komme opp i rundt 7000. 

- Mange mener det er tull a sat- 
se 	kultur nar kommunens 
Økonomi er sa mager som den 
Hva er din mening om det? 
- Det to gunner for at dette er 
viktig. For det fØrste  gir det be-
rikelse pa det opplevelsesmes-
sige plan, det gir folk en mulighet 
til a bryte Ut av den gra hverdag 
og oppleve noe annet. Dessuten 
kan kunst vre med a stimulere 
til tenkning og erkjennelse. Den 
kan apne oss til a se ting pa en 
annerledes mate. 
oGsA FOR VOKSNE 
Til na har Kjell Matheussen 

kun laget dukketeater for barn, 
men han kunne godt tenke seg a 
lage noe ogsa for andre 
aldersgrupper. - Er fullverdig 
godt nok ogsa for voksne, men 
vanskelig a fA solgt. Derfor er det  

for usikkert a forsØke. Men her i 
Enebakk byr det seg en helt spe-
siell sjanse til a se dukketeater 
for voksne nã i sommer. I for-
bindelse med orgelfestivalen 
kommer en dame og viser et hol-
landsk mysterium fra Middelal-
deren i Enebakk Kirke. Dette vil 
ledsages av Oudenstad med stil-
riktig orgeispill. 

Til slutt, vil ditt nye stykke vi-
ses i Enebakk? 
- Det vet jeg faktisk ikke ennâ, 
fØrst ma noen engasjere meg. 

Og vi venter i spenning pa det 
ferdig produkt. Mon tro om Him-
melkua til og med far vinger? 

lage dukketeater. Mange ganger 
holder Kjell pa i dager og uker 
uten at han ser noe som helst re-
sultat av det han gjØr. Han ma 
prØve seg frem, feile og lre. En 
forestilling i ãret er maksimum 
hva han kan greie og Propeli og 
Himmelkua vil fØrste gang bli 
vist 14.november pa SjØlyst. Da 
er Matheussens Ballongteater for 
tredje gang hovedbestandei i 
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