Kjøp og saig av biter

Kommisjon
100% finansieringsb/stand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.

FLATEBY ANTIRUSI
hf. 92 80 70

Nr. 6

Onsdag 11. februar 1987 4.árg.

Onsdagens
tekst

Løssalg kr 3,50

Lokalavis for Enebakk

KONSERT AV KLASSE
En stor oplevelse ble det for alle dem som
tok del i den tyvende huskonsert pa Kopãs
fredag. I tillegg til sang og kiavertoner fra ekteparet Aambø, gjestet Terje Tønnesen og
Age Kvalbein den gamle doktorbolig. Sammen ga de en minneverdig og vakker konsert
av høy kiasse.
Se side 12

Se side 2

Trifle mot
toppen

Men det var ikke bare denne konsert som
vakte oppmerksomhet i uka som gikk. Pa
Mjar ungdomsskole var det nemlig lØrdag
duket for Storbandkonserten.
Om denne kan du lese pa side 5.

Se side 5

25 ap
Se side 7

a--hfi og

I.0-eyes
Se

Line Terese var vokalist i etpar av storbandets later.

Solvelglia 0apnet
KmM Pao
ski

Terje TØnnesen gjestet Enebakk med sin f/olin

Se side 8

DETTE ER

50"Ar
Se side 9

Enebakk harfâtt alpinbakke, Solveiglia pa Flateby.
SØndag ble den offesielle âpningfortatt. (f.v) Jan Benterud, Solveig Skaugen, Bent Habberstad, Per Kongsnes
Se side 12
og Per Nilssen.

Rikt er várt lag og
foreningsliv, og mye
er det som forgár
som kanskje ikke du
kjenner til. Denne
uken starter vi med
en kort presentasjon
av disse, og første besøksted var Ytre
Enebakk kjøre og ri.
deklubb. Se side 4.

PA DEKKJAKT? Kjortit
TIRE ENEBAKI(
BENSIN &
SERVICE A.S
1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. gummiforhandler
SthI-radial stadg pa tilbud!
Dekksalg 09 service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!
TIf. (02) 924408
EKOFISK

VI G N ETT

FRITT FORUM
a

pa

for
Vi forbeholder oss retten til kutte ned
lange innlegg etter beste sklonn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonenmà ha navn og
adresse.

Kl. 11.00: Enebakk kirke.
I aril. Bibeldagen -87
v/Helgheim. Misjonskoret fra Ytre Enebakk.
Ki. 19.00: Enebakk Herredshus,
Kirkebygden. Avsl. mote for fellesmØtene i aril. Bibeldagen -87. Betel
ungdomskor.

Det ble en jente!
Lise A. og Odvar Book

fS E.LA.EBY
I
Torsdag 12/2
U) kl. 19.00
Plastposen
LØrdag 14/2
Annet arrangement
SØndag 15/2
B) kl. 16.30
Donald's stjerneparade
U) kl. 18.30
Plastposen

V)kl. 20.30
Lovens Ørner

PLIKATEN
BETEL deltar i fellesmØ-

tene, SØndagsskole, sØndag.
Enebakk Pensjonistforening, onsdag 11.2. kl.
17.00.
Ytre Enebakk Husmorlag Arsmøte 16. feb. kl.
19.00.
Ekstraordinr genevedr.
ralforsamling
Mjr Samfunnshus. 19.
feb. kl. 19.00 pa Mjr Ungdomsskole.
Prosjekt Ekebergdalen
torsdag 12. feb kl. 19.00. Se
annonse.
Enebakk ldrettsforefling Karusellrenn og
klubbmesterskap lØrdag
13.2. kL12.00. Se annonse.
Servering pa Dammen
Servering sØndag 15.2. fra
kl. 11.00 - 15.00. Se annonse.
Enebakk kommunestyre mandag 16. feb. kl.
18.30. Se annonse.
Bingo hver fredag kl.
19.00 Mjr Ungdomsskole.
Se annonse.

0
SVaP Pa Ble vi lurt
trill Pundt? o
Under overskriften <<Bie vi lurt mal, og <<100% riktig erstatning"
trill rundt?>> har -En som fØler kan man kanskje ikke oppna i
seg lurt- gjort seg refleksjoner hvert enkelt tilfeile.
om prisfastsettelsen pa kr 20,- pr.
Jeg vil ogsa nevnte at et forM2
for avstáelse av grunn til hOidsvis stort arealmessig inngangvei langs ødegárdsveien pa grep pa en eiendom, ikke nØdFlateby.
vendigvis vii fØre til noe sriig
Innsenderen viser ogsá til at stor verdiforringels.e. I andre tildet er avholdt offentlig takst pa felie kan forhoidsvis sma inngrep
eiendomen Flateby Bruk hvor innebre stor verdiforringelse p
kvadratmeterprisen er fastsatt vedkommende eiendom. Som et
til kr 45,-.
eksempel pa det siste kan man
Innsenderen mener at det ikke tenke seg en situasjon hvor veier sammenheng mellom prisene, banen kommer nre opp til boog at kommunen har ment at lighus, eller oppholdsplass ute
tomtene langs ødegárdsveien er (veranda, lysthus 0.1.)
lite verdifulle.
Ved ski Ønn i nov. 1986 er prisen
Jeg vii fØrst bekiage at inn- pr. m2 . grunn av Flateby Bruk
senderen fØler seg lurt av kom- fastsatt til kr 45,-. Enebakk formunen i forhandlingene, og kan mannskap er av den oppfatning
forsikre at dette ikke har vrt at denne taksten er satt for hØyt,
hensikteti. Ved forhandlingene og har fØlgelig begjrt overom avstaelse av grunn langs skjØnn. Den endelige taksten er
ødegárdsveien ble det etter ved- sâledes ikke fastsatt.
tak i kommunens forhandlingutFor øvrig vii jeg peke pa at det
vaig tilbudt en erstatning pa kr ikke uteri videre er riktig a foreta
20,- pr. m2. I tillegg til dette ble direkte sammenhigninger melliver enkelt grunneier gitt en er- lom de to tilfeilene som er trukstatning for flytting av gjerder, ket fram i inniegget.
tap av vegetasjon, samt ulempeDet vil i et kort avisinnlegg naserstatning som fØlge av inntrep turligvis ikke vere mulig a drøfte
pa eiendommen. Kvadratprisen alle forhold som kntter-seg-tfl
var fØlgelig fast, mens erstatnin- erstatningsspørsmal, og srlig
gen for Øvrig ble fastsatt etter en ikke alle flnesser som kan knytheihetsvurdering for liver eien- tes til erstatningsretten.
dom. Kommunens forhandiere
Som konklusjon pa mitt innprØvde a komme fram til en mest legg vii jeg hevde at grunneierne
mulig rettferdig erstatning i langs ødegárdsveien ikke bØr fØhvert tiifelle, samtidig som man le seg lurt av kommunen. Under
la til grunn likhetsprinsippet.
alle omstendigheter har dette ikUtgangspunktet for alle for- ke vrt hensikten, og det viii tilhandlinger er at liver enkelt felle vre dárlig poiitikk overfor
grunneier skal ha erstattet den kommunens innbyggere. Etter
verdiforringelsen og de ulemper min mening vii det i slik tilfeile
som følger av et eiendomsinn- vre kommunen som taper pa
grep.
slike holdninger.
Jeg er kiar over at det lett kan
Bjorn Halvorsen
oppsta uenighet om slik spørsrâdmann

ldpettspapk I norcire
del av Enebakk
Flertallet i dagens kommunestyre vedtok i 1985 at idrettsanlegg pa Flateby skulle ligge
ford for Streifinn. De mente da
at et idrettsanlegg ved Stranden
skole ikke hadde store nok muligheter for utvidelser i fremtiden. Det skulle heiler ikke sta pa
penger nâr planer senere skulle
reahiseres. Det var da viktigere a
fA et skikkelig idrettsanlegg erm
A tenke pa noen skarve kroner.
Planiegging skulle settes i gang
omgaende. Samtidig fikk vi et
pukkverk i omrdet som sparer
kommunen for mange penger til
aniegget. Var vedtaket den gang
et forsØk pa a love noe som man
ikke ville gjennomfØre? Det er
selvfØlgelig mye lettere a utsette
et dyrt anlegg enn et billig. Men
et avslag na kan vi ikke akseptere.
Enebakk IFs mediemmer forlanger at politikerne star pa tidligere uttaieiser og vedtar at planer for en idrettshall pa Flateby

na blir fullfØrt. Stui-sØknad ma
sendes inn i ar og bygging av en
hail ma settes i gang allerede i
1988.
Ungdommen pa Flateby ma
reise il Kirkebygden for a ga pa
skole, ga til lege eller sparke fotball. ønsker de a spille handball,
ma dereise til Ytre. Hva dette
koster av tid og penger tenker vel
ikke politikerne pa. Uansett hva
som skah gjØres i kommunal regi,
kan det i hvert fail ikke gjØres pa
Flateby. Vi har na butt lovet
gym.sal pa Stranden skole og Utbedring av Vidotta i mange ar.
Fortsatt skier ingenting. Dette
har vi til i dag mattet ieve med,
men vii ikke lenger godta slik behandling.
I radmannens innstiiiing pastaes det at en videre planlegging vii koste masse penger. Det
er M byggherrer som absoiutt ma
kaste penger Ut av vinduet silk
som Enebakk gjØr nar noe skai
bygges. EntreprenØrer star gjer-

ne til radighet med ideer og prisoversiag selv om de er i konkurranse med andre. Man betaier
ailikevel kun for det konsuieitarbeidet som veiges til slutt. De alternative planene far man presentert gratis. En bygning blir
ahdri bedre eller biiligere i drift av
A benytte en arkitekt som har frie
hender og betalt for jobben. Den
blir som regei bare dyrere og mer
spesieii.

Det er flertali i kommunestyret
fra de partiene som har lovet a
bygge idrettsanlegg. Disse far na
sta sammen og gi oss det vi trenger uansett hvor de mener anlegget bØr ligge. Derfor kan kun
definitive vedtak godtas. Det er
for sent med godt snakk og tomme iØfter. Vi vii ha en idrettshall
na.
Enebakk IF.
Kim H. Oyen

ldpettspapk til 26 mill.
Er plankomiteen helt ko-ko?
Dette kan man kanskje spØrre
om, nar man leser et overfiadisk
avisreferat. Men det er nediagt
mye arbeid i forsØket pa a fA til
en god plan som alle er tjent
med.
Piankomiteen flkk av kommunestyret mandat til a pianiegge utnyttelsen av et areale som
var vedtatt anskaffet til idrettsformal. Det skulle utarbeides
prioriteringsplan og Økonomiske
vurderinger. Plankom. har vrt
sammensatt med personer fra
flertaliet i kommunestyret og
den endelige mnnstiluingen er et
dokument som bade politikerne
og idrettens representanter mener er godt. Det er forsøkt a ta
hensyn til alle aktuelie brukere
uansett om de er fiske eller
handikappet, organisert eller ikke, samt gamle som unge.
Prioriteringen av anlegg er solekiar for komitéen. En hail ma
komme fØrst. En stadion til
5.654.000 kroner uteri garderober
synes a vre bortkastede penger.
En hail vii ogsa gi ringvirkning til
Ytre Enebakk der Mjrhahlen vii
bli ledig for I.L. Driv.
Utgiftene til ye y_. se. .o
spësue b.detil
idrettshall og stadion. Det betyr
at utgiftene for a bygge en hall og
en stadion vil totalt bli 23.811.000
(1988) kroner. Av dette vii vi kunne fA minst 5.496.000 (1986) kroner i STUI-tilskudd. Det er da beregnet en idrettshall som kan
brukes av 4 grupper samtidig til

trening. Disse arealene vii danne
en handballbane med internasjonahe mal + en oppvarmingssal
ved konkurranser. Det er ogsa
beregnet god plass til garderober
for hallen og stadion, samt en
romslig kafeteria. Under hallen
er det ogsa 2000 kvm lokaler til
f.eks bowling og/eller lokaler som
kommunen trenger til andre formal. Bygningen er beregnet til
kroner 18.157.000 inkl. mva.
Dersom vi istedet Ønsker a
bygge en hail som dekker idrettens minimumskrav, vii totalsummen for anleggene bli
14.892.000 (1988) kroner. Herav
kan vi ansla STUI tilskuddene til
3.549.000 (1986) kroner. Hailene
ahene uteri kommunaitekniske
anlegg, koster kroner 9.238.000
inki. mva.
Ser man pa tallene nâ er de
kanskje mer fornuftige. Som representanter for idretten mener
vi a ha presentert en god plan
som vi kan bygge etter i arene
som kommer. Vi forutsetter na at
de ansvarlige politikerne star
bak sine representanter i piankomiteen og beviser at det de hittil
har sagt er oerlig og rederlig
igjen.
Idrettens representanter
i piantkomitéen
Kjell Englund
Enebakk IF
Thor H. Gitlesen

I.K.U.

Onsdagens tekst
Den tUrste kjawligbet
Joh. ápb. 2, 1-5.
Johannes overbringer
her et budskap til menigheten i Efeses, hvor han
var godt kjent.
Han far bringe dem mye
ros: De har vert arbeidsomme, de har holdt ut i alle pákjenninger. De har
avvist vrangherere, og de
kan ikke We det onde.
Men pa ett punkt blir de
anklaget: De har forlatt
sin fØrste kjrlighet. Derfor lyder apostlenes kall:
Vend om og gjør igjen dine fØrste gjerninger!
Nãr to unge er butt glade i hverandre, har de et
stort behov for a vre
sammen. Er de borte fra

hverandre, lengter de til
neste mote. Den første tid
som kristen er ofte en slik
begeistringens tid. En
hadde opplevd Jesus pa
en personhig mate. Det
var viktig a vre nr
ham og lre mer om ham.
Shik skulle det alitid
vre i en kristens liv.
Men hverdagen kan ofte
legge et grâtt slØr over begeistringens glØd. Derfor:
La oss ta til oss formaningen om a vende oss til
Kristus slik at vi blir i
den fØrste kjrlighet og
brer frukt for ham i
takknemhighet og glede!
S.H.

Annonser leses
av folk flest

VIGNETT

Ukens spaltist
Tdhitsmannskrise oiler
dugnadsänden som slumret hen?

Streifinn fem ãr senere.
Ildsjeler igjen ute for a fá
tak i villige personer.
Men vanskeligere ná. De
samme folkene gàr igjen
og blir etter hvert slitne.
Slalâmbakken for et halv
âr siden. Enda vanskeligere a fâ nødvendig hjelp.
Mot ápningen jobbet to (!)
mann livet av seg for a
skape noe for fellesskapet. En utvikling som maner til ettertanke. Hvorfor bar det blitt slik?
Etter a ha fulgt utviklingen pa nert hold i en
tiârs-periode, er det med
beklagelse man kan fastslá at solidariteten, viljen
til a delta i lokalsamfunnets aktiviteter, bar tatt
seg en pause. Ikke bare pa
dugnadssiden, men ogsá
pa tillitsmannssiden.
Vi er ná midt i perioden
for ârsmØtene. Arsmøtene
hvor Vellet, idrettslaget,
Huset og alle andre foreninger og lag skal skaffe
folk som kan drive aktivitetene i perioden som
kommer. Smãting kanskje, men tross alt viktige
ting som gjØr et lokalmiljØ til et miljø og ikke en
soveby.

Disney-kaval
kaden Iortsetter

som gâr igjen âr etter âr.
Uten disse ville kanskje
gjennomtrekken
vrt
større. Sovebyen hadde
blitt en pátrengende virkelighet.
Kommunalt ansvar, har
sâ dârlig tid, er sliten etter en lang dags jobb, svar
alle valgkomiteer har
støtt pa. Og det er riktig,
alt sammen. Men man
støter ogsâ pa: Ingen bar
spurt meg, jeg viste ikke
at dere drev med dette
her pa Flateby eller jeg er
sã ny, jeg vet ikke hvor
jeg skal henvendemeg.
Hvordan skal vi fá tak i
disse, villige mennesker
som Ønsker a bidra. Man
kan lure pa om det er noe
fundamentalt galt med
markedsføringen av de
respektive aktiviteter.
Burde vi hatt et organ,
gjerne i kommunal regi,
som kunne koordinere informasjonen, slik at befolkningen fikk en oversikt over hvilke aktiviteter som finnes og hvilke
tillitsmenn som trengs.

I alle fall bør Vignett
brukes i langt større grad
enn hva som er tilfelle
hittil.
Det kan her were viktig
A merke seg at Vignett deles ut til samtlige husstander i Enebakk hver 6
uke. Bedre informasjonsbarer kan man vel neppe
fâ.
Noen er her <<pa gjenNeste uke gleder vi oss
nomtrekk>>, men de fleste til Lasse Furuviks velforhar ikke umiddelbare pla- mulerte penn.
ner om a skifte bosted.
Men likevel er det de fá
Erik Bráthen

LIR

Lett og underholdende
Kinokomiteen bar stor tro pa <<Plastposen>>
og har derfor satt denne opp pa 4 forestillinger. Det forventes tydeligvis storinnrykk noe ogsâ publikumstallene fra Oslo og andre
steder kan gi grunniag for.

Dugnad pa Huset, dugnad pa Streifinn, dugnad i
slalãmbakken, dugnad
pa...
Hvem har ikke butt
spurt eller har hørt om
dugnadene pa Flateby.
Masete folk med spesielle
interesser som kommer
pa dØra. Eller setter opp
oppslag eller averterer i
avisen. Ildsjeler som forsØker a fã med seg folk for
A skape noe for lokalmiljØet.
For ti ãr siden sto ildsjelene pa døra. Storstua,
HUSET, skulle bygges.
Mange sa ja, veldig mange. 4-500 personer la ned
20.000 dugnadstimer for
at lokalmiljøet skulle fà
ei storstue.

Ukens filmep

A_-IL

Her kommer Disney-film nr. 2 i
februar mâneds Disney kavalkade.
Denne gang heter filmen Donald Ducks Stjerneparacle. Denne festlige kavalkaden ápner
med De tre smá ulver - den stygge ulven er som vanlig frempá for
A skaffe seg skinkestek. Vi opplever morsomme og spennende
eventyr med Mikke og hans trofaste venner Donald, Pluto,
Langbein... Pluto blir forelsket,
Langbein har sin store vaskedag
- han skal vaske kua Dolores og
hun lider av vannskrekk. Snipp
og Snapp er ogsá med, de gjØr
sitt beste for a dare nattklubbsangerinnen Clarice...

Mon opp - unge og gamle'
Filmen blir vist sØndag 15.2.
Skulle ogsa vrt vist lØrdag 14.2.,
men ma utgá pga. annet arrangement pa Samfunnshuset.

deling a gjØre... Silk starter en
vakker sommermorgen for Reinert Andersen. Han gikk ut for a
tØmme sØpla. Det skulle han
aldri ha gjort...
Vises torsdag 12.2., sØnclag
15.2., tirsdag 17.2. og onsdag 18.2.
OBS! I manedsbulletinen hadde
<'Plastposen" ftt sensur U - 12
ar. Det er feil! Det riktige skal
vaire B. Altsa ogsa tillatt for barn
ned til 7 ãr sammen med foreldre/foresatte.

Pa nominasjonsmØte i Enebakk Arbeiderparti 28.1.87 ble
fØlgende kommunevaigliste vedtatt:
1. Lucie Paus Falck, Ytre Enebakk, 2. Lucie Paus Faick, Ytre
Enebakk, 3. Dag Skaug, Ytre
Enebakk, 4. Dag Skaug, Ytre
Enebakk, 5. Jorunn Buer, Kirkebygden, 6. Jorunn Buer, Kirkebygden 7. Magne Berg, Flateby,
8. Magne Berg, Flateby, 8. Jan
BrunstrØm, Kirkebygden, 9. Jan
BrunstrØm, Kirkebygden, 10. Alf
Kristian Nilsen, Flateby, 11. Alf
Kristian Nilsen, Flateby, 13. Irene Aker Olsen, Ytre Enebakk, 14.
Irene Aker Olsen, Ytre Enebakk,
15. Jorunn Pedersen, Ytre Enebakk, 16. Jorunn Pedersen, Ytre
Enebakk, 17. Einar Sigurd Birkeland, Kirkebygden, 18. BjØrg
Rmgstad, Flateby, 19. Ole Freddy Olsen, Ytre Enebakk, 20. Annie Martinsen, Kirkebygden, 21.
Fred Aage Solem, Flateby, 22.
AsbjØrn Kristoffersen, Ytre Enebakk, 23. Las-se Furevik, Flateby,
24. Terje Vernang, Kirkebygden,
25. Torgeir Overland, Flateby
de
W
27. Ella Wenli. Kirkebygden, 28.
Tove Øien, Flateby, 29. Olav
Thune, Ytre Enebakk, 30. Inger
BrunstrØm, Kirkebygden, 31.
Ragnar Stenslie, Flateby, 32. Ella Sanner, Ytre Enebakk, 33.
Martin Martinsen, Kirkebygden,
34. Knut Jacobsen, Ytre Enebakk, 35. Anne Lise Skaug, Ytre
Enebakk, 36. Ole Gunnersen,
Kirkebygden, 37. Arne Linder,
Flateby, 38. Else Engerholm, Ytre Enebakk, 39. Liv Rosnes Nilsen, Flateby, 40. Lars Kvalvag,
Ytre Enebakk, 41. Aithild Holm,
Ytre Enebakk, 42. Arnfinn Liland, Flateby, 43. Eva Gustavsen, Ytre Enebakk.

HYBELI
LEILIGHET

Gnistrende
god Redford
Chelsea Deardon er datter av
en kjent, avdØd maler, og hun er
tiltalt for a ha stjalet et maleri fra
et kunstgalleri - et maleri henries
far laget og som hun pastar han
gay henne like fØr han dØde.
Advokatene Tom og Laura er
satt pa denne saken, og de oppdager ganske fort - etter flere nifse hendelser, bygninger sprenges
med dynamitt, Tom blir
beskutt... at dette ikke bare
handler om tyveri av et maleri,
men derimot malerisvindel som
har pagatt i arevis.
Robert Redford er som vanlig
overbevisende og gutteaktig god
som assisterende riksadvokat. Vi
mØter ogsa Debra Winger (kjent
fra filmen En offiser og en Gent:
leman) som hans medsammensvorne.
En underholdende og spennende film.

SØndag spilte Drivs handballjenter piker 14 mot Vãlerenga i
Mjairhallen. Det var bortelaget
som ledet puijen fØr kampen,
men mot Driv mØtte de motstand. Ved pause var det uavgjort 2-2, og ved ferdigspilt kamp
stod hjemmelaget med en seier
pa 6-5.
Spesielt bØr forsvaret berØmmes
for god innsats.
Neste kamp spiller jentene i
Mjrhallen 8.mars. Vi gleder oss!

Aps liste

Plastposen kritikerslakt
som ble ORkumssuksess!
eri

Reinert,
ganské alminnelig
maim, er tidlig ute en ganske
almirinelig mOrgen for a kaste sin
like alminnelige sØppelpose.
Samtidig er morgenen ganske
ualminnelig i banken i nrheten,
- for der er Henrik og hans bande
i full gang med a gjennomføre et
ran.
Reinerts sØppelpose er full, og
naboen dukker opp idet han skal
liste den over i hans. Etter flere
forgjeves forsØk pa a bli kvitt posen, prØver han a kaste den over
en hekk, men feilberegner og treffer en politimann pa motorsykkel i stedet. Politimannen
hadde nesten innhentet de flyktende ranerne. Reinert blir innbragt til politiet, der han opplyser at han bor pa Ullevàl. Politiet antar at de har med en rØmt
pasient fra sykehusets mentalav-

BRA JENTER!

Ønskes av
Marianne Olsen.
Tif. privat: 92 60 28
Tif. arb.: 92 65 40

Energisparing

Solskjerming

A: Sakki - tlf. 83 1755

D. Berg - tlf. 92 88 72

I halverer Deres fyning-h
sutgifter m
SCANHEAT fyringssystem.
100% tinans
•
•
•
•

Varme
Tetnin
TlIIeggnd
Toning av glass

10-14
10-20'
'tale.
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VIGNETT

OKT TILGJENGELIGHET
PA BANKTJENESTER
ABC-bank satser alle sine krefter pa a
Øke tilgjengeligheten for kundene. Et ledd i
dette er langdager ogsâ pa andre ukedager
enn torsdag. I Kirkebygda vii man fra
17.februar endre sin langdag fra torsdag til
tirsdag, mens det i filialene i Ytre og pa Flateby forblir uendret.

Langdag- i Kirkebygda endres til tirsdag.
For a Øke kundenes tilgjengelighet kan banken ná
ogsá rekiamere med andre
nye tjenester. I Ytre har vi
som kjent fâtt minibank, noe
som fungerer meget bra. Mange er innehavere av kort, og
automaten blir flittig brukt.
Ase Killerud mener den er til
like stor hjelp bade for kunder..
og ansatte. Kundene slipper a
stâ i kØ, og bar mulighet til a
[a ut penger dØgnet rundt. Betjeningen har bedre tid til a ta
seg av stØrre og mer tidkrevende oppgaver.
-Oppfordrer alle til a anskaffe
seg minibankkort, sier
hun.-Ikke bare kan det nyttes
til rene uttak, men ogsã i andre sammenhenger som bensinautomater og i butikker.

putte oppi sine giroblanketter
og fa stempel fra banken.

KONTOFON OG GIROSERVICE

FOR MANGE TEKNISKE
HJELPEMIDLER?

Kontofon eller en kontoinformasjon er noe av det nyeste ABC-banken kan tilby sine kunder. For a nytte dette
ma man ha en tastafon som er
en nyere telefontype. Man far
en kode og slar et nummerder
man straks kan fâ informasion om sin saldo pa kontoen.
Dette er forØvrig en 24-timers
service som foreløpig blir lite
nyttet. Hovedgrunnen er trohg at ikke sâ mange er innehavere av slike telefoner
ennâ.
En girokasse har kanskje
mange fâtt øye pa inne i banklokaler. Her kan kundene selv

SpØrsmálet man kanskje
stiller mens de nye trekniske
"hjelp-deg-selv-apparater"
dukker opp i banken, er om
dette er I ferd med a bli for
teknisk. Ase Killerud tror ikke det. -Vi er meget oppmerksomme pa dette, mange
tror kanskje det nà blir s
upersonlig at det ikke lenger
finnes kontakt mellom kunde
og betjening. Snarere kan
man nâ ta seg bedre av de
som virkelig trenger veiledfling og hjelp. Dessuten kommer fly teknologi inn over alt,
det er et konkurransernoment
vi ma fØlge opp.

TELEFONSVARER

Helt nytt er en telefonsvarer. Pa Flateby og i Ytre er
dette nylig ferdig innstalert,
og i Kirkebygda regner man
med a vre klare i lØpet av
uka. Her kan man r=e inn
srnaog
ski eder utenom ãpningstidene. Det kan vre det er noe
sorn er tidkrevende, at man
leser inn beskjed pa telefon,
og blir kontaktet igjen av
banken nãr de har sett pa saken. Eller det kan vre man
skal undersØke noe og ikke
rekker a gi opplysningene fØr
stengetid.

eJIj1Ri,tt
Prover nâ hay
for a fange

deg som vii
fremkalie vàre
fritid.
bilder

pa
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Enebakkjmentep med
catepingsepvlce
0

De bringer deg alt
fra snitter, salater og
koidtbord til baguetter, smørbrød, overtidsmat og lunsjtailerkener. Det nystartede firma berer
navnet
Lillestrøm
Catering a.s og drives
av flatebyjentene Tone Jermstad(29) og
Carine Hauga(24)
Vi finner dem i tredje etasie i
Citybygget pa LillestrØm blant
salat, laks og andre gobiter. Tone
og Carina heter de, og er jentene
bak LillestrØrn Catering. a.s. Pa
tross av en levetid pa under en
mâned og forelØpig liten markedsføring, er responsen ganske
bra. Og jentene kan varte opp
med det meste, unntaket er
varmretter.
Er interessen der er det bare a
ringe, sà sendes meny og prisliste. Om man har egne forslag er

Flatebyjentene Tone Jermstad og Catrine Hauga har
startet LillestØm Catering a.s.
de behjelpelige sá langt det lar
seg gjØre.
KQKK OG HJELPEPLEIER

Ganske sà ulik bakgrunn har
jentene. Carina er utdannet kokk
og kommer rett fra en stilling
som assisterende kjØkkensjef

ved Linne Hotell. Tone har i 12 âr
jobbet pa sykehus som hjelpepleier og Ønsket a prØve noe annet.
Med seg har de ogsá sine ektefeller som i helger og hektiske penoder vil hjelpe med eksempelvis
levering.

DETTE ER......
4{re Enebakk kiwope og PiUUMMIUMr -

Iveren er stor bade blant barn og voksne i Ytre Enebakk kjØre og rideklubb.

De holder til pa
Satra i Rãken, en
privatgárd der de har
fátt leie stallplass
samt noe areale. Syv
hester star pa stallen,
fern eid av klubben,
to private. Disse blir
foret to ganger om
dagen av frivillige
foreidre i turnus.
Vignett stakk innorn klubben
sØndag formiddag, og ble rnØtt
av de store dyr, barn og ungdom
ute pa gardstunet. Og pa tross av
at hunkjØnnet talte i stort flertall, var det ogsa noen gutter som
hadde salet sine gamper.
-Vi har syv hester pa stallen, forteller sekretr Aud Myhre. -To
er private, fern eid av klubben.
Sistnevnte er et tilbud til de som

ikke selv har hest; Pa denne maten sysselsetter vi fern som ikke
har rãd og mulighet til a kjØpe.
Oftest deler to ryttere en hest, og
har ansvaret for define annenhver dag. Det bender ogsâ erfame ryttere leier en hest for noen timer engang irnellom.
STYRE

Klubben har ingen stalirnester
og egne instuktØrer. Det er valgt
et styre, og foreldrene har oppsalt liste for foring. InstruktØrer
kommer med jevne mellomrom
utenfra, og da blir kurs utlyst for
alle interesserte bade nybegynnere og viderekommende, barn
og voksne. Rundt hundre medlemmer er det i klubben, men pa
langt nr alle disse er aktive.
-Mye er farnilie, dessuten er det i
tillegg flere som har egne hester
som er medlemmer og kommer
hit og bruker volta, sier forrnannBernt Grongstad.

KLUBBMESTERSKAP

En gang i áret er det klubbmesterskap, og da er det sprang og
dressur det konkurreres i. Men til
daglig benyttes ogsa slede og
vogn. To hester er innkjØrte og til
Jul stilte de med slede til feiringen pa Grendesenteret. Jammen
hadde de ikke fãtt med seg nissen ogsa.
Noen fet Økonomi kan ikke
klubben brife med, men nØdvendige midler kommer inn gjennom noe støtte fra kommunen,
kakebasarer, julelotterier og
- medlernskontigent.
Og lenger ble ikke praten fØr
Vignetts utsendte ble paspent ridehj elm og formelig løftet opp pa
en av de digre gamper. StOr var
forresten da lettelsen over at det
ikke finnes noen slangetemmerklubb ellen fallskjhermhoppforeninig som skal presenteres....

pope

VIGNETT

i
Med junioplandsiaget I kkkepten
Med kraftige fraspark og energiske stavtak spruter hun inn til den
ene gode plassering etter den andre. Trine er 18 ár, gâr for Enebakk
IX og hennes ungpikeøyne har et fast blikk mot juniorlandsiaget i
langrenn. I derine sesong kan hun blant annet vise til en fØrsteplass i
coca-colacupen pa K1ebu.
To âr var hun da de fØrste vraltende bevegeisker ble gjort med
disse merkelige planker pa bena.
-Det var mamma som tok meg
med, senere lrte hun ogsá broren min Tomas a gá pa ski. Sikkert var det at nár vi fØrst hadde
kommet Ut, var det umulig a fá
oss med inn igjen.
Idag er jenta butt en habil skilØper, og navnet Trifle Alsgaard
er vidt kjent blant skientusiaster. Noen àrsklasser bak kommer
den yngre bror, ogsá med resultater det star stor respekt av.
MANGE TRENINGSTIMER

Trine er fornØyd hittil i sesongen, men har sine ben fast. og
trygt stâende pa jorda. Store ord
og uttrykk kommer ikke fra de
lepper. Noen spesielle forbredelser har hun ikke gjort Loran yinteren, men man skal vre kiar
over treningen starter lenge fØr
den fØrste snø er falt.-Har ikke
noe treningsprogram i juli og august. Da tar jeg det forholdsvis
rolig. Deretter Øker det pa, og nâr

sin hØyde i november. Iâr innebar dette noe under 12 timer i
uka. Forresten er det faren mm
Per som setter opp treningsprogrammet.
HYSTERI

A BYTTE KLUBB

Mer og mer vanlig ser det ut til
A bli at de idrettsutØvere som bestemmer seg for a satse vraker sine smâ hjemklubber for de stØrre
og rikere. Trifle mener dette bare
er mote og hysteri. -I Enebakk er
jeg den eneste junior og far det
jeg trenger. Der det er mange blir
det lite igjen pa hver. Dessuten er
jeg sà heldig a ha pappa som trener, og har derfor ikke behov for
a skifte klubb. Liker a trene alene, da kan jeg fâ konsentrert meg
skikkelig. Er det mange blir det
fort mye prating. Dessuten erjeg
pa kretssamlinger, der er det
godt miljØ som i en liten klubb.
EN LANGRENNSFAMILIE

Trine tror det har svrt mye a
at hennes foreidre og bror ogsá
gâr pa ski. -Hvis ikke hadde det

sikkert ikke interessert meg heller.
Forsake en del har ungjenta
matte for A nà dit hun er idag.
Noen spesielle hobbyer savner
hun kanskje ikke A sysle med,
men en fest i ny og ne hadde ikke
vrt a forakte. -Likevel opplever
jeg sà mye gjennom idretten, mujØet, hvor goy det er nâr det gâr
bra .... Nei, jeg kunne ikke vrt
det foruten.
-Og hva med fremtiden?
-Tar et âr av gangen, det finnes
nok ogsâ en fremtid uten ski. Far
se hvordan det gár. Egentlig har
jeg lyst til a bli sykepleier, men
det er vanskelig a komme inn pa
skolen, dessuten er det ikke lett
satse samtidig.
To viktige renn har enebakkjenta igjen fØr det er kiart om
hun kommer pa landsiaget. Vi
hjemme i sofakroken far bare hg-.
pe dagen og smØringa kiaffer!

Rommet til Trifle viser en imponerende premiesamling.

NY OROSJE

Si

FULL SAL, - STOR JUBELBosatt pa Lindshus gárd i Ekebergdalen er Enebakks nye drosjesjàfØr Tove Hagen Lindshus.
LØrdag startet hun sitt virke med
nyinnkjØpt, rod volvo og spenningen er stor for hvordan dette
vil gà.
-Han ailtid likt a kjØre bil, sier

r

hun. -I flere ar transporterete jeg
varer i byen. Ellers har hun drevet mye med dyr, og jobbet hos
Haaland i Dalefjerdingen.
Vi Ønsker den nye drosjesjâfør
lykke til!

Annonser leses
av folk flest

Vel blast Enebakk Storband!

Masse mennesker og
høy stemnig var det
pa Mjer ungdomsskole da Enebakk
Storband avholdt sin
tradisjonsrike konsert lØrdag.. De store
endringer fra tidligere ár var ikke gjort,
men dette virket det
heller ei som publikum fØlte noen
stor nødvendighet
av.
Konserten startet ganske rolig,
og vâknet kanskje ikke helt til liv
fØr 19-áringen Line-Terese Aune
kom inn i tredje melodi, "That
old devil called love". Og pa tross
av en stemme som nok befinner
seg noe i stØpeskjeen, kiedde den

storbandet perfekt. I femte nummer fikk tilhØrerne knytte bekjentskap til Jan-Pal Inderberg,
trØndern som fØrst og fremst er
kjent pa sin barytonsaxs, men
som ogsá kunne handtere altsaxsen. I tillegg viste han seg a overraske bade publikum og trouig
ogsá storbandet med de underligste pâfunn. "Ballad for Birgitte "ble etterfulgt av "Ire got under my skin", og her dukket Line
Tereses far, Hans Olav Aune opp
med sin dype barytonstemme
som skled rett inn i storbandtonene.
NOE SPANSK?

I annen avdeling sang Hans
Olav Aune "My Way" i kjent "Sinatrastil", og med Line Terese
drØmte publikum seg langt avsted med "Memory". Til en sal i
stor stemning imponerte sá Inderberg med noen merkelige ekkolyder pa sitt instrument fØr det

-

ble avsluttet med "Lover" etterfulgt av drØnnende applaus. Den
perfekte konfransier Marit Myhre tok da en spØrrerunde i salen,
og det viste seg det var stor interesse for et ekstranummer. Det
ble ytret Ønske om noe spansk,
noe som fikk den godeste dingent Johan østby til a bla febnilsk i sine noter. Og jammen
kunne de ikke ogsá spille takter
fra dette sydlige land, noe sorn til
store lattebrØl ble danset etter av
av to utkledte spanjoler fra trombone og saxerekka.
En knallgod avslutning pa en
konsert som pA tross av dyktige
gjestesolister bØr vre storbandets fjr i hatten. De fikk da
ogsâ store ord av Steinar Kristiansen fra Norges Jazzforbund,
som mente de var et av de band
som grunnet hard jobbing og entusiasme er pa full fart oppover!
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ABC bank apen til ki. 1700 Da

mandager.. Tffsdager.P.Onsdager..
Og torsdager! !?
25 ABC-fihiaier bytter langdag! De alier
fleste fihialene vii fortsatt ha langápent pa
torsdager, som for. Men Ira ná av vii du kunne
finne en langápen ABC bank pa bAde
mandager, tirsdager, onsdager og torsdager.
Forskjeiiige langdager er bare ett av
mange tiltak for A gore ABC bank enkiere A
n5.. Den nye ordningen med kontoinformasjon
24 timer i døgnet (Kontofon) er et annet viktig
tiltak.
ABC bank har ogsA mer enn fordoblet
antallet miniBanker, og det beste av alt, - de
virker som de skal!
Filialer med langdag til kI. 17.00 pd
mandager: Akersgaten, Bryn, Homansbyen,
Jernbanetorget, Kaldbakken.
Filialer med langdag til ki. 17.00 pd
tirsdager: Bislet, BudstikkagArden/Sandvika,
Fjellhamar (OBS! Ti! ki. 18.00!), Grorud, fleer,
Sparebanken ABC

Kirkebygda, KjelsAs, NAF-husetlStorgata,
Oppsal, RAdhusplassen, Stabekk, Trekanten!
Asker, Vormsund (OBS! Til kI. 17.30!).
Filialer med langpent til ki. 17.00 pA
onsdager: Fr. Nansens Plass, Furuset, Holtet,
RomsAs, Sagene, Seiersten, Valkyrie Plass.
Gardermoen Flystasjon: Man.-fre. ki. 6.0021.00. Lør. til 20.00. Son. til 18.30.
Oslo Sentralstasjon: Man.-fre. kl. 8.0020.30 (stengt 12.00-12.30). Lør. til 14.00.
Son. stengt.

AIJOIC

bank

En god bank gjor det enidere.

VIGNETT

STRANDEN SKOLEMUSIKKORPS FYLLER 25 '
Mange medlemmep,,
store ambisjonep
Korps er mer enn marsjer i et 17.mai-tog, og
er det noen som til fulle har vart med a bevise dette ma det vre Standen skolemusikkorps. Mange har de I sin levetid av et kvart
árhundre gledet med sine toner, og mens dingentstokken har vandret har instrumentene
skiftet eiere. Noen kom, noen gikk. For mange
sluttet den musikaiske karriere da uniformen
ble innievert, andre utviklet det de hadde
hert. Men de fleste herte iallefall floe, vre
seg presisjon, noter eller evnen til a sammarbeide og fâ til noe sammen.
I sitt jubileumsár har Stranden skolemusikk 90 musikanter, og sammen kan de presentere et imponerende reportuar som kvalifiserer dem til betegnelsen fØrste divisjon.
Stranden skolemusikk ble stiftet 10.mai 1962, og mange bar hevet dirigentstokken i korpset side den gang. En del av disse er
store navn som den kjente komponist Leif Flisnes, Kjell Marthinsen og Nils Kaiten Horn.
Langveisfra ble det ogsá hentet
krefter og dokumenter viser at
det pa 60-tallet en gang var en
dirigent fra Askim. 11972 spilte
korpset pa et stevne pa Furuseth
og her traff dCat64ohs6n.4
denne tiden hadde de ingen fast
dirigent, men Magne Nordli steppet inn og hevet stokken. Johansen var da akkurat ferdig
med den militre garde og sa seg
villig til a komme Ut og hØre pa
korpset ph en Øvelse. De var da et
brashband ( ikke treblâsere ), og
resuitatet av den hue visitt var at
Cato Johansen ble ansatt som
fast dirigent, en stilling ban forØvrig var innehaverav frem til
82/83.
FJRSTRAN D

Deretter var det Svein Johannessen som overtok, og i denne
perioden deltok de blant annet i
en konkurranse "Marienlystspillet" i NRK. Kontakt med rlingkorpset Fjerdingby ble opprettet
og sammen med disse hadde de
mye moro. Som fØrste utenbygds
korps fikk de tiulatelse til a marsjere oppover Karl Johan med pafØlgende opptreden i musikkpavliongen i Studentrerlund. Senere reise de to korps sammen til

Lillehammer og deretter Romania. Ymtet frempá om et sammarbeid ble det, og "Fjerstrand"
var allerede et navn pa munne.
Men noen realitet ble ikke dette,
sterk veiet nok kommunegrensa
i denne forbindelse. Men báret
frukter har sammarbeidet, og
fremdeles er det fiere av korpsmedlemmene som har fast følge
med musikanter i det annet
korps.
FRA FOLLO TIL ROMERIKE

Konkurranser syntes de det
ville vre goy a ta del i, og da
blant annet Romerike Arbeiderbiad arrangerte "Korpscupen", meldte de seg pa. sâ belt
bra gikk det kanskje ikke, og de
matte nøye seg med en plasseInntil
ring nederst pa lista.
denne tid hadde korpset gatt
innunder Follo krets, men den
geografiske beliggenhet samt befordringsmidler dro dem mer
oppover mot LiliestrØm. De gikk
derfor over i Romerike som idrettslag og speider forut.
SEIER!
A konkurrere hadde de ikke
mistet lysten til og i ±85 meldte de
seg pa nok en konkurranse i andre division. Og til bade deres og
andres overraskelse gikk de bort
og vant i kamp med 14 andre.
Dette var moro og inspirerende,
men de Ønsket ikke a hviie pa sin
laubr. Innstilhingen var de hele
tiden skulle sere over seg seiv,

Stranden skolekorps fyller 25 àr.
og neste gang var de pàmeldt i
fØrste division. En hederlig innsats gjorde de, og havnet pa en
6.piass. Og i dette hr er de nok en
gang pameidt i samme divisjon.
Mye Øvelse er det dog som hgger bak, 5 1/2 time fordeit pa to
dager i uka i tiilegg til seminarer
og hjemmeØverlse.
KÔNSERTERI MAE

I det innevrende iublleumsar
blir det satset friskt. Og de festhige dager er iagt til begynneisen
av mai. Da blir det konserter to
dager til ende. Oppiegget for disse er enna noe ukiart, men viktig
i pianieggingen er at fØdselsdagsbarnet skal std i arrangementenes mitte. Invitasjoner blir i
disse dager utsendt for tilsteiningene, og va.r ordfØrer har allerede
takket ja. Planen er at det ogsa
skal transporteres interesserte
fra sykehjemmet, samt handikaplaget.
En ny fane er under arbeid av
to foreidre i korpset, og det vii bli
et stort stevne etter sommerferien. Tur blir det ogsá tid til, og
denne gar til Jersey i Skottland:
Eliers er de som seg hØr og bØr invitert pa en rekke stevner utover
váren, og i slike sammenhenger
utgjØr de en sammenhengende
bilrekke nesten fra Flateby til
LihlestrØm. IfØige primus motor
Leif Nordby er foreidrene enestaende til a fØlge med som supportere.
STILLER TIL DUGNADER

Kostbart er det a drive et skoiekorps, og dette er som for de fleste andre styrer det store hodebry. Sikker stØtte har de i alle ár
hatt fra kommunen, dessuten
inntekter av kontigenter og dugnadsjobber. Kakebasarer steiies
istand og av arbeid blir alt fra
vaskeiobber til flyttinger giedhig
mottatt. SA om det skulle vre
noen som Ønsker a fâ utfØrt en
jobb bihlig, skolekorpset stiller
Opp!

En titt i notepermen viser at reportuaret for sesongen er variert.
Her er alt fra det mest invikiede,
og hite pubhikumsvenlige
GruppeØvelse for trombonegruppa. (f.V) JØrn Sikker- tunge
konkurransestoff, til marsier,
bØl, Eirik Nordby, Kenneth Helle, Jeanette Larsen og pop og Dixiland. Nei, vi kan ikke
Eskil Andre Moe. InsruktØr Hans-Petter Karisson er ik- si annet enn at vi allerede gleder
ke med pa bildet.
oss til de store iubileumsdager!

amha og I,C=Eyes1
live i Drammenshallen
Av Kjell Petter Askersrud

A-ha har endelig nadd oslomrádet etter
ni mãneder pa veien. Etter et sa larigt svangersskap med sceneshow og musikalitet
var det ikke et sunt og friskt "barn" som s
dagens lys I Drammenshallen denne kvelden. Kun tre later ("Cry wolf', "The sun always shine on T.V" og "Take on me") satt
som de skulle.
Men det var ikke bare a-ha
som hadde fâtt meg til a kiØre
de fern mihene til Drammen
denne kvelden. Ph scenen
som forband skulle nemlig og-a gruppa IC-eyes, hvorav en
femtedel fra gode, gamle Enebakk spille. Dette var deres
andre stØrre spilleiobb. Den
fØrste var som oppvarmingsband for a-ha i Tronh.jem. De
har ogsa tidligere hatt etpar
konserter pa kiubben Rockéfeller i Oslo. Men tilbake til
angjeldene kveid. A varme
opp for et et verdenskjent
band som a-ha er ingen lett
oppgave nar man selv er et relativt ukient band. IC-eyes
gjorde det de matte, vokahisten Renn Loa refererte stadig
til a-ha, takket dem fordi de
fikk spihle som oppvarming og
fortalte at na var det like for.
UTAKNEMLIG OPPGAVE

Foruten vokashisten Renn
Loa bestar LC-eyes av David
Eriksen pa keyboards, Remy
by pa bass, Espen JØrgenpa gitar og trommeslager
m Toriussen. Med seg denLkvelden hadde de ogsaen
tra mann pa keyboards.

De startet med en symthintro hvor David stod ahene pa
scenen. Etter circa ett minutt
kom resten av bandet, og de
satte igang med lata "Face in
colurs". Et avventende publikum klappet hØflig, men
uinteressert da denne var
slutt. Men etterhvert hØsnet
det litt mer, og bandet fikk
god apphaus for de tre siste hatene "Fear of the night",
"Waiting for the darkness" og
"Dance tonight". Foruten de
nevnte spihte gruppa "Cant
stop loving you"og "Love has
wings".
IKKE AVSKRIVE LC-eyes

Musikalsk hater IC-eyes
som et engelsk synthpopband
som har lyttet mye pa amrikans rock. Referansepunkter
er band som Simple Minds,
Tears for fears og Duran Duran.
Personhig syns ieg IC-eyes
kom veldig bra fra konserten.
En uttaknimuig oppgave, men
sikkert moro. Og vi zet io at
det er bade singel, LP og turne pa gang, sa det er ingen
grunn til a avskrive I.0-eyes.

I
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Bra Pesultatep. av EIF-og Driv
TOMAS OG TRINE
God Opiwinnsats I KM

BLE KRETSMESTRE
Ikke uventet var det søskenparet Alsgaard som stod for Enebakk idrettsforenings kretsmesterskap i langrenn. Men forsvinnei skyggen skal heller ikke Alexander
Gonzales ,fern sekuner bak førsternann stavet han seg inn til en flott andreplass i
12-ãrsklassen. I samme ârsklasse tok Gyda
Nyland trejeplassen pa tiden 13.25.
Kretsmeserskap var det bare for de over
12 âr, men pa startstreken stilte ogsã løpere
pa 10 og 11. Disse gikk kretsrenn.

Gutter 10 Or
1. Vegar Asen, Semstad 7.53
6. Erlend Olaisen,EIF 8.37
8. Ronny Gonzales,EIF 8.51
10. Glenn H. Skil1ebk,EIF 9.04
13. Pal Kristian Eggen,EIF 9.10
18. Stian Helle,EIF 10.02
Jenter 10 Or
1. BØrg Johnesen, E.I.N.L 9.08
5. Anita Habberstad,EIF 10.23
7. Katrine Larsen,EIF 10.35

En fin bukett Driv-hoppere med oppmann Fred-Willy Katherud.
Fra venstre marius Høvik, Frank helland, Robert Yttervold, Kai Robert jensen, Dag
1 4 Is
Skipperud Johansen, Kristian Fjeldstad, Jo/zn Ivar Pettersen
'.0

Martin4:kw~Math,erudf4ffl"*-;1 --- ,

•

Kris tiansen(kretsmester) og tor Martin Jensen

Av Stale Øiaas
Folio Skikrets' KM-arrangementer gikk av stabelen sist
heig. LØrdag var det langrenn
jun/sen pa Siggerud. Søndag
langrenn 10-15 ár pa Kolbotn,
hopp 7-13 ár og sen D i Tomter og
hopp 14-15 ár i MØllerbakken pa
Ski.
I.L. Driv var godt representert,
spesielt i de yngste ársklassene.
Selv om ikke iagets lØpere feide
premiebordene rene som i "gamle dager", var det absoiutt positive ting a merke seg.
7-àringen Erik Kristiansen ble
kretsmester i spesielt hopp i
Tomter. Andeï.., Kathrud fikk en
fin 2. plass i Masse 9 âr. I fØlge
oppmannen Fred-Willy Kathrud
er det na stor aktivitet i hopp under 12 ãr i Driv. Han har noen
skikkelige friskuser pa stailen
som holder pa a bli varm i trØya,
og som vi sikkert vii hØre mer til.
Mest gledelig i heigens arrangernenter var Ove Grans 3. plass
i langrenn i junior, og dermed
kvalifiserte han seg til junior-NM. Det skal gâ i Bardufoss
21. l'ebruar, og vi fØlger spent
med denne DRIV-guttens prestasjoner fremover.
Kristin Jahr ble nr. 2 i langrenn
11 ár, bare 5 sekunder etter yinneren.
Christine Teig, langrenn 14 ar,
fjorârs-mester og Lions pokalvinner, matte bite i gresset med
en 3. plass pa Kolbotn. Det er
skarp konkurranse i henries kiasse, og vi ser frem til ny dueli pa
DRIV-plassen kommende sØndag.
Christian HØvik, hopp 14 ar, er
aktueil kandidat til hovedlandsrennet i Holmenbakken 27.2.
Dessverre var han uheidig og falt
i MØllerbakken sØndag. I prØve-

omgangen presterte han sitt hittil iengste hopp med 60 meter. I
gjeldende omganger hadde hhn
58,5 meter (rn/fall) og 56 meter, og
ble dermed nr. 4. Uttagning til
hovedlandsrennet vii forega senere denne uke.
Henning Hagen, senior B, fikk
4. plass pa Siggerud. Henninger
kctsens eneste kombinert-iØper
i senior. Han er for tiden i det militre, og skal delta pa miiitrt
pa Liliehammer.
Ole M. Weng og Oddmund Ructad fikk henholdsvis 3. og 4.
plass i senior C, langrenn.
Kretsformann Even Ramskjell
var til stede pa Tomter sØndag. I
en sarntaie med Vignetts Utsendte sa han seg godt fornØyd
med innsatsen som gjØres for skisporten i kretsen. Det er imponerende a se det arbeid som nedlegges i bakker og lØyper, og av
foreidre som fØlger opp barna.
Selv om vi ma kjempe en hard
kamp med lag- og hall-idrettene
om rekruttene, sa ma ikke skientusiastene gi opp. Deter viktig
A komme i gang med ski-skoier,
og satse pa rekruttering biant de
helt unge, sier Ramskjell.
Hopp 7 ár:

1. Erik Kristiansen, Driv 123.5.
Hopp 8 àr:
1. Fröde Kippe, Kolbotn 181, 2.
Kai Robert Jensen, Driv 142, 9.
Dag Skipperud Johansen, Driv
114, 10. Kare Knutsen, Driv 112.5.
Hopp 9 âr:

Ole Chr. Fjeld, Kolbotn 153.5,
1.
Anders Kathrud, Driv 139.5, 5.
2.
Kristian Fjeidstad, Driv 129, 11.
Kim Kay Thoren, Driv 56.
Hopp 11 ár:

1. John Haraidsen, Tomter 186, 5.
Marius HØviie, Driv 169.5, 6. Robert Yttervold, Driv 164.5, 7.
Frahk Heilan, Driv 160, 10. H-

yard HØgmo, Driv 145.5.

Gutter 11

ár

Langrenn:
Gutter 10 ár: (26 deltagere) (2
km):

Jenter 12 Or

1. Kristin Underheim, Rlingen
12.42
3.
Gyda Nyland, ElF 13.25
Gutter 13 Or
1. Jon Lerstang, Lørenskog 11.15
13.
øystein Enger, ElF 12.20
19. Martin Skjret, ElF 12.39
26. Mort -.
-

7.30
14. Eirik Gundersen, ElF 8.27
26. Kenneth Kongsvoid, ElF 9.01

--

Gutter 14 Or

Jenter 11 Or

1. Tomas Aisgaard, ElF 15.43
10. Dag Kristian Olaisen, ElF
17.1414.
Geir Egedius, ElF 17.36

1. Lena Gregersen 8.07
16.
Hege Vestby, ElF 9.44
17.
Pia-Lill Andersen, ElF
22. Trude Bakken, ElF 11.25

Jenter 15 Or

Hopp 14 àr:

1. Morten André Kastet, Skimt
183.9, 4. Christian HØvik, Driv
151.2, 5. Mads Ringnes, Driv 78.

2.
Alexander Gonzales,EIF 12.05
20. Espen Olaisen, ElF 13.38
40. Thomas Olsen, ElF 15.23
43. Jan-Erik Kristiansen,EIF
15.26

1. Heidi Larsen, EVS 17.23
13. Ragnhild Jansen,EIF 18.33

KRETSMESTERSKAP

1. øyvind Birkeland, Kolbotn
7.24, 4. Kai Henning Holm, Driv Gutter 12 Or
7.34, 10. Bernt Myhrer, Driv 8.15. 1. Espen Ecapenius 12.00
Gutter 11 âr: (2 km):
1. Christian Ovesen, Nesodden
6.56, 4. Christian HØe, Driv 7.16,
11. Erik Østiie, Driv 7.46, 14. Peder Enger, Driv 7.48, 17. JØrgen
Ege, Driv 7.54.
Jenter 11 âr (2 km):

1. Perniiie HØsteiand, As 7.16, 2.
Kristin Jahr, Driv 7.21.
Jenter 12 àr (3 km):

1. Birgitte Salomonsen, Nesodden 13.30, 5. Elin NØkleby, Driv
13.59.
Gutter 12 or (3 km):
1. Thomas H. Jacobsen, Kolbotn
11.53, 5. Aslak Østvig, Driv 12.32,
10. Terje Gran, Driv.
Jenter 14 Or (5 km):

1. Carina Leangen, DFI 17.42, 3.
Christine Teig, Driv 18.11.
Gutter 14 Or (5 km):
1. Lars Ommundsen, DFI 15.57,
19. Martin Opsahl, Driv 17.53.
Gutter 15 Or (5 km):
1. Lars Gute Nes, 15.13, 11. Stale
Sether, Driv 16.44.
Junior (10 km):

1. Lars V. Vonen, Oppeg. 24.26, 3.
Ove Gran, Driv 25.06.
Sen. B (15 km):
1. Are Vestli, NLHI 36.07, 4.
Henning Hagen, Driv 39.15.
Sen. G (15 km):

1. Morten Johnsen, Skimt 37.17,
3. Ole M. Weng, Driv 39.59, 4.
Oddmund Rustad, Driv 40.01.

Robert Ytttervold i svevet

Gutter 15 Or
1. Per Kristian Knutsen 15.06
18. Kjetil Marsdal, ElF 17.47

VI GNEU

0
9

STOR MARKERING AV
50-ARS JUBILEUM
Idrettslaget Driv fyiler femti i âr, og dette
skal markeres bade
gjennom sportsarrangementer og fester.
Alierede fØrstkommende heig er avsatt
til jubiieumsrenn i
lØype og hoppbakker,
og utover senvintern
blir det fester for báde smá og store.
En jubiieumkomite er oppnevnt av styret til a ta seg av de
festlige arrangementer. Og for
dem har arbeidet ailerede vrt
igang i lengre tid. Den store dagen er lagt til 4.aprii og da blir
Mjrhalien stilfult pyntet opp i
lagets rode, hvite og blA farger.
Tepper vii dekke hele gulvet, og
musikken besØrges av vârt eget
storband. Noen grunn til ikke a
finne frem danseskoene skulie
det derfor ikke vre.
Men fØr det blir aktueit a be-

vege seg noe sriig, serverer fotball og hândbaiispiiiere en treretters middag. De unge mediemmer vii seivsagt dresses opp i
iagets farger.
BARN. OG UNGDOM

Men det er ikke bare de voksne
som skal fa anledning til a giede
seg over det store jubileum. Et
ungdomnstreff arrangeres pa
Soiheim 26.mars, og dette vii vre for de meliom 13 og 17. For de
under denne grense pianiegges
det en barnefest, men her er datoen ennà ikke fastlagt.
Foruten dette er et jubileumstidsskrift under arbeid, og en
revy vii settes opp i iØpet av áret.
IKKE BARE FEST

Men et jubileum I et.idrettslag
er ikke bare fest, fØrstog frems
bØr det vre idrett. Opplegg for
dette er det de ulike grupper som
tar seg av, og mye er ennâ i planleggingsfasen. Sikkert er det at
det defile heigen dukes for et
kjempemessig jubiieumsrenn og
I iØpet av sommeren vii det pa
Mjrbanen iages istand et feilesarrangement.

STOR SKIHEL

Bingo
hver fredag ki. 19.00 pa
Mjr u.skoie.
Arr. I.L. Driv

Weekendhjem/
stOttekontakt
Enebakk sosialkontor sØker
kontakt med hjemlperson
som kan vre weekendhjem
for en CP-rammet mann pa
2l ár.
Det er ønskeiig med aviastning minst en gang pr. maned, heist i distriktet SkIIYtre Enebakk/Oslo.'
Det kan pâregnes veiiedning
fra distriktspsykologen i Enebakk.

ENEBAKK IDRETTSFORENING
SKI FOTBALL- HANDBALL FRIIDRETT -TURN

'~~SFq
Karusellrenn og klubbmesterskap lØrdag 13/2-87.
Start ki. 12.00. Startkontingent.
Klubbmesterskap kr 30,-.

ABC bank
Endring av iangdag:

Fra torsdag til tirsdag.
Starter tirsdag 17. febr. -87. Fortsatt âpent til ki. 17.00.

Kundene strommer pa!
og vi treñger mer betjening. Hvis du bier for a jobbe med
innredning, smak, fargesans og mennesker har du sjansen ná!
En av váre dyktige medarbeidere skal over I ledende stilling, og vi soker derfor snarest arbeidsglade

StØttekontakt Ønskes til
funksjonshemmet gutt pa 8
ár. Interesse innenfor idrett.
Ma disponere fØrerkort.
StØttekontakt Ønskes ogsâ
til jente pa 17 ár.
Ca. 4 timer pr. uke.
Veiledning fra sosialkontoret.
AvlØnning etter faste satser.
Henvendelse rettes til Enebakk
sosiaikontor
tlf.
92 60 60, Aud øen eller Laila
østgârd.

-

-

DELTIDS.
BUT1KKSELGERE
med positiv serviceinnstilling og vilje til a yte det hue ekstra
som gjor kundene fornoyd med butikken og varetilbudet.
Full opplring vil bli gitt.
Interessert?
Kontakt Truls Langebeck, 87 13 60 for en prat snarest.

Ai PRPcEss

Lllntenør

Enebakk

Princesshuset,
Asenveien,
1400 Ski

kommunestyre
har mote I Herredshuset
mandag 16. februar 1987 kI.
18.30.
Sakliste:
Godkjenning av protokoli fra
mote 15/12-86.
Vaktmesterstiliingene i Enebakk.
Opptak av lan Samvirke forsikring.
Reguleringspian
Trafikkomrâde (busslomme) ved
Formann i Drivs skigruppe Sttle Øiaas sammen med Stranden skole.
familen. De ser allefrem til en stor skiheig i Østbybak- Folio barne- og ungdomsken og rundt i kiubbens lØyper.
skole.
KirkeSkigruppa I Driv kommer den- renn i Østbybakken. Dette er et Heldagsbarnehage
Planer/kostnadsne heigen med sitt bidrag til nordisk renn, men i reaiiteten bygden
àrets jubileum. I to dager til ende stiller bare utØvere fra vart eget oversiag.
nyttes det som er av hoppbak- kongerike. Disse er forØvrig alt Nye vedtekter for ANØ.
ker, og pa "Piassen" er iØyper fra niáringer til senior.
Invitasjon til a delta i stifteipreparerte til skØyting.
Pa sØndag er let skØyterenn sen av Folio utviklingsselDet hele starter pa iØrdag I for de i Folio skikrets, og her vii skap.
bakkene i Revefaret. Da er det alt fra 104ringer til senior stilie Opptak av lan Akershus
hopprenn for de som stiller I til start.
Energiverk.
kombinert syv til -ni-ársk1asseL
Det legges opp til en hyggelig
Opptak
av ian Norges KomDette er et kretsrenn og etter- skiheig, og arrangØrene haper ytfØiges av langrenn pa plassen. rebefoikningen nytter anlednin- munaibank.
Samtidig er det kiubbmester- gen til a komme seg ut av sofa- Regler for bruk av Enebakk
skap for egne hoppere under âtte kroken og se sine barn, venner og kommunevápen.
àr.
kjente utØve god idrett i iØper og Plan for idrettsanlegg pa Fiahoppbakker.
teby.
SKOYTING OG HOPP
Tii samme tid foregár hoppSØknad om kommunal garanti for ian Flateby Vannverk A/L.
Overtakeise av sykehjemmet
Speiderhytta Dammen pa Fiateby har âpent for
Forslag til avtaie med
servering sØnd. 15/2 ki. 11.00 15.00. FØig rØd- Akershus fyikeskommune.
merket iØype fra Streifinn eller Weng.
Referatsaker.
Skiforeningen Eventuelt.
Saksdokumentene er utiagt
til gjennomsyn pa Enebakk
formannskapskontor I kontortiden ki. 08.00 16.00.
Saklisten er ogsà utlagt til
Prosjekt Ekebergdalen
gjennomsyn pa Enebakk foltorsdag 12. febr. ki. 19.00,
kebibliotek I ápningstiden.
pa Herredshuset.
Lucie Paus Faick
Kirkebygden Ye!
ordfører
-

-

-

-

Servering pa Dammen

-

-

Husk motet

-

AIB1C
bank

ENEBAKK

Innskytervalgmøte 1987
InnskytervaigmØte torsdag 26/2-87 ki. 18.30 1 bankens 10kaler I Kirkebygden.
I henhold til Sparebanklovens § 8 a og bankens vedtekter, skal fØlgende vaig foretas:
1. 1 forstander funksjonstid 4 ár.
2. 3 varamedlemmer funksjonstid 1 âr.
Stemmeberettigede og valgbare er innskytere, som bor
eller har sitt virke eller, for upersonlige innskytere sitt
sete i Enebakk, og som har og I de siste 6 máneder har
hatt innskudd I banken pa minst kr 500,-. Bare myndig
person kan som personhig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget.
Ingen kan avgi mer enn to stemmer ved vaiget, en pa
grunniag av eget innskudd, og en som representant for
annen innskyter.
Innskyter som fyller kravene til stemmerett I flere vaigdistrikter for den sammensluttede sparebank, har bare
stemmerett i det valgdistrikt der innskyteren har sitt
bosted.
Innskyter i den sammensluttede bank som har bosted/
arbeidssted og innskudd I forskjeliige valgdistrikter,
avgir stemme der innskyteren har sitt bosted.
Enhver innskyter som har stemmerett, er piiktig til a ta
i mot vaig som medlem eller varamedlem, med mindre
innskyteren har gjort tjeneste som medlem I forstanderskapet, styret eller medlem av kontrohikomitéen i minst
en valgperiode.
Vaigkomiteens forsiag vii bli fremiagt I banken siste uke
fØr vaigmØtet sammen med liste over nâvrende medlemmer og varamediemmer.
Stemmeberettigede innskytere kan fd adgangskort til
vaigmØtet ved henvendelse til banken t.o.m. 26/2. Tif.
92 60 70.
Enebakk 4. februar 1987
Jan G. Sathren
forstanderskapets formann
-

-

VIGNETT

N5r,
det gjelder
glass

Kontaktlinser
tilpasses

Alt
I F.,
dorer
09 vinduer
til rimelige

Timebestilling:Tlf. 71 43 91
U IL E ST R 0 M
KONTAKTLINSEINSTITUTT AIS
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet)

priser. Sped.
Alt I glassarbeid
utf ores.

Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrà
Asenvn. 3-1400 Ski

02/*873060
HELE DOGNET

R IIJb

OPTIKER

OLAV KJOLBERG
GEIR KJOLBERG
M.N.K.F - M.N.O.F

71 4733
71 68 38

Lillestrøm
Vindu & Glass A/S
(TIOL. VILLA GLASS A/S)
HeIg- 09 nattservice Of. 71 75 5
Jembanet. 24 ved sy6ehosel) 2000 tiHesteem
Teleton 02/71 6038 - 71 4733

GULVSLIP

1)OttER V1000ER SPOIL ALT I GLASS

Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.

Barnepulk
Trygg 09 sikker under
alle forhold
Kompi. veil. 2342,
342,.NA KR
NAKR

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

glaraU
COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice
SKI STASJON

19900M

o1ot,4 cA.o

SPORT - vAPEN - PROPAN
Storgt. 23 - tlf. 7115 42 - 2000 Lillestrom

Vi tar i mot lakkering
og smaskader.
1911 Flateby

Flateby Jern & Farve

TIf. 92 89 93

Bjerkesenteret - 1911 Flateby

KJEPPES

Tor Veiteberg AJ
0
Aul. rorlegqer5rma
BREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI

-

JERNVARER - SEMENT
— KJOKKENARTIKLER
- FARVEHANDEL

Terapeut

BREDA

TELEFON 87 35 06
TELEFON 87 08 28

DROSJER'
Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527
DOG NVAKT
Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Mobiltlf. 094/39 754
og Of. 094/14 867
DOG NVAKT

VEDLIKEHOLD
MODERNISERINC
NYANLEGG
Se v8r utstilling
av s3nitrutstyr kjekkeninnredning og
baderomsmabler.

Wenche
Kaspepsen
har ápnet i Strommen
Utforer alt innen

* MAGNETo
TERAPI
* LASERm
TERAPI
Ring for event. opplysninger
eller timebestilling,

02/719201

TLF. 92 87 40

01

I

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodho(t, Tomter
TIf. 92 26 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

TUbud pa smäbatterier
Iii skoleterien
STORE TYPER

kr 3.00 Veil. P. 7,50

SMA TYPER (varta)
ALK. TIL
WALK-MAN

kr 2.50 Veil. p. 6,90
kr 3.00 Veil. p. 8,00

Kun dagene 12.-13.-14.-15. febr. 1987.
Fina.stasjonene
Byeren Bensin & Service
1911 Flateby 9281 32

FINANSIERING

OK KEN
VARME A/s
AliT VV$ RORLEGGER

Stromsv. 100, Strommen
Tit 71 4597 / 71 45 98
KJOP VVS 605 FAGMANNEN IcJOP VHS 805 FAGMANNEN

ME-RU SENT.RET 3. etg.
2010 STROMMEN

Ytre Enebakk Bensin & Service A.S
1914 Ytre Enebakk - tlf. 02/92 44 08

RNA

VIGNETT

G Iassmester

Stein Darre-Hansen

Ski Glassmesterforretning A/S

Grendesenteret, Flateby

Sjâforskoler

BI I kkenslager

Tanniege

Sandakers Trafikkskole

OSVALD N0DLI

1400 Ski - tit. 87 37 10

Alt i glassarbeider.

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.

Klasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

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

1911 Flateby - tit. 92 84 68

Om nodvendig moter vi
til kjoretimer I Enebakk.

Svein Gulbrandsen

TAN NTE KN IKE AM ESTER
LASZLO FARAGO

Enebakk glass
Alt / glassarbeid

Alt I blikkenslagerarbeid utfores.

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

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

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

TIf. ki. 9.00-15.00
TIf. utenom kontortid

928739
92 80 31

Kvelder, lordag etter avtale.

Enebakk Tannteknikk

Strømshorg &
Enersen A/S

Eneliakk
Regnskapskontor

utforer alt I el-installasjoner

1912 Enebakk
TIf. 02/92 63 03

1912 Enebakk - tit. 92 63 00

EILAG

MEDL AVNORSKE
REGNSKAPSBVRAERS FORENING

Kfedenaatorserie

KJEII BBENDJORII UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tif. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBE!D

Fliiiii

Grendesenteret - 1911 Flateby
DAME- OG HERREFRISOR
Apent: Man. - ons. - fre.
9.30-17.00
Tirs. - tors.
9.30-19.00
Lerdag
9.30-14.00

TIf. 92 48 92

Service-senter for nringsdrivende
Regnskap. forretningsforsel.
bed rifts-ràdgivning.
Gran. 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

Varme. sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepurnper. vannsuceog hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk —hf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TIf. 92 88 51/71 42 92

Bjerke Hàrdesign

v/Trygve F. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 92 43 54

Annonser leses
av folk flest

Flateby Antirust

QT ER
fl)ERE
TZkkl
4PNONSEke/

TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

Enebakk rørleggerbedrift

Bilfirma

Brensel

Frisor

Siw's salong - tlf. 92 80 49

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

Erik Kjelgaard

Scan consult

INSTALLASJ ON SF1R MA

pa Flateby

Opplr/ng pa b/I
Teor/kurs - Ease II

Rortegger

Regnskap

El-installasjon

GAUTE'S TRAFIKKSI(OLE

Kjgp 09 salg av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/92 8070, 1911 Flateby

Annonse-leseren finner
mange gode tilbud!
S

Mettes Härdesign
DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI
Apent:
Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00. lord. 10.00-15.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tit. 92 54 13

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
kI. 09.00-14.00
Ràdyrvn. 9, V. Enebakk - tlf. 92 55 50

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Enebakk Antirust

Rolf Nssvold

1911 Flateby
TIf. 92 89 00

Vestli, 1911 Flteby

Spesialforretninger

AWk 1(4 Yrkeskber
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
kwb J1
TIf. 02/88 81 54
Langdag onsdag 09 torsdag til kI. 19.00.

Enebakk IViarkiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett
Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

Brødrene Svendsen A/S
Alt I nydyrking, bakkeplanering
og anner, massetransport.
RIingen
TIf. 8370 19172 1685

Utsigts rammeverksted
Alt i innramming
Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk
1911 Flateby - tit. 92 86 10
Ogsà kveldstid

SELGE EIENDOM?
Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

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

Sissels parfymeri
og solarium
TIf. 92.85 64
Apent hver dag.
Grendesenteret, 1911 Flateby

Jan M. Johansen

TOM NILSEN

Mur, puss,
peiser og fliser

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

TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Smáttaveien 3 B,
1911 Flateby - tit. 92 8590

D. Freitag & Co

Enebakk
Transformator
verksted

CS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn.

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

Boks 27, 1911 Flateby - ttf. 9285 IC

Clifford A/S
Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant Cafeteria
=
=

Pa tross av den innholdsrike, norske ordlista, man fØler seg sterkt
underernert pa gode ord og uttrykk etter en slik musikkopplevelse.
For en opplevelse er det sikkert at det ble for alle de som hadde funnet veien til ekteparet Aambø fredag kveld. Og rart 'var det ikke med
sâ store kunstnernavn pa gjestelista. I tillegg til husvertene selvpâ
henholdsvis kiaver og i sang, var det fiolinist Terje TØnnesten og Age'
Kvalbein pa cello som stod for musikken. Sistnevne mottok forØvrig
ganske nylig det høythengende trofé Spellemannsprisen. Pa programmet stod verker av Shostakovitsj, Schuman og Handel.
A ga inn pa den musikk som
ble presentert ligger ikke i Underskrenes makt, men at det ble
en stor opplevelse for de tilstedevrende bØr ei betviles. Og det
var ikke den bestemte, litt spesielle gruppen som fantes rundt i
sofaer og stoler. Nei, ulike mennesker fra fjern og nr var
det.Enkelte spesielt musikkinteresserte, andre uten sko som
har berØrt gulvet i en konsertsal
forut. Rundt tebordet etter konserten kunne man hØre musikkdiskusjoner pa hØyt plan, men
ogsà ban som resulutt yule trykket ned av-knappen om radioen
sendte slike toner. I en sammenlieng som denne not han derimot kveldens reportuar uten
stengsler.
SPESIELL ATMOSFIERE
En spesiell atmosfre er nØdt til

A bli med sà stor musikk servert i
en dagligstue. Man kan lene seg
tilbake, nyte og leve seg belt inn i
tonenes verden uten tanke pa a
vurdere og kritisere. Samtidig
sitter man sa nr utØverne at
man observerer de minste detaljer og krevende teknikker som er
med a skape det som nar vart
Ore.
Litt spesielt er, det nok ogsa for
musikerne. - Kjempekoselig! var
Terje TØnnesens spontane kommentar. - Liker kontakten, at
musikken kommer inn i et sosial
samvre. I var tid skapes det en
avstand mellom de som hØrer og
spiller. Dette er mye pa grunn av
media. Her blir det liksom gammeldags, et slags "Back to nature".
STORE KUNSTNERE

den tradisjonelle konsertsal ofte
skapes stor avstand mellom publikum og utØverne. - I en sammenheng som dette kan prestasjonspresset vike for det befriende og uformelle. Det er fØrst da
musikken begynner a leve!
- Hvordan far dere sa store
kunstnere hit? - Vi bare spØr,
svarer AambØ. Ofte er det musikere vi har spilt sammen med.
Terje og Age holdt vi konsert
med i Operaen. De som kommer
spiller ikke pa Økonomisk basis,
men fordi de liker den uformelle
formen. Vi spØr alitid utrØvere
som lever FOR musikken, dette
merker publikum godt.
Og hva man matte gi for musikkopplevelsen? Ti kroner i en
bolle ved utgangen, for te og
rundstykker

Arild AambØ mener ogsá det i

Solveiglia

0

En enorm aktivitet har det vrt i bakken de tre uker fØr Solveiglia
ble offesielt âpnet søndag. Det var kommunens representant Per
Kongsnes som fikk geren av a klippe over det rode band, og i stor fart
prøvekjørte Solveig bakken pa kjelke.
Og hvem er sá Solveig, den
glade 70-áring som har fátt
bakken oppkalt etter seg?
Solveig Skaugen er det fulle
navn, og hun er grunneieren
som har ervervet rundt 40
mM til formálet for en billig
penge. —Har selv vrt et utemenneske i alle mine dager.
Det er viktig med sund ungdom, derfor solgte jeg deler
av eiendommen, sier hun
med stort smil. Ogsá tre an-
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Det var varaordfØrer Per Kongsnes somfikk ceren av a klippe
over det rode band.

Na ogsá med
snitter og
koldtbord!

FYRINCSOLJE
PARAFIN

dre personer bØr fà sin heder
etter at bakken ná er âpnet.
1100-1200 dugnadstimer er
nedlagt, de fieste av disse

kan legges pa Per Nilssen,
Bent Habberstad og Hâkon
VeggumslØkkens
skuidre.
Disse er ogsá de eneste for-
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elØpige medlemmer av al- kveldstid, dessuten om dapingruppa som ble opprettet gen i helga. I vinterferien hapa EIFs halvârsmøte.
per de det blir mulig a holde
den oppe pa dagtid, og for en
260 METER
rimelig sum kan det kjØres pa
Den ferdige bakke máler dags, kveld og árskort.
260 meter, har et trekk pa 160
Et kurs som er butt vist en
og fall pa 70 meter. I direkte
utgifter har anlegget kostet voldsom interesse er allerede
310 000, og dette er foriØpig igang, og et nytt blir det i
mars. Etterhvert er det ogsâ
lagt Ut av ElF.
Smykke seg med et meget meningen det skal komme
bra lysaniegg kan den, og igang organisert trening for
dette skal visstnok lyse helt de som Ønsker det.
til Heggesletta.Pâ tirsdag, Muligens vii ogsâ Streinn âptorsdag og fredag er det mu- ne sine dØrer de kvelder bakligheter for a kjØre pa ken er ápen.
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