
Hedepsm 
mann 

Se side 2 

a- as you s yr. 
st med noe de var kjent med. 

Ellers ser han med stor spenning 
frem til de nrmeste dager, der 
for Øvrig alt fra luksusvan til ho-
tell blir ñnansiert av hele Norges 
supergruppe. 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Utleie ON 
av KM 

varehenger og 
tepperensmaskin. 

Stort utvalg av 
filmer og 

videobokser. 
Service fra 11.00-18.00. 

Eventuelt timebestilling. 

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

TH. (02) 92 81 32 

PA DEKKJAKT? Kjortil 

YTRE ENEBAKI( 
BENSIN & 
SERVICE A.8 	- 
1914 Ytre Enebakk 
BENSINJ - OLJ - REKVISITA 
Au?. gummiforhandler 
Stat-radial staclig pa tilbud! 
Dekksalg 09 service til M. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

Ti?. (02) 924408 

 

EKOFISK 

Gull PAKJORT 
En gutt i fjerde 

kiasse ved Kirke-
bygden skole ble 
pákjØrt mandag da 
han lØp ut i veien 
etter en ball. Til alt 
hell hadde bilen 
svart liten fart, og 
en rask tur pa lege-
vakta viste at in-
gen skader var 
skjedd. 	Likevel 
burde hendelsen 
vekke opp noen og 
enhver til a se at 

det na er pa tide a 
gjØre noe med tra-
fikkforholdene pa 
skolen. Rektor Kari 
Saltnes sier i en 
kommentar til Vig-
nett de i alle de 20 
ár hun har vart an-
satt har jobbet med 
dette. 

—Er som a sloss med vind-
mØIler, henvender oss bade 
muntlig og skriftlig men in-
genting skier, sier hun. øns-
ker oss lavere fartsgrense, 
gangvei og en omlegging av 

veien, dessuten sliter vi med 
mye bilkjØring pa skoleplas-
sen. Det er folk som skal pa 
ligningskontoret. Etter gars-
dagens hendelse bestilte jeg 
selv 	et 	innkjØring 
forbudskilt. Tragisk syns 
Kari Saitnes det er a tenke pa 
at det er mulig a sØke am mid-
ler fra "Aksjon Skolevei", 
men her ma man innievere en 
grundig behandlet sØknad. 

Dette har ikke teknisk etat i 
Enebakk kapasitet til. Det 
blir til at de store, rike kom-
muner Mr penger, mens sØk-
naden hos oss ikke kommer 
lenger enn til herredshuset, 
sukker hun oppgitt. 

Vii lage 
teatep 

Se side 12 

Nyledep 
I Elf 

Se side 5 

  

JIgnitt Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

 

FLATEBY ANTIBUST 
TH. 92 80 70 

 

 

Lokalavis for Enebakl 

Ikers 
f.ilmer 

Oppvap1mingshand for amho 
- Blir en opplevelse! nermest roper 

Enebakk-gutten David Eriksen gjen-
nom sang og klimpring pa en elektrisk 
gitar. Sammen med de andre gutta i 
bandet E.C.-eyes skal han følge super-
gruppa a-ha til Trondheim og Dram-
men som oppvarmingsband. Allerede i 
kveld braker det lØs i den nordligste av 
byene med 4 000 tilhørere i salen. 1)er-
etter berer det tilbake til Østlandet og 
Drammenshallen. Her skal de blant an-
net ta del i tirsdagens veldedighets-
konsert, og regner med a fã tre later 
overfØrt pa fjernsyn. 

Det var a-ha selv som fredag duksjon. sier han og uttrykker 

s.ur e  . 	oei 

Oaqgk_s 
insruktør 

Se side 5 

ijobben. - Hadde planer om a sa-
ke om dette for en tid siden, sier 
-David, men slo det fra oss. Plate-
seiskapet syntes ikke noe srlig 
om det, men nâ ble fristelsen for 
stor. Og vi forstâr det sâ godt, fire 
tusen regner man med vii lytte til 
dem i kveld. I Drammenshailen 
blir det seks tusen alle fire dager, 
med besøk av kringkasting og 
kronprinsfamilie pa tirsdagens 
veldedighetskonsert. 

Guttene i bandet tar den store 
prØven med stor ro, kan David 
fortelle. - Kan iâtene vare, og tar 
det bare som moro, -en opplevel-
Se. Disse dagene har vi bare gâtt 
igjennom, og arrangerer litt om. 
Regner med a bruke i able fall tre 
later fra skiva som er under pro- 



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

00$! OBSI, hundeelepe 
Da jeg i dag gikk for a hente avisen, var det bare sá 

vidt jeg unngikk a trákke pa den... Det ser dessverre 
ut til at var innkjørsel ved siden av søppelkasse og 
postkasse er butt til et <<hundetoalett>>. 

Jeg oppfordrer alle hundeeiere som gár tur med sine 
firbente om a medbringe en plastpose til slikt som jeg i 
dag ma ut a fjerne. Tenk pa barna som leker ute i snøen 
og far <<dette>> pa seg. 

Iii Vac3 glia Vol (hvis dot 
foptsatt eksisterer) 

En irritert huseier i Fjelly. 

Stopsatsing 
I Enebakk 

Torsdag 5/2 ki. 19.00 (V) 
PSYCHO III 

LØrdag 7/2 ki. 13.00 (B) 
DONALD I 

VILLE VESTEN 

Søndag 8/2 
(B) ki. 16.30 
DONALD I 

VILLE VESTEN 
(U) ki. 18.30 

NATTY GANN 

(V) ki. 20.30 
PSYCHO III 

 

 

IIIIIlIIItII!I1! 
hail 

KI. 11.00: Stranden be-
dehus, Flateby, v/ 
Borggârd og HeIg-
heim. 

Ki. 11.00: Mari kirke. 
Fam.gudstj. v/Johan-
nessen. 

Kl. 	19.30: Granly, Dal e- 
fjerdingen. V/Johan-
nessen. 

Sentralsykehuset i 
Akershus 23/1-87 

Vi har fâtt en sØnn! 
Nina og Knut Andersen — — — 

Aker sykehus 191-87 
En stor gutt. 

Mabel Butenschøn 
og Dag Asbjornsen 

ØDTE 

HEDERSMANN 

BjØrnar Thoresen fikk EIFs innsatspokal pa idretts-
foreningens ársmØte 

Onsdagens tekst 
Med hjelp fra menigheter I kommunen, starter 

vi her med <<Onsdagens tekst>>. Skriftsteder følger 
for Øvrig -Plan for daglig bibellesning 86/87.>> 

Lys i mørket 
Jes. 50,10: Alle dere 

som frykter Herren, 
skal lytte til hans tje-
ner. Den som vandrer I 
mØrke og ikke ser noen 
lysning, han kan stole 
pa Herrens navn og 
støtte seg til sin Cud. 

Dagene er ikke like 
for noen av oss. FØr vi 
vet ordet av det, kan vi 
oppleve tider da vi in-
gen lysning ser, som det 
her star. 

Men ogsâ i slike tider 
har vi en som tilbyr oss 
sin hjelp. Det er all-
makts Gud. I salmenes 
bok leser vi: <<Pa den 

onde dagen gjemmer 
han meg i sin hytte. 
Han skjuler meg i sitt 
skjermende telt og tar 
meg opp pa klippen 
<<Salme 27,5>>. Dette til-
budet star fast fra Guds 
side alle daer. Han 
sendte sin sØnn  til ver-
den for a kafle oss til 
samfunn med seg. Der-
for eier vi en trØster og 
hjelper pa den mØrkc-
ste dag. La Jesus Kri-
stus vre lyset hver 
dag, ogsá da náren ikke 
ser andre lys. For Jesus 
er verdens lys. 

S.H. 

VIG N EU 

PIAKITEIN -',  

Huskonsert fredag 6. februar 
kI. 20.00. hos AambØ pa Kopãs. 

Skiforeningen starter ski - 
skole 4. febr. vYtre Enebakk. 

Enebakk Storband Konsert 
lØrdag 7. februar ki. 17.00 pa 
Mjr ungdomsskole. (Se an-
nonse 1. 

Fellesmoter i anledning Bi-
beldagen 1987 tirsdag 10. febru-
ar ki. 19.30. 

Ytre Enebakk Misjortshus 
søndag 8. februar ki. 19.00. mote 
for Norsk Lrerakademi. (Se 
annonse). 

Enebakk HV-omrâde Re-
krutteringsmØte for ungdom 
man. 9.2. ki. 19.00. Enebakk 
Ungdomsskole. Se annonse. 

Torsdag 19. juni 11984 ble det 
avholdt et medlemsmøte hvor 
antenneanlegget ble flittig de-
battert. Alle vet at anlegget et 
butt gammelt og slitt" og ikke 
tilfredsstiller dagens behov. 

Det bie pa motet vedtatt at en 
videre utbygging skulle finne 
sted etter en oppsatt plan. Hvor 
er planen og hva har skjedd??? 

Det ble pa motet etterlyst en 

Pa Enebakk IFs drsmØte tors-
dag ble den tradisjonsrike inn-
satspokalen ut.delt. Denne gikk 
til 43 ar gamle BjØrnar Thoresen 
som siden guttedager har vrt 
aktivt med I idrettslaget. En titt 
pA hans imponerende merittliste 
viser at pokalen fikk verdig mot-
tager. 

Thoresen var med i KM I fot-
ball i 1957, og har siden 1967 re-
presentert ElF I mosjonsløp og 
turrenn hver eneste sesong. Bir-
kebeinmerket har han tatt 12 
ganger, og I dr fikk han Saftsit-
statuetten. Dette er en utmerkel-
se bare 1000 andre nordmenn 
kan skryte av, og innebrer en  

plan for <innkassering" av pen-
ger til den foreslatte utbyggin-
gen. Hva vil prosjektet koste? 
Hvor blir det av finansierings-
planen? 

Det er ikke innkrevd medlems-
avgift til vellet siden 1984. Hvor 
er Økonomien? Hvor er Váglia 
Vel??? 

Trond W. Botness 

gjennomføring av tre store brag-
der i samme sesong. Dette er det 
ni mil lange turrenriet Grena-
dern, den store styrkedprøven pa 
sykkel fra Trondhjem til Oslo, 
samt Drammen maraton. Ved 
siden av dette har BjØrnar tatt 
seg tid til trenerutdannelse og 
har virket som langrennstrener i 
flere sesonger. Han har vrt med 
i lØypekorniteen I flere dr, og det-
te áret er han leder for denne 
gruppen. 

Jo denne lista bØr M de fleste 
av oss til a ta hatten av, vi gratu-
lerer! 

I flere ár har alle 
kristelige foreninger 
og menigheter i Ene-
bakk gátt sammen 
om en fellesmøteuke i 
forbindelse med bi-
beldagen. Slik blir 
det ogsa' i dr. Det er 
bestemt en mØteak-
sjon i Enebakk i tiden 
10.2. til 15.2. 

Tidligere ar har møtene vrt 
holdt rundt i de forskjellige kret-
sene I bygda. med forskjellige ta-
lere i hvert mote. Ogsa i ar vi'. 

dét er-  .  lift' a 	as e a ere il 
hvert mote. 

Sangevanglistene Egil Soiheini 
og Arne Gundersen har lovt a 
vre med under denne mØtese-
rien. 

Egil Solheim (50 ar) fra Kristi-
ansand og Arne Gundersen 145 
ar( fra Sprangereid har reist sam-
men som evangelister I Ca. 27 ar. I 
en samtale forteller de at de had-
de helt andre planer for livet. Ar-
ne er utdannet kokk. mens Egil 
satset pa elektrikerfaget. Under 

en møteserie Egil hadde i Lyng-
dal kom han i kontakt med Arne, 
og da de begge var interessert i 
sang og musikk ble det til at de 
prØvde a synge sammen. I alle ar 
etter dette har de holdt sammen. 
De har forkynt evangeliet i hele 
Norge samt andre land, bl.a. har 
de hatt flere mØteserier i Sverige. 
De har ogsa sunget inn mange 
plater, og de er ogsa kjent fra pro-
grammet Tro og Liv i fjernsy-
net. 

En kan ikke tale om Egil og Ar-
ne uten a nevne teltmØter. De 
har vrt opptatt med dette hver 
sommer I flere ar. Flere steder de 
har vrt har de opplevd vekkel-
Se. og rnteserier har ofte butt 

I Enebakk blir det aitsa møter 
fra tirsdag 10.2. til over sondag 
15.2. Forskjellige kor og musikk-
forefinger vil ogsã delta under 
mØteaksjonen. Komiteen som 
har arbeidet med møteopplegget 
regner med stor oppslutning om 
møtene og et godt resultat for Bi-
beldagprosjektet som i ar er 
oversettelsesarbeid I Asia. 

Det vises til nrmere an-
nonsering I dagens avis. 



ONSKER NAPP! 

Llker du 
mØrkeroms- 

arbeid? 
Vi trenger en 

med eget 

morkerom 
til a frem- 

kalle váre bilder. 

Postboks 62, 1912 Enebakk 
TIf. 92 65 40-92 65 50 

Erik Ohpmny bestyrer 
0  pa sykehjemmet 

Erik Ohr heter han og 
er sykehjemmets vi-
karierende bestyrer. 
32-âringen har nar-
mest spurtet seg gjen-
nom sin ungdom, og 
rukket det utroligste 
for han ved en til-
feldighet gikk ned for 
landing pa Lotterud-
feltet. 

Dialekten roper han, Østlen-
ding er han nâ iallefall ikke. 
-FØdt i Kristiansund, sier han og 
legger til at bosetningen her ute 
kommer av at kona Tove er fra 
Ski. Pa Lotterudfeltet har de 
sammen med sine to smâ barn 
ftt sitt eget hus, et sted de háper 
a kunne slâ seg til ro. 

VI G N ETT 

KONTAKTTELEFON 
FOR TRYGDEDE 

Kontakttelefon for eldre og ufØre er noe 
vi har ogsâ her i kommunen. Foreningen 
ble startet i 1978 og siden den tid har Ellen 
Kjelgârd fra Ytre sittet som formann. 

Erik Ohr er Enebakk syke og aldershjems vikarierende 
bestyrer 

UTDANNELSE OG PRAKSIS 
La oss begynne i 1978 da gut-

ten var ferdig utdannet syke-
pleier. Deretter var han to ár i 
forsvaret for han stakk av til Li-
banon og jobbet ved det norske 
feltsykehus. Tilbake i gamleland-
et var det tre ãr som sykepleier 
pa NordsjØen for han var med a 
starte det nye syke og trygde-
hjemmet i Voildalen. Her var han 
forØvrig ogsâ bestyrer. TØrsten 
pa mer skolegang meldte seg og 
pa østfold distriktshØyskole  tok 
han sà ettârig utdannelse i helse 
og sosialadministrasjon. I disse 
dager er han iferd med a fullføre 
sin plikttjeneste for forsvaret 
som har punget Ut for utdannel-
sen. Her jobber han som per-
sonaloffiser i forsvarets sanitet i 
Oslo, i tillegg til at han kjØrer 
ambulanse for RØde Kors. 

TO FASTE AVLASTNINGS-
PLASSER 

FØrst rundt pàsketider har den 

Vi kan se tilbake pa nok et ak-
tivt är med til dels store utford-
ringer. FØrste halvdel av 1986 ble 
naturlig nok preget av forbered-
elser til den norske kulturuka i 
Berlin 21-30. juni. Det ble krevd 
at vi hadde et variert program for 
vi spilte bade ved offentlige mot-
tagelser, pa sykehus, pa grillfest, 
ute pa gata og til dans bade pa 
pub og pa battui'. Lange øvingsk-
velder og en aktiv innsats ga 
imidlertid virkelig resultater i 
Berlin. En uforglemmelig turl 
Ekstra spennende var det a vre 
med pa radio-opptak. Program-
met ble senere sendt i Vest-tysk 
radio. 

Ogs/i i Ar deltok vii Sangens og 
Musikkens uke hvor vi spilte til 
ailsang i tillegg til vanlig under-
holdning. Flere av de spillende 
var med pa Skageraktreffen hvor 
vi skapte stemning med trekk-
spillet bade pa baten og pa kroa i 
Danmark. Klubben hadde ogsa 
en spillejobb for JØtul som av-
holdt en stor familie-grillfest for 
alle sine ansatte pa KrakerØy og i  

nye bestyrer anledning til a trá 
til for fullt, men inntil da opp-
lyser han det er avdelingssykep-
leier Johanne Helgheim som fun-
gere som daglig leder. Foreløpig 
har han kun to faste kvelder I 
uka, mandag og onsdag samt 
helger og annet om det er mulig. 

Et spennende ar tror Erik Ohr 
han gar i mote. -At kommunen 
overtar gjØr  nok at forandringer 
vil skje. Som sa mange andre ma 
vi vre med a sloss om de kom-
munale midlene, sier han. Om 
det vil skje store endringer med 
ny leder vii han forelØpig ikke 

Oslo. under mottoet 'Norges 
største hageselskap". Det var 
lagt opp til et variert under-
holdningsprogram og mye god, 
mat. Vi hadde en riktig trivelig 
jobb med a spille til dans. 

En del av klubbens med-
lemmer dro til Ransäter i juli og 
hadde det riktig ñnt, men hâper 
pa at flere blir med slik at vi kan 
stille som klubb pa dansespilling 
et annet dr. 

Noen utespillinger ble det ogsa 
pa hØsthalvaret. I september 
spilte vi pa Kolbotn-dagene. og i 
oktober deltok vi som vanlig pa 
Østlandske 	Trekkspillfestival. 
denne gang pa Mysen. 

Vi matte sist hØst bruke en del 
tid ogsa pa annet arbeid for a ret-
te opp Økonomien, derfor var det 
mindre spillinger denne hØsten. 
Tre klubbkvelder og en sØndag 
ble brukt til arbeid pa Biblio-
teksentralen. Klubbkassa var 
ganske slunken etter at vi sub-
sidierte det vi maktet til 
Tysklandsturen, og i tillegg mat-
te fornye uniformene vare da de  

kommentere. Men to faste av-
lastningsplasser vil han ha. -Det-
te skal vre en skreven avtale, 
og er det bestemt pasienten kom-
mer inn 2.desember s/i kommer 
han/hun inn denne datoen. -Den-
ne ordningern hadde vi ved Voll-
dal syke og trygdehjem, noe som 
fungerte meget bra. 

Erik Ohr vil til slutt benytte 
anledningen til a takke for samt-
lige julepresanger til sykehjem-
met, og alle lag og forefinger som 
stilte opp til feiringen av hØyti-
den. 

gamle var utslitte. Styret har 
nedlagt mye arbeid i a finne tak i 
"den riktige uniformen', og vart 
nye utseende er fra 1987, sorte 
bukser og skreddersydde hvite 
skjorter med stor vidde samt 
skjerf i halsen. 

BjØrn Myhrer har gitt seg som 
musikaisk leder etter 12 ar, og 
styret retter en varm takk til 
ham for det arbeid han har ned-
lagt for klubben i disse arene. 
Paul-Arne SØrfjord er na musi-
kalsk leder. 

I lØpet av perioden er det av-
holdt 10 styremØter. 3 med-
lemsmØter, 1 arsmøte og 1 jule-
bord. Enebakk Trekkspillklubb 
har pr. 31/12-86 33 medlemmer. 

Det nye styret valgt pa arsm-
tet ble: 

Formann BjØrn  Myhrer, nest-
formann David Hagen, sekretr 
Bent SØrfjord, kasserer Marit 
Ruud, materialforv. Gunnar 
Skogholt, varamedlem Ragnhild 
Olsen. 

For styret 
Bent Sørfjord (sekretzer) 

-Det ble startet etter instita-
tiv fra Liv Ansetmoen for ni är 
siden, 	forteller 	Ellen 
Kjelgard.Sosialkontoret 
sendte den gang ut brosjyrer 
om det, og 18 meldte seg in-
teresserte. Dette fungerte me-
get bra, men etterhvert som 
de eldre falt fra, er det kom-
met fh nye. Om det kan vre 
for at behovet i Enebakk er 11-
te, eller rett og slett en kom-
munikasjonssvikt, vet ikke 
Ellen. 
BETRYGGENDE 

-Hvordan 	fungerer 
kontakttelefon?-Man far en 
telefonvenn som ringer en til 
to ganger i uka etter avtale. 
For noen er det faktisk ogsa 

Arsmelding -Enebakk 
Tpekkspiliklubb 

bestemt de skal ringe hver 
dag. Klokkeslett blir bestemt, 
og om den elder eller ufØre  ik-
ke er inne pa dette tidspunkt, 
blir det satt igang undersØkel-
se. pa denne maten kan det 
ogsa vre betryggende. 

TELEFOVENN 
Flere telefonvenner trengs 

det, og dette er noe alle kan 
bli. Mange som har forsØkt 
opplever det er svrt sa hyg-
gelig, og oftest frnner man lett 
kontakten. -Man far godtgjØr-
else for ett teleskritt, sier El-
len Kjelgârd og legger til det 
bare er /i. kontakte henne om 
man skulle ha interesse for 
dette. 



Lone Kjelgàrd sammen med barna Jette(9) og Kaja(5) 

I 

Str. 31-34 
1w 320.- 
Str. 35-40 
kr 350.- 
hvit, rod, sort 

Str. 41-48 
kr 370.-
kun sort 

If) 
cj ciIzi-ama iS .!.,,r  

Grendesenteret - 1911 Flateby 
hf. 02/92 83 74 

VIGNETT 

Lone Kjmelgä rd den 
danske skiinstpuktop 

"Sâ enkelt at selv 
en danske kan greie 
det". Danske Lone 
Kjelgãrd husker godt 
DEN kinorekiamen 
for en spesiell type 
skismøring. Ikke for 
det, noen undrende 
blikk fikk hun nok 
ogsâ ifjor da hun stil-
te opp som skiinstuk-
tør for skiforeningens 
lokale skiskole i Ytre. 
—Det var nok noen 
som lurte litt, ler 
hun. —Skulle jeg, en 
danske here deres 
barn a gâ pa ski?? 

-Joda , jeg hadde da ski ogsá 
som barn, konstaterer Lone. -No- 

en gamle treplanker var det, og 
svrt A. priviligert som eneste I 
familien som eide slike. Som her 
ble det dog ikke, det var ikke 
mange turene man kunne ga 110-
pet av vinteren, og oppkjØrte løy-
per hadde vi jo ikke. Vi matte 
selv ga de opp, og kanskje fant vi 
en og annen bakke... 

TIL SVEITS 

Etter skolen reiste den unge pi-
ke til Sveits som au pair ett ár og 
lrte a stâ slalom. Her traff hun 
enebakkgutten Roar Kjelgärd og 
slik har det seg hun for 15 ar si-
den bosatte seg i Enebakk. -De 
fØrste ârene reiste vi mye pa fjel-
let, gikk pa ski og sto slalom. Fra 
1973 til 75 gikk jeg pa barnevern-
sakademiet og fikk tilbud om 
skiinstruktØrkurs. Ja, husk a 
skrive det er for barn, er ikke sä 
store krav som stilles, men vi 
matte nã avlegge noen prover. 

SKIINSTRUKTOR 
I fjor stilte 

Lone for fØrste gang opp som in-
struktØr i Enebakk. -Det var nok 
noen som tittet litt rart pa meg 
der jeg stod ved siden av Nils Wi-
ik. Skulle jeg, en danske ha noe a 
lre deres barn med ski pa bel-
na? En del andre reaksjoner har 
det forresten ogsâ blitt i ârenes 
lØp. "Skal DU ga pa ski? Greier 
du det da?" Egentlig kan jeg da 
ogsâ forsta deres reaksjoner. Her 
blir man vant med a bruke disse 
planker pa sine ben fra man er li-
ten. Nâr en voksen kommer hit 
og star for fØrste gang kan det se 
komisk ut. Tenk bare det a holde 
balansen! 
SKAL VRE GOY! 

Lone syns det er viktig at det a 
ga pa ski skal vre moro, men 
hun reagerer litt pa det norske 
presset som rader om at alle skal 
like a gâ pa ski-Ski er en fin 
sport om du liker det, men det 

passer ikke for alle. For meg er 
nok yiktigste grunnen til at jeg 
gar sa mye at vi bor sa fint til. 

Man har rett og slett ingen uns-
kyidning til ikke a komme ut I al-
le disse fine lØvnen& 

KIM OYEN NY LEDER I EIF 

Ellen Kjelgárd sier det er behov for flere telefonvenner 
En hØytidelig overrekkelse av lederlclubbafant sted pa 
EM àrsmØte. Det er Jan Benterud som overlater kiub-
ba til Kim Øyen. 

Torsdag 29.januar ble 
det avholdt ârsmøte I 
Enebakk idrettsfore-
ning, et mete som ble 
noe amputert da regn-
skapet grunnet sykdom 
ikke var komplett. 

Nytt styre ble valgt, 
og ved kveldens slutt 
var det Kim Øyen som 
satt med sjefsklubba. 
Titteleres som formann 
kan han dog ikke da en 
endring av betegnelser 
ble gjort. De gjeldende 
bestemmelser 	er 
kjønnsnoytrale, noe 
som bød pa komplika-
sjoner gjennom den re-
sterende del av motet. 

Det var avtroppende formann 
Jan Benterud som ledet motet, 
og for siste gang satt han med id- 
rettsforeningens 	sjefsklubbe. 
Han gjorde oppmerksom pa at 
da regnskapet ennâ ikke var 
komplett , ma det holdes et eks-
traorinrt arsmøte. ForØvrig ble 
en rabalanse for foreningen frem-
lagt, og denne talte sitt tydelige 
sprak. Laget er blitt en svr for-
retning, med en totalsum pa mer 
enn to millioner kroner ut og inn 
•de siste fjorten mâneder. 
JUBILEUM OG ALPINBAKKE 

Ellers bØr  det fra hovedstyrets 
beretning nevnes at det pa halv-
arsmøtet 19.september ble opp-
rettet en alpingruppe med Per 
Nilsen og Bent Habberstad i spis-
sen. Pa samme mote ble Britt 
Tronvold 	utnevnt 	til 

resmedlem. I forbindelse med 
60-6.rs jubileumet er det oppret-
tet en komite. Disse arbeider 
blant annet med utgivelsen av en 
bok om idrettsforeningen. 
FRA FORMANN TIL LEDER 

Et forslag Ira turngruppa om a 
endre EIF5 lover slik at betegnel-
sene ble kjØnnsnØytrale,  ble ved-
tatt mot to stemmer. I gruppas 
begrunnelse sa de at det fra det  

offentlige er bestemt a bruke be-
tegnelser som leder og nestleder I 
alle utvalg og komiteér. De sa det 
derfor som en selvfØlge at dette 
ogsa ble gjort gjeldende i ElF. 

Det ble ogsa vedtatt at hver 
gruppe na selv skal fastsette sine 
treningsavgifter. Tidligere er det 
blitt satt et maksimalbeløp pa 
arsmøtet. 

NYTT STYRE 
Formann Jan Benterud stilte 

ikke til gjenvalg, og som ny leder 
ble Kim øyen enstemmig valgt. 
Den nye sjef har bodd pa Flateby 
I tre ar, og er for de fleste ukjent. 
-Vet ikke om det er jeg eller dere 
som tar den stØrste sjansen, sa 
han.-Hva jeg gár til aner jeg ikke, 
men tror det blir et spennende ar. 

Som nestleder ble Erik GrØnn 
sittende, mens sekretr Bodil 
Tvedt gikk ut. Her ble Leif HA-
land valgt inn for to ar. Som kas-
serer gikk Asgeir Hansen ut, inn 
kom Ilnni Hansen. Styremedlem 
Svein Rytterager og varamedlem 

Ellen Berg 
Ellingsen ble sittende. 

FORELDRE SAVNET 
Valget for de ulike grupper 

gikk stort sett greitt, men et sty-
re i friidrettsgruppa kunne ikke 
heller ikke nã skaffes. Fra salen 
kom det kvasse uttalelser mot 
foreldre som hadde bekiaget det-
te gjennom leserinnlegg i pres-
sen. Hvorfor innfant de seg ikke 
pa arsmøtet?. 

Problemer hadde det ogsa 
vrt med a finne leder og utleie-
kontakt i hytte og driftskomite-
en. Valg her matte derfor utset-
tes til det ekstraordinre ârsmø-
tet. 

Det ble utdelt glassvaser og 
blomster til de i arbeidsutvalget 
og gruppeformenn som gikk av. 
Dessuten ble det overrakt diplo-
mer til de tre ildsjeler for alpin-
bakken, Per Nilsen, Bent Hab-
berstad og Johan Ellingsen. Den 
tradisjonsrike innsatspokalen 
gikk til BjØrnar Thoresen og om 
denne idrettsmann kan man lese 
pa side 2. 

TeAk om tie var ekte 
Moten skifter raskt, og gedigne 

smykker i uedle metaller 
er en viktig del av 

motebildet. LANVI N har en stor 
og lekker motesmykkekolleksjon. 

(

ME-RUSENTER Gratis parkering 
Stromsvn. 80 	pa baksiden 

2010 Strommen 	av senteret. 

GULLSMED - VERKSTED - GALLERI  

L 



VIGNETT 

Ná0  kan du 
ringe ABC bank 

0 

24 timer idøgnet. 

Har du en tastafon? Er du kunde i ABC bank? Da kan vi gratulere deg med 
banken som ni har ápen Kontoinformasjon hele døgnet, hele áret. Ring 
oss etter kveldsnytt! Julaften! 17. mai! 

ABC bank sverger til <enklere bank>>. Derfor kan du ringe var 
Kontofon nøyaktig nár det passer deg. Tast inn ditt eget kontonummer og 
din personlige kode, og vips sá forteller telefonsvareren deg hvor mye du 
bar pa kontoen din. 

Vii du vite mer? De fern siste bevegelsene pa kontoen din? Hvor mye-
du bar innestâende pa en annen av dine kontoer? Telefonsvareren forteller 
deg hvilke taster du skal bruke: 

Hvorfor stá i bank-kø nar du kan ordne saker og ting fra godstolen 
hjernme? I løpet av kort tid vii alle váre Personkonto- og Bedriftskonto-
kunder fA tilsendt sin egen kontofon-kode. Du kan ogsá fa den ved a 
komme innom banken. 

AIJOIC 
bank 

En god bank gordet enklere. 



Arild Aambø sier interessen etter hvert er bUtt stØrre  for behandling med hypnose, 
ogsà i Enebakk. 

Idrettsanlegg pa Flateby 

Planene ut til høring 
Formannskapet gikk man-

dag inn for et forslag fra Jo-
runn Buer (Ap) om at en tier-
brukshall i idrettsanlegget pa 
Flateby innfattes I langtids-
budsjettet og vurderes i for-
bindelse med behandling av 
budsjettet. Plankomiteen gis 
utvidet mandat til a utar-
beide detaljplan, og kom-
iteens innstilling sendes sty-
rer, rãd og utvalg for hØring. 
Innstilhingen vil bii behandlet 
i kommunestyret 17.februar. 

I sin saksframstilhing be-
rØmmer rãdmannen plan-
komiteen for vel utfØrt arbeid 
med planen for idrettsanleg-
get. Nâr det gjelder idretts-
hallen, og det av plankomite-
en foreslatte alternativ som 
gir utleiemuhigheter, pekte 
rãdmannen i sin saksfram-
stilling pa at det er foreslâtt 
flere kommunale virksomhe-
ter som ahlerede i dag er i drift 
pa Flateby, iagt til hallen. Det 
er ogsá foreslatt at tiltak som 
ikke er prioritert i innevren- 

de langtidsbudsjettperiode 
skal legges til hallen. Dette 
gjelder bade barnehage og 
bibhiotekfllial. Derfor mener 
radmannen at ved a prioritere 
idrettshall, er man ogsa med 
pa a prioritere en hang rekke 
andre kommunale tiltak. Det 
pekes pa at en rekke sen-
trumsfunksjoner er foreslàtt i 
omradet, og at man derfor bØr 
fa en debatt om hvor sen-
trurnsfunksjonene skal lØses 
pa Flateby. 

Plankomiteens innstilling 
berØrer sa mange forhold som 
har konsekvenser for den 
kommunale Økonomien, at 
det etter rádmannens opp-
fatning bØr legges opp til en 
bred og omfattende behand-
ling av saken. Og vesenthig er 
det at prioriteringen ikke ba-
re foregár i forhold til Øvrige 
idrettsanlegg pa Flateby, 
men ogsa i forhold til idretts-
anlegg og kulturanlegg i hele 
kommunen, mener Halvor-
sen. 

VIGNETT 

          

          

 

AVMYSTIFISER HYPNOSE I 

 

  

 

U 

 

   

          

Etter flere ár som allmenpraktiserende lege 
sto valget for Arild Aambø mellom a skrenke 
inn sin praksis til pasienter han følte han 
kunne hjelpe, eller utvide sin kunnskap. 
-Jeg sa' at det for mange ikke var tilfredsstil-
lende a gi smertestillende tabletter, samtidig 
merket jeg mange ble bedre bare av a snakke 
med dem. Dette var avgjØrende grunner til at 
jeg startet med hypnose. 

-Mange forbinder det med noe mystisk som 
svevende kvinner pa sirkus. Driver ikke med 
slikt, og aner ikke hvordan de greier det. 

-Hva er hypnose? 
-Det er egentig bare en til-

stand litt ulik den daglige, svarer 
AambØ. -De fleste har vel opp-
levd a vre ute a kjØre bil og 
plutselig vre fremme. Man har 
kjørt automatisk, oftest forsvar-
hg men underbevisstheten job-
ber med sitt. Eller det kan vare 
man star a ser ut av kjØkken-
vinduet, for plutselig a vàkne 
opp uten a vite hvor lenge man 
har stàtt slik. Pa en mate er man 
da i en transe, men i en hver-
dagslig sammenheng. 

-De fleste problemer og lidel-
ser har noe med livssituasjon og 
miljø a gjøre,  ofte kan smà for-
andringer gjØre  store endringer. 
Jo bedre man kan definere 
problemene , jo lettere er det a 
gjore noe med dem. 
Svaret ligger i hodet og gjnom 
hypnose leder jeg bare en prosess 
slik at hanihun far greie pa det de 
selv Ønsker. 

NOEN FORUTSETNINGER 
-Hvilke lidelser kan du hjelpe 

folk med? 
-Forst eK det viktig a presisere at 
det er noen forutsetninger. Man 
ma vre nyskjerrig pa seg selv, 
vre motivert og ha et Ønske om 

A ha kontroll. Selvsagt blir det 
aidri tatt I bruk pa pasienter som 
ikke selv Ønsker det. Utelukkes 
ma ogsä at man kan kutte ut livs-
nØdvendige medisiner og opra-
sjon til fordel for hypnose. Men 
ofte kan disse praktiseres side 
om side. Kanskje hypnosen kan 
vre med a hjelpe en pasient 
som er redd for sin sykdom eller 
en foranliggende oprasjon, til a 
bli roligere. Skal man bruke 
hypnose i behandlingen er det 
ofte viktigere med pasientens in-
stilling enn selve lideisen. - La 
055 Si det kommer en pasient til 
meg med ryggsmerter. Han vet 
selv problemet grunner i en 
uriktig arbeidssituasjon, men far 
ikke gjort noe med det. Det kan 
vre han ikke far far ordlagt seg. 
eller ikke vager gã til sin arbeids-
giveri det hele tatt. Da kaj 

hente frem de ressurser som mat-
te trenges for a ga til arbeidS-
giveren. 

MIGRENE OG FOBIER 
Hypnose har en lang tradisjon in-
nen smertebehandling, men man 
ma vite det f.eks ikke er en blind-
tarm som skal opereres. Mange 
kvinner er hjulpet med sine ma- 

nedhige smerter. Andre tilfeller er 
fobier, det at man er redd noe 
spesielt. eller at man har noe 
man stadig er misfornØyd med. 

1 Harman migrene kan maxi hjel-.. 
pes ved a greie a se sammen-
henger med nár den kommer. 

INGEN MEDFODT EGENSKAP 
-Men hvordan greier du dette? 

AambØ her hitt og forteller at en 
del mennesker tror det er en 
medfØdt egenskap. -Har tatt en 
del kurser tilgjengelig bare for ut-
dannede leger og psykologer. Her 
lrte jeg mye om hvilke reaksjo- 

ner som henger sammen, og ble 
trygg pa det. Mest interessante 
var det som skjedde med meg 
selv i denne tiden. Nàrjeg bruker 
det. I minehadmgjeId 
a finne de sma forandringer. Ak-
kurat som hvis man skal studere 
bØlger, gár man ikke ut nàr det er 
stiv kuhing. Da er det vanskeiig a 
finne et monster. Man venter hel-
ler til det er stille, kaster en stein 
uti og ser hva som skjer. Jeg far 
pasienten til a se pa et bestemt 
punkt, eller snakker med dem for 
a finne det felt der det er lettest a 
jobbe med problemet. 

ETTERSLEPERE 
AambØ fortehler at hypnose er 
noe man i lengre tid har vrt vel-
dig o'.tattea -  bade :Amerik 

eri:e, .-per vin. e 
hvert vii se muhighetene i dette 
ogsâ her i landet. -Det er pa tide 
a avmystifisere denne behand-
lingsformen. Ofte vil det vre tie-
re muhigheter for a lØse et pro-
blem enn hva man bevisst er klar 
over, og hypnose kan vre med a 
hjelpe til a finne frern til disse 
muhighetene, avslutter han. 

.Nytt fra kommunen - Nytt fra kommunen.  
ENEBAKK MED 

Formannskapet gikk mandag 
kveld inn for at Enebakk blir 
medlem av stiftelsen Folio Ut-
viklingsselskap under forutset-
fling av at et flertall av Øvrige 
Follo-kommuner gjØr det samme 
og at forretningskontorene plas-
seres i en av de deltagende kom-
muner. 

Medlemskapet medfØrer en 
utgift pa 38 575 kroner. Kom-
munestyret tar endelig stilling til 
saken i kommunestyret 17. febru-
ar. 

PERMISJONER 
Kommunefysioterapeut Mari-

anne Sperre ble i formannska-
pets mote mandag innvilget per-
misjon med lØnn for a delta i 1/2 
ârs studium i faghig pedagogisk 
utviklingsarbeid for helSeperso-
nell i lØpet av 87. 

Kommunelege II Arild Aambø 
er i formannskapet innvihget per-
misjon med lØnn i hØpet  av 1987 
for a delta pa etterutdannings-
kurs i khinisk kommunikasjon. 
Kommunen refunderer ogsa 
halvparten av utgiftene til kur-
set. 

ENØK-LAN 
Formannskapet vedtok man-

dag kveld a ta opp et Ian pa kr  

163 000 i Akershus energiverk. 
Lanet skal dekke kostnadene i 
forbindehse med installasjon av 
nytt ventilasjonsanlegg i her-
redshuset. Totalt kommer denne 
instailasjonen pa 450 000 kroner, 
hvor av brorparten dekkeS av 
driftsmidler. 

LAN TIL 
ØDEGARDSVEIEN 

Formannskapet vedtok videre 
A ta opp et han pa 2 mill kroner I 
kommunalbanken. Dette lanet 
skal dekke kommunens andel av 
kostnadene i forbindelse med Ut-
bedring av ødegardsveien. Kom- 
munens 	totalt higger pa i 
overkant av 2,8 milhioner. Lanet 
skal nedbetales I lØpet av 20 ar, 
og renten er satt til 11,5 prosent 
pa. 

NE! TIL KIOSK 
Formannskapet gikk mandag 

kveld imot a leie ut en del av 
plassen ved innkjØringen til Ene-
bakk ungdomsskole til kiosk. Jo-
runn Buer (Ap) kom med et for-
shag om tillatelse, men et flertall 
pa 5 mot 4 stemmer gikk inn for 
radmannens innstilling. I fjor 
vedtok formannskapet a ta opp 
igjen spØrsmãlet  om hvorvidt 
Grete SpjØtevold skulle fa leie  

plass av kommunen til kioskdrift 
pa ovennevnte sted sa snart det 
foreha festeavtale for det 1 600 
kvm. store arealet nord-vest for 
Lotterudveien. Det er en del av 
dette arealet som er aktuelt til 
plaSs for kioskdrift. 

Arealet tilhØrer Enebakk Pre-
stegard, men kommunen har for-
lengst henvendt seg til preste-
gardstilsynet med Ønske om fe-
ste. Selv om festeavtalen ikke er i 
orden regner man med at dette er 
en formsak, men som vil ta noe 
tid. 

Bygningsradet hadde vedtatt a 
godkjenne kiosken midlertidig 
pa bestemte vilkãr. Naboer kla-
get til Fylkesmannen over dette 
vedtaket, men klagene ble ikke 
tatt til fØlge. A/S Enebakkrutene 
har ogsa uttalt seg, bade til plas-
sering av kiosk og til andre for-
hold pa snuphassen, hvor kiosken 
skulle stà. 

I formannskapets vedtak man-
dag bes kommunale etater og or-
ganer om a vurdere alternativ 
phassering av kiosk, samtidig 
som teknisk etats vedlikehold-
savdehing bes om a sette phassen 
ved innkjØrselen til ungdoms-
skohen i en slik stand at bussene 
kan fA tihfredsstilhende snuplass. 



DAMELAG 
I DRIV 

- Jeg hØrte at tre av døtrene De-
res forlovet seg forrige uke. 
- Slett ikke. Der er en av mine 
døtre som forlovet seg tre gan-
ger. 

I

/ REDD BARA 
Jernbanelorgel 2, Oslo I 
Posigirokonlo 5 0001 87 

Enebakk HV-omräde 
Ungdomsgruppa 

RekrutteringsmØte mand. 9. febr. 
kL 19.00. Enebakk ung.skole. 

Er du interessert i a vre med i en ung-
domsgruppe, - er du velkommen, - bade jente og gutt. 

Ta gjerne med foreldre. Vi viser en film om det vi driver 
med. 

Om du har spørsmâl, ring Terje Haug, tlf. 92 40 29. KUNNGJØRINGER 

Ny drosje 
Tove Hagen Lindshus 

har overtatt etter 
Tormod Grande, og starter 

lØrdag 7. februar. 

Tif. 92 63 58 
Mobil: 094/95 547 

VIGNETT 

Driv har for fØrste gang fâtt da-
melag i fotball. 17 spillere star al-
lerede pa trener Jan Erik Aarhus 
sin liste, men om lysten er til ste-
de er det plass til flere. Redd for 
litt norsk vinterkulde er ná ikke 
jentene. Da Vignett tok en tur 
oppom en av deres treninger pa 
"plassen" hadde kvikksØlvet 
krØpet ned mot de 20 minusgra-
der, men likevel var oppmØtet 
stort. Litt i kjØligste laget syntes 
nâ trenern det var, og noe fotball 
ble da ikke denne kvelden. 
SKAPE GODT MILJO 

Tre ukentlige treningsdager 
blir det lagt opp til utover yin-
teren: mandag, onsdag og lØrdag. 
-Tar det ganske rolig til slutten 

Lystbetont og moro 
skal det vre a gã pa ski 
mener instruktØrene for 
skiforeningens lokalut-
vaigs skiskole. For sjette 
âret pa rad starter de idag 
opp under ledelse av den 
garvede instruktØr og 
langrennslØper Nils Wiik 
pa Ytre Enebakk skole. 
Med seg har ban kona El-
se, datteren Mariann og 

Kiare for treningsØkta til 
tross for at kvikksØlvet 
har beve get seg under de 
tyve grader 

av februar, sier Jan Erik Aarhus. 
-Blir hardere fra mars, da kulda 
forhãpentligvis slipper taket. 
Men noe blodslit blir det ikke 
snakk om, fØrst og fremst skal 
det vre moro. 
-Og ambisjonene, hvordan er de? 
-Vanskelig a si, aner jo ingen 
ting. Kjenner ikke til motstan-
derne, ja ikke engang hvilken 
divisjon vi kommer i. Men en ting 
vet vi, vi skal vinne! 

danske Lone Kjelgàrd. 
Aldersgruppe er fra 5 til 

9 ár, men det ropes at man 
ikke er sá veldig strenge 
pa ârganger. Noen for-
hándskunnskaper er ikke 
nØdvendig, her er det vik-
tigst a here a bli glad i a 
gã pa ski. Det hele blir 
lagt opp som lek, uten for-
pliktelser og starter med 
gange pa sletta nedenfor 
Ytre Enebakk skole. 
Etterhvert blir det mulig-
heter for a prØve seg bade 
med hopp og slalom, men 
barna gjør selvsagt bare 
det de fØler for selv. 

Skolen vil foregã ons-
dag og fredag over tre 
uker og avsluttes med ut-
deling av merker og dip-
lomer. 
Finn fram skia davel, det 
starter i kveld! 

CODE PLASSERINCER 
I FORDRENNET 
Gutter 12 ár 
1. Alexander Gonzales,EIF 12.25 
14. Terje Gran, ElF 14.15 

jenter 12 âr 
1. Trude BØrresen, Raufoss 13.08 
10. Gyda Liland, ElF 14.30 

Gutter 13 âr 
1. Rune Thorseth, Kjelsãs IL 
11.17 
23. Martin Skjret,EIF 13.03 
26. Morten Enger, ElF 13.12 
29. Øistein Engen, ElF 13.29 

Gutter 14 6r 
1. Thomas Alsgaard, ElF 15.44 
17. Geir Egedius, ElF 17.23 
25. Dag Kr Olaisen, ElF 17.45 

Jenter 15 àr 
1. Heidi Nordby, Kolbotn IL 17.51 
12. Ragnhild Johansen, ElF 26.56 

Jenter 14 ár 
1. Anja Røsdsen, Bjerke IL 
18.464. Christine Teig, Driv IL 
19.23 

Gutter 15 âr 
1. Rune Wiig, TrØgstad IL 
15.2332. Kjetil Marsdal, ElF 17.40 
35. Stale Ster, ElF 18.27 

Gutter 17 ár 
1. Tom Espen Carlsen, Spf Grei 
30.17 
19. Ove Gran, Driv IL 34.48 

RELIGIOSE MOTER 

We Enebakk 
Misjonshus 

SØnd. 8. februar kl. 19.00: 
MØte for Norsk Lrer-
akademi. Tale av Arne 
Storheim. Sang av Tom 
Andersen. 
Kollekt til N.L.A. 

Hjertelig velkommen. 

BETEL 
Onsdag 4/2 kl. 19.30: 
BØnn, vitnemØte. 

LØrdag 7/2 kl. 19.00: 
Apent hus for ungdom. 

SØndag 8/2 kl. 10.00: 
Familie s.skole. Kl. 19.00: 
Peder Westgârd. Offer til 
IBRA. 

Tirsdag 10/2 begynner 
fellesmØtene. 
Alle velkommen. 

FellesmOter I Enebakk I 
anledning av Bibeldagen 1987 
Sangevangelistene Egil Soiheim og Arne Gundersen ta-
ler og synger i disse mØtene: 

Tirsdag 10/2 kl. 19.30: 
Flateby Samfundshus. Menighetsmusikken Filadelfia, 
Rlingen. 
Onsdag 11/2 kl. 19.30: 
Enebakk kirke. Emaus-musikken deltar. 
Torsdag 12/2 kl. 19.30: 
Mjr ungdomsskole. Menighetsmusikken Filadelfia, As- 
kim. 
Fredag 13/2 kl. 19.30: 
Flateby Samfundshus. Musikk fra Eben-Eser, Askim 
deltar. 
LØrdag 14/2 kl. 19.00: 
Mjr ungdomsskole. Ungdomskoret Spiren fra Spyde- 
berg. 
SØndag 15/2 kl. 11.00: 
Enebakk kirke. Misjonskoret fra Ytre Enebakk deltar. 
Søndag 15/2 kl. 19.00: 
Enebakk Herredshus. Betel ungdomskor deltar. 

Enebakk Storbands 
store ãrbge konsert 
Gjestesolist: John Pal Inderberg. 
Mjr u.skoles aula Ytre Enebakk, lØrdag 7. 
febr. kl. 17.00. Entré kr 35,-. 

Enebakk pensjonisttoreNing 
har arsmøte pa Herredshuset onsdag 11. februar kl. 
17.00. 

Styret 

Enebakk kommune 
Inntak áv barn i folgende barnehager 

1) Flateby barnehage, Skaugveien, 1911 Flateby, 3-7 âr. 
2) Ytre Enebakk barnehage, Fjellveien. 1914 Ytre Ene-

bakk, 3-7 âr. 
3) Flateby familiebarnehage, Granveien 66, 1911 Flate-

by, 0-3 dr. 
SØknaden sendes direkte til den enkelte barnehage. 

Under forutsetning av endelig vedtak vil det fra 
15.8.87 bli satt i gang: 

4) Familiebarnehage i Ytre Enebakk, 0-3 âr. 

og fra 1.1.88 bli satt i gang: 
5) Heldagsbarnehage i Kirkebygden, 0-7 ár. 

For disse to barnehagene sendes sØknadene til Ene-
bakk sosialkontor. 

Søknadsfrist 1. mars 1987. 
Enebakk kommunale korttidsbarnehage, sosialkon- 
toret, 1912 Enebakk. 
Søknadsfrist 15. april 1987. 
Alle seksáringer far tilsendt sØknadsskjema. 

 

OPTISK SYNSPROVE. 

  

er ø'ySTEIN KROGH 

Lim OPTISKE as 
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 670524 

 

SKI 

  

MORO PA SKI! 



VIGNETT 

(C 

OF (1 

Stort utvalgt 
((avskàrne blomster, 

og 
gaveartikier 

Tilbud pa 
blomstrende 
pottep ante r 

• gronne planter 

Ski Begravelses- og 
Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3-1400 Ski 

021*873060 
HELE DOGNET 

Axomm,ff,q 
Klu)  MR9  
ONSKES LEID 

Jente 28 är 
søker etter et sted a bo, 
umØblert. 

Ring Jorun, tif. 20 30 02 
mellom kI. 9 og 15 

SELGES 

SovevreIsemObIer 
lys eik, rimelig til salgs. 

TH. 92 63 03 

eQQa 
Blomster og gayer 
Grendesenteret 
Ytte Enebakk 
TIf. 92 53 46 

w   	u  V  ww ww W-W vw w 

Husk 
sondag 8/2 

3 

3 

3 

3 

Minner am 
morsdag 

8/2 

Storgt. 20 
LillestrØm, tif. 7113 30 

J.P. Walijord 
gulismed 

- 

7•••••  

Mange gode tips til morsdagen. 

HUSK MORSDAGSKORT. 

MORSDAG 

LORDAG3 .JAN.- 

VAREOPPTELL-ING' 

SALG.  
FEBRUAR 

PANG-TILBUD 

Planglassbelysning 	1/2  PRIS 

Takla mper For l96O.- NA9801  

Vegglamperfør550.- NA 27S, 

Bordlamperfør780,- NA390, 

NA290. 

Kjøkkenarmatur, Thorn 
2x20W m/rØr, f0r275,- 
Arkitektlampe, sort 
fOr 159,- 

20% R BATT 
PA ALLE ORDINRE VARER! 

SKJERMER 10ti160cm 

SKJERMER 18-28cm 

SKJERMER 30-45cm 

GULVLAMPESKJERM 

LESELAM PER 
dobbel - rod - brun 

L ES E LAM PER 
Rod - Brun - enkle 

UTELAM PER 
f ra 

NA 190,- 

NA 5 9,- 

79,- 

98j,. 

148,- 

25,- 

50,- 

75,- 

100,- 

APENTLORDAG 	k1.9-14 
MAND-FRED. 	kI.9-19 

III 

IH!I! Erfaring skaper 	ii 

Kjøpekort - Nøkkelkort - Diners 
GUNNAR KARLSEN A/S 

Tlf.88 13 61 Osloveien33 1800Askim 
Belysning - Utstyr - Engros 

TIL SALGS 

Kjelerensing 
og 

o1jefyring 

Alle merker. 
Utføres av fagmann. 

Asheim Service 
TIf. 92 71 08 - Enebakk 

Egen billigdisk 
med avslag 

5010 

LAMPESPESIALISTENi Stromsvn. 28, Strommen 

har 1 000"vis civ lamper i 3 elasjer! 
Vi selger nâ 
Ut lamper 
med opptil I O 	rabatt!  

L'?4r[HU ET  
STR3MSVN 28 STR2MMEN TLF 7182 77 

En lysende ide 

Kjop en lampe til 
mor pa mors-

dagen 

FYRINGSOLJE. PARAFIN 

S AUTODIESELS 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brodholt, Tomter 
TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

(7)ez'i 

Latekjgkkert 
VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSK VAREB 

Apent til ki. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse. 

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



AlItid godt 
utvaIg i brukte 

boiler 
til <<riktig>> 

pris 

Kjop - saig - kommisjon 
Finansieringsbistand 

Taksering og oppgjør p aO stedet 

I 

1- 

iN7Arn,i#2t 

ViGNETT 

0 

BAT F R,.A"'wP 	11 32' 
NYE FANTI 380 GT 
Super 	speedbát 

TROLL 20 
Tradisjonell norsk snekke 

IN'LANDER 27 
<Landsted med>> mye uteplass 

K.M.P.L.-bâter - 1/2-fabrlkata 
Saig - kjop - kommisjon av brukte 

báter i alle storrelser 
Motorer og utstyr skaffes 

FLATEBY ANTIRUST 
1911 FLATEBY 

TIf. 02/92 80 70 - 02/92 89 00 



G Iassmester 

Ski Glassmester-
forretning A/S 

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

Tanniege 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, lordag etter avtale. 

   

   

ET 
STUDE RE Ro21  
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d ) mange go e tilbudl 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

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

El-installasjon 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Regnskap 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf, 92 81 24 

Roll NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

TOM NILSEN 
rnottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsa salg av fugler og dyr. 

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

Clifford A/S 
Alt i mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant - 
Cafeteria 

Grendesenteret, 1911 Fiateby - tlf. 02/92 8860 

Sissels parfymeri 
og solarium 

lIt. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

Adk K.S Yrkeskiffir 
!'Askimv. 1,1820 Spydeberg 
k4ll 	TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

GS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn- . 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Veda[ 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Ii. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

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

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

RIingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

 

VI GN ETT  

Blikkenslager 

0SVALD N0DLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Svein Guibrandsen 
Alt I blikkenslagerarbeid utfores. 

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

Sjâførskoler 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Cm nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

GAUTE'S TRAFII(I(SKOLE 
pa Flateby 

Opplring pa b/I 
Teor/kurs - Ease II 

Tlf. 92 88 51/71 42 92 

Rørlegger 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

E li_AG Kjeden av 
elektroinstallatorer 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENLIJORU 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Siw's salong - tlf. 92 80 49 
Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME- OG HERREFRISOR 

Apent: Man. - ons. - f re. 	9.30-17.00 
Tirs. -tors. 	 9.30-19.00 
Lerdag 	 9.30-14.00 

Enebakk 
llegnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEOL AV NORSKE hRF REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap. forretningsforsel. 
bedrifts-radgivning. 

Gran. 1914 Ytre Enebakk -tlf. 92 4774 

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

11J11F1i.  

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Brensel 

Enebakk rørleggerhedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
IlL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54 

Annonser leses 
av folk flest 

Bilfirma 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av biler 

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

U 

Frisor 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tif. 094/11 747 
TH. 92 48 92 

DAME- OG HERREFRISOR 
SQL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

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

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Mettes Hardesign 
Dame- og herrefrisor 

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

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

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

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

TIf. 92 89 00 

Spesialforretninger 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvarel/trykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsà kveldstid 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Enebakk 
Transformator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 
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Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 

GRYENDE AMATORTEATER LORDAG ER DET 
STORBANDKONSERT 

Her skal det dannes amatØrteater, vii du vcrra med set heng pa! 

Lørdag er det tid for Storbandets arlige 
konsert pa Mjr Ungsdomsskole, en konsert 
som vil legges i trad med de seks tidligere. 
Men kanskje er forventningene dette aret eks-
tra store. Musikerne kan se tilbake pa en Se-
song med en utrolig aktivitet, med spillejob-
ber pa savel høyfjellshotell som store restu-
ranter i var hovedstad. 

At man pa Flateby 
kan spore tilbake til 
en europeisk navie 
innen teater er det 
trolig de frerreste 
som aner-. Dette er det 

o 
pa tide a følge opp 
mener intitativtage-
re ford i bygda, og i 
disse dager vokser 
listene med navn pa 
personer som har lyst 
til a starte et amatØr-
teater. 

Tanken ble fØdt pa et rakfisk-
lag, og har siclen det fátt sin til-
trengte nring gjennom energi 
og fantasi fra de tre intitativ-
tagende par Engvik, Benterud og 
Stensli. Na er det fØrste steg tatt, 
og en jakt pa ressurspersoner i 
bygda er i full gang. Og mange 
har allerede meldt sin interesse 
bade unge og gamle, med ulik 
bakgrunn og erfaring. Og I ettea-
ter trengs alle, ikke bare folk pa 
scenen men ogsâ bak. Kulisser 
skal lages, kostymer ordnes, mi-
xing, lys,skriving og sminke. 
Eneste krav de setter for a vre 
med er at man er ferdig med ung-
domsskolen. —Vi ma gjØre det 
slik til a begynne med, sier Rag-
nar Stensli. —Er litt redde for a bli 
barnehagetanter og onkler. I alle 
ár har vi jobbet for ungene, ná 
har vi lyst til a tenke pa oss selv. 
Men kanskje kan det senere spin-
nes videre pa dette, silk at det og-
sâ blir en barneteatergruppe. 

KOSTYMERENN 
I lØpet  av februarmàned regner 

de med a starte for alvor, og da 
blir det fØrst et orienteringsmØte 
og vaig av styre. Deretter braker 
det lØs med et kostymerenn i 
mars. Dette fØrst og fremst for at 
folk skal bli kjent med hver-
andre. Arrangementet legges til 
en fredag eller lØrdag og under-
veis blir det overraskelser, mat 
og drikkestasjoner. 

Tanken om a trekke inn profe-
sjonelle krefter er der, men selv-
sagt er man ogsá meget inter-
esserte i a komme I kontakt med 
folk som har vrt borte I slike 
ting fØr  fra Enebakk. Til hØsten 
satses det pa a sette opp en høst-
revy, og denne skal settes sam-
men av smâsketsjer med poenger 
fra bygda, og poenger er det in-
gen tvil om at det finnes en del 
av! Til dette prosjektet haper de 
ogsâ a fá med musikaiske krefter 
fra kommunen. 

TEATERLIV HOS COLLETT 
Gjennom gamle kilder har Be-

nterud, Engvik og Stensli sporet 
opp at det pa 1800-tallet fantes et 
utrolig teaterliv hos den historis-
ke familien Collett. Pa garden 
var det egen teatersal i hoved-
bygningen, og hit kom det besØk 
fra de fjerneste land og hadde 
oppsetninger. Det var skuespill 
og fester, med pâfØlgende hare- 

jakt den neste dag. 
Ved slike tilstelninger hadde de 
en skikk som gikk Ut pa at vert-
skapet, herr og fru Collett satt pa 
liver sin stol midt i salen. Afle de 
mannlige gjester kom bort og ga 
fruen. et  kyss, som forØvrig ble 
plasser midt pa munnen. Det 
sammen gjorde de kvinnlige gjes-
ter med husets herre. Dette syns 
intitativtagerne var en fin skikk, 
og hâper a kunne fa den gjen-
nomført pa Flatebys befolkning 
ogsa idag. SpØrsmâlet som da 
melder seg er hvem som blir sa 
heldig a sitte midt I salen.... 
I kildene om familien Collett 

finnes det ogsà en del bilder fra 
denne tiden, og kanskje blir det 
senere muligheter for a lage noe 
der dette kan kopieres. 

SOKER OM KULTURMIDLER 
Kiart er det at ogsã andre 

spennende ting er skjedd I var 
bygd forut, og en del av den 
sprudlende gjengs forbredelser 
har bestâtt i en tur pa Black Box 
for a se teateroppsetningen av 
"Den Rode Host.  Dette er et 
spill om Ragnild JØlsens siste 
natt. 
Penger i en startfase er nØd-

vendig til et slikt prosjekt, og en,  
sØknad om kulturmidler er 
sendt. Etter hvert háper de det 
ogsã vil komme noe inn i kassen, 
og med oppsetning av hØstrevy-
en tror de ikke det skal bli vans-
kelig a sette publikumsrekord pa 
Flateby samfunnshus. 

Om det er mora-
len som skal heves, 
redsel for aidssmit-
te eller annet, nei 
det er oss ukjent. 
Men et kysseforbud 
er innfØrt pa Mjar 
ungdomsskole. IfØl-
ge kilder er det in- 

o gen som vâger a be-
drive dette etter at 
rektor gjorde rede 
for forbudet over 
Mjarradioen. 

Senest forrige uke kunne stor-
bandets musikere motta applaus 
fra et enormt publikum, med et 
stort tall prominente gjester. Det 
var Isberg som hadde salgsut-
stilling i sammarbeid med SAS 
og Pelsinform, og her var hele 22 
ambassader representerte. Den 
kommersielle tilstelning sá de 
som en fin oppkjØring foran den 
store generalprøven som fant 
sted mandag kveld. 

DYKTIG SOLIST 
Arets konsert vii by pa et re-

portuar med stort sett bare nye 
melodier. Her er alt man kan yen-
te seg av raske swinglater, langs- 

omme ballader og en og annen 
fengende latinrytme. Som solist 
har de med barrytonsaxofonise-
ten, Jan Pal Inderberg, som for-
øvrig har fungert en del som 
gruppeinstruktør pa deres man-
ge seminarer. Jan Pal er muli-
gens en av de største her til--lands--
pa sitt instrument, underviser 
ved musikkonservatoriet I 
Trondhjem og spiller ellers som 
freelancer. 

VOKALISTER 
Fra flere dansejobber, blant 

annet fjorarets Storbandfest 
kjenner nok mange Line Terese 
og Hans Oiav Aune. Far og dat-
ter fra Askim vii were vokalister i 
flere av melodiene. Begge med 
stemmer som sklir rett inn i Stor-
bandets musikk. 

Jo, vi kan ikke si annet enn at 
vi ser med spenning frem til lØr-
dagens konsert! 


