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Onsdagens
tekst
Se side 2

Løssalg kr 3,50

Lokalavis for Enebakk -

I
ST OR
OM IDRETTSANLEGG-

Flateby
Hopnmusikk

Nils-Petter Wiik holdt en
inniedning om planene for
idrett.sanlegget pa Flateby.

Se side 4

forsiag tilbake for
Helge
Nilsens(V).Dette ________
gikk ut pa at p1 _
nene utarbeides i
to alternativ A og
B, og forutsettes
ferdigbehandlet
til mai, slik at
STUI-sØknadsfrist
kan overholdes.
Forsiaget ble vedtatt mot en stemme.

Dette
or...
Se side 5

JubileumsPenn
Se

/

7

Loge
Se side 9

Liv og rØre ble
det I kommunestyret mandag da
plan for idrettsanlegget pa Flateby stod pa sakslista. Alle hacide sine

meninger, og ingen lot motinnieggene forbli usagte.
Plankomiteéns leJorunn
der
Buer(Ap) fremla
et forsiag om inn-
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Kanefapt
Se side 12

I ((BpIIIeIl kan og bØr passe '
I til person og antrekk

IFá gode rád av Anne-Lise
I
F•LL
I URr, BRILLESENTER
AS
I

ANNE-USE FLAM, OPTIKERMESTER
ldrettsvn, 20 - 1400 Ski - TIf. 87 50 30
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sendelse av STUI-søknad allerede
iár. Pa denne maten kunne man
mulig
raskest
komme igang med
byggingen av en
flerbrukshall. Ved
flittige besøk pa
talerstolen støttet
Egil
Sørensen(Frp) opp
om dette, mens
Høyres Jan Østreng fremla forslag om a gá inn
for en hall A (uten
underetasje for
Den
flerbruk).
langvarige debatt
endte i at bade Ap
og H trakk sine

Det var HØyres østreng som
var først ute etter en inniedning
om anlegget av Nils Petter Wiik.
—Et alternativ B med en tierbrukshall er ikke akkurat mytet
pa idretten. Ungdomsklubb er
nevnt, denne er en vesentlig del
av fundamentet for Flateby Samfunnshus. Barnehage orientert til
Streifinn ma vre en ulempe lokaliseringsmessig. Denne burde
det vre bedre a legge til et av de
fremtidige tomtearealer. Hvorvidt det er grunniag for et nringsareal er ogsa et spørsmdLsa
han.
østreng pekte
at bane og

pa

Forts, side 8 (2)

PA DER-JAKT? Kjor lii
YTRE ENEBAKI(
BENSIN &
SERVICE A.,S
1914 Ytro Enebakk
BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. guramiforhandler
StAt-radial stadig pA tilbud!
Dekksalg
til W. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!

og service

Ti!. (02) 924408
EKOFISK

VIGNETT

FRITT FORUM
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for
lange innlegg etter beste sklonn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og
ad resse.

11: Mari kirke v/Johannessen.
11: Enebakk kirke.
Fam.gudstj. v/Helgheim.
17: Stranden bedehus,
Flateby.
Fam.gudstj.
v/Helgheim. Kirkekaffe
og hyggesamvr.

Norges Husmorforbund ser
miii 0 og ressurs som en av sine
store oppgaver, og vi arbeider for
A redusere forurensningene i Norge.
Det er en velkjent sak at mange av de typer batterier som er i
saig er farlige forurensningskilder gjennom sitt innhold av tunge metaller.
De brukte batteriene burde
derfor ikke kastes i det vanhige
husholdningsavfall.
Vi vii oppfordre forretningene I
Enebakk til a sette igang innsamhing av brukte batterier, shik
at de kan bli forsvarlig destruert.
Det bØr settes opp innsamlingsbokser hos alle forhandlere
av batterier. bade forretninger og

Torsdag 19/2
(U) 19.00 DU SØTE FRIHET
Lørdag 21/2
Annet arrangement
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bensinstasjoner, slik at folk lett
kan kvitte seg med de gamle batteriene pa en forsvarlig mate nár
de kjOper nye.
Forhandlernes organisasj oner
kan ta kontakt med Oslo Henholdsverk som allerede har etablert innsamlingsrutiner for batterier, eller kontakte den tekniske etat i kommunen.
Med hilsen
Akershus Krets av Norges Husmorforbund
Ressursutvalget
Kjersti Iden (sign)
Markveien 7 b
1400 Ski
tif. 87 41 94

AVIS TIL INNTEKT
FOR REDD BARNA

Søndag 22/2
(B) 16.30 JUNGELBOKEN
(U) 18.30 NATTSEILERE
(U) 20.30 DU SØTE FRIHET

Kurs i mobeltapetsering
Enebakk Bonclekvinnelag,
start: 19. feb. ki. 17.30.
Bingo hver fredag ki.
19.00, pa Mjr U.skole.
Arr. I.L. Driv, se ann.
Jubi Ieums-renn
pa Streifinri, start: sØndag
22. feb. ki. 12.00. Se ann.
Enebakk skolestyre har
mote tirsdag 24. feb. ki.
19.00. Se ann.
Teatergruppa samles I
Flateby samf hus onsdag
25. feb. ki. 19.00. Se ann.
Tiltaksnemnda i Enebakk har mote for nringsdrivende onsdag 25,
feb. ki. 19.00. Se ann.
Enebakk Hoyre
MedlemsmØte onsdag 18.
feb. ki. 20.00. Se ann.

MOTES TIL DYST

III foppetningsdpivende

Kirkene 22. februar 1987
Enebakk
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SØndag er det jubileumsrenn i
skigruppa i ElF, og her vii det
motes iØpere bade fra Romerike
og Folio. En av de fâ sjanser er
det derforfor de fra 10 til 15 âr til
A konkurrere med iØpere fra det
annet idrett&iag i kommunen.

Arrangementet er skigruppas
markering av iagets 60-ârs jubileurn, og det eneste store renn som
blir holdt 1 disse lØyper denne
lyst pa noe a bite i, Streifinn holder selvsagt âpent!

Inge Mork og Stian SØrlund har samlet inn penger til
Redd Barna.

To oppfinnsOmme
gutter er Inge Mork
pa 12 1/2 og Stian SØrlund 11 1/2 fra Flate-'
by. Med stor fantasi
laget de avis som ble
solgt til inntekt for
Redd Barna. Og noen
gode selgere ma de
vre for avisen ga en

inntekt pa 90 kroner
for 18 eksemplarer
som hver kostet en
krone...
Pengene er allerede
sendt Redd Barna og
og planer om et nytt
foreligger
produkt
allerede. Flott levert gutter!

Onsdagens tekst
Bibelen äpen for alle
Rom. 10, 13-13

den grunn som Jesus Kristus har iagt for oss.

Det norske Bibelselskap har gáende en aksjon under mottoet: -Bibelen âpen for alle-. Vi vii
mote denne aksjonen i
mange sammenhenger: I
Fjernsyn, radio og mØte-virksomhet.
Det er en mulighet her
hos oss. I hvert hjem finnes det en bibel. I var menighet har vi nylig avsluttet fellesmøtene i anlédning Bibeldagen 1987, og
det var en glede a se at sã
mange fant veien til disse
mØtene. Na gár den jevne
virksomheten videre med
møter og gudstjenester.
Hvis den kristne tro
skal fá betydning i hv
dagen, er det viktig at vi
bruker Bibelen. Der moter vi Guds ord med kall
til frelse og trygghet pa

<<Bibelen ápen for alle>>
er ogsá en vision. Vi vii
gjerne vre med og bringe det glade budskap videre til nye grupper og
nasjoner, ja, til det enkelte menneske.
Bibelens budskap gjelder oss alle, for -hver den
som pákaller Herrens
navn, skal bli freist>>,
Rom. A.B.
Derfor: Bruk din bibel!
Velkommen til møter og
gudstjenester.
S.H.

REDD BARr'A
Jernbanetorgel 2, Oslo I

Poslgirokonlo 5000187
I
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Ukens spaltist
Do udugelige og häpluse...?
A kiage har lange tradisjoner bade her pa berget
- og ellers. Temaene er
utallige som havets sand
og bimmelens stjerner og kan variere fra f.eks.
skatter og avgifter, til
Ove Aunlis skjegg og
TV-vertinnens frisyre.
Et tema som alitid slâr
an, er den udugelige og
hâpløse ungdommen. De
voksne har lett for a komme med anklagelser mot
ungdommen, ungdommer
som drikker, ungdommer
som harser, pøbier og
stjeier, ungdommen som
raner, kler seg fait og fører et uhøvisk sprâk. Ja,
ungdommen skal mange
steder were sá ille at store deler av befolkningen
knapt tor gâ ut etter mØrkets frembrudd! Men det
verste med de unge er
kanskje likevel at de attpAtil forlanger sã mye. Ja,
bent fram stiller krav! De
krever til og med a bli undervist pa skolen, ja, de
forlanger a bli det hele tiden. De kiager (der har.vi
det igjen!) nâr de klassevis uten varsel blir
sendt hjem fra skolen fordi hereren er butt syk og
vikar ikke kan fremskaffes. Det Mager - og krever
undervisning!!I var tid
jublet vi. Videre Mager de
unge over at de ma bruke
kerebØker fra sekstiàrene. Som om det er noe a
kiage over! Vi brukte da
de samme bØkene selv og vi har Jo kiart oss bra!
Gudene ma derfor vite
hvor de unge har fàtt denne kravmentaiiteten fra!
For foreidrene er jo sà beskjedne - for ikke a snakke om best eforeidrene.
Men selv om det er iangt
meliom lyspunktene i
ungdomsflokken, har Flateby et positivt unntak:
Ungdommen var danser
ikke, i hvert fall ikke offentlig. JJen slags styggedom har bygningsrádet
satt en effektiv born for.
Pa Fla teby er nemlig dans
sà farlig at det kun er tiliatt for viderekomne
voksne - og da pa samfunnshuset i de sømmeligste former! Ja, Flatebys
ungdom er heldig sânn!
Si nâ far ungdommen se

til a fâ Øynene opp for den
voksne verden - og ta del
i det de skal arve: Luftforurensninger, forsuring av
elver og vann, mat med
becquerelier, skogsdød,
fiskedød, forsøpling av
ha vet, ja til atom vápen og
trygging av freden!
Kan det vre at de som
kiager over ungdommen
egentlig kiager over seg
selv? Er det kanskje slik
at de unge er et slags
speilbilde av de voksne?
Noen vii hevde at man
har fàtt en ungdom man
ikke har fortjent. Andre
vii snu pa flisa ogpâstâ at
ungdommen har fátt foreidre og miijø de ikke har
fortjent! Eplet faller ikke
langt fra stammen heter
det. Det er et ordtak mange voksne bruker (riktignok heist om andres epler) og gir i kiartekst uttrykk for et forhoid vi
piikter a tenke over nàr
det kiages over de unge.
Det er nemlig ikke nok a
konstatere at noe forholder seg slik og sãnn, a
sette navn pa ulykken og sá ikke gjØre noe mer,
er ingen tjent med.
De unge vii ailtid identifisere seg med de voksnesidealer og hoidninger.
Ja, de voksne er de unges
idealer. Her er det tale om
en kontinuerlig pavirkningsprosess I hele oppveksten. Det er derfor
først og fremst de voksnes
ansvar a gã foran som gode eksempler og legge et
grunniag de unge kan
bygge videre pa. Jo bedre
eksempler vi voksne er, jo
bedre blir ungdommen.
Statfettpinnen sender
jeg videre til Dag Haug,
Fiateby.
Lasse Furevik

Oasebevegelsens ledep
til Biepkely
Menighetssamlingenne i Mari fortsetter, og den
26.februar er det Jens-Petter JØrgensen, leder for OASE-bevegelsen som gjester Bjerkely. Han vii tale over
temaet fornyelse, dessuten vii (De fire venner) bidra
med sang.
Se forøvrig annonse neste nummer.

Ukens filmep
Giensyn med Jungelboken

Siste kino-heig i februar maned byr pa nok en film i Disneykavalkaden - den siste tegnefilmen som ble laget av Walt Disney selv.
Den ble fØrste gang vist i 1967
og er en av Disneys mest suksessfulle tegnefilmer. Det tok over 3
ar a lage filmen med 70 tegnere,
200 artister og teknikere som
sammen laget over 300.000 tegfinger som ble brukt i filmen.

aldersgrensen er satt til 5 ar.
Jungelboken (basert pa boken
av Rudyard Kipling) forteller historien om Mougli, en ung gutt
som ble etterlatt i Indias jungel
ved fØdselen og oppdratt av en
flokk ulver.
Filmen skulle vrt vist pa lØrdag 21/2 men pga. av annet arrangement pa Huset vii den kun
bli satt opp pa ordinr forestilling sØndag 22/2.

Dette er en typisk familiefilm -

Nopsk.film Pao sill bestel.
Den norske siiksessen NATTSEILERE er et resultat av et
samarbeid mellom NRK og
Norsk Film A'S - og det ma ha
vrt et meget godt samarbeide.
Vi er pa Ytre Senja. Aret er
1877. Ei ung jente blir funnet- tilsynelatende livlØs - blant vrakgodt og tangvaser. Stormen har
skyllet henne i land. De far liv i
henne, men hun har mistet hukommelsen, og ingen vet hvem
hun er eller hvor hun kommer
fra. De kaller henne Baremor eller Pigen fra havet.
Et risker-par tar seg av henne,
og etter hvert blir det klart at
hun har usedvanlige evner. Bl.a
spiller hun vidunderlig vakkert

pa orgel. Piken fOler seg som en
fremmed fugl blant det vrbitte
kystfolket, og hun drives til a
spore opp sitt opprinnelige hj emsted. Under flukten gjemmer hun
seg I bâten til den farende fanten
Borr, en beryktet og ettersØkt
vâghals, overbevisende spilt av
Helge Jordal.
Dette er opptakten i NATTSEILERE - en flukt fra lensmann og Øvrighet. Sammen foretar Borr og Bâremor en dramatisk ferd til vanns, til skogs og
over fjell. En reise som etter
hvert ogsâ foregdr i pikens eget
sinn, og som litt etter litt avdekker hennes mØrklagte fortid...

NY komedie med Alan MASH Aida
Det er en Alan Alda-produksjon - kanskje bedre kjent fra
TV-serien M A S H. Han har vunnet Emmy-prisen (fjernsynets
Oscar) 4 ganger og er den eneste
person som har fu.tt prisen bade
som regissØr, manusforfatter og
beste skuespiller.
I DU SØTE FRIHET spiller
Alan Alda en historiker som har
skrevet en saftig bok om den
amerikanske revolusjonen. Boken siar til og blir en bestselger,
og filmiettighetene selges til Hollywood. Nar filmteamet ankommer den hue rouge byen der
historieprofessoren underviser,
for a begynne innspihlingen av Illmen, blir forfatteren kastet ut i
en gal filmverden, mye verre enn
den han hadde forestilt seg pa
forhand.
For boken hans var saftig nok
de, men den var ogsa intelligent,
en vinkling filmprodusenten
valgte a utelate fullstendig. RegissØren hadde dessuten en grei
3-delt regel for a lage film som
skulle slâ an hos et kinopublikum.

Drit ut autoriteter - Ødelegg
ting - fierne klrne .... En oppskrift han ogsá hadde tenkt a benytte i denne filmen.
Filmen blir vist torsdag 19/2og
sØndag 22/2. Vi sees pa Flateby
Kino til 1 time og 48 minutters
fin underholdning!

Energisparing

A. Sakki - tlf. 83 17 55
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Nytt styre
i SV
Enebakk SV har holdt arsmøte
den 9. februar 1987. FØlgende styre ble valgt:
Leder: Tom Nilsen, sekretr
Anne Rysstad Wold, kasserer
Kari Heier, Kvinnepolitisk kontakt Trine Althei, faglig kontakt
Knut Sandaker, styremedlem
Stein Sem- Johansen.
11987 vil Enebakk SV fortsette
sitt arbeid med barne- og ungdomspolitikk i kommunen.
Videre vedtok arsmøtet en
henstilling til regjeringen om a ta
skarp avstand fra USAs prØvesprengning i NevadaØrkenen.
Det ble bevilget kr 200,- til Nicaragua og kr 200,- til Afghanistan-komiteen.
For Enebakk SV
Anne Rysstad Wold

IDS

Noe spesielt opplegg I forbindelse med aksjonsuka om aids har
det ikke vrt i Enebakk. Men
heslsesØster Sissel Gundersen
opplyser de utover varen vil ga
inn i begge ungdomsskolene.
-Tror kanskje deter lint det hele
nâ far sunket litt etter all informasjon denne uka. Deretter kan
det vre spørsmal som dukker
opp. Hun sier videre det bare er a
kontakte helserad, helsesØstre
og kommunelege 1 om man har
spØrsmàl. En videoflim om temaet lanes ut til lag og forefinger om det er interesse for det.
Dessuten videt 4ioldes -tAiri
for nøkkelpersonene innen helsetjenesten i kornmunen to kvelder i mars. Dette er det fylkeslegen som vii holde. Hver kommuner er palagt a sette opp aidsplan, og dette vil i snar fremtid
bli gjort ogsa i Enebakk.
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Solskjerming
D. Berg - tlf. 92 88 72

Varmegjenvinrn
Tetnlngslister
Tilleggsvinduer
Toning av g1as
TIf. 83 13 59 Nordby bruk, 2009 Nordby
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ENGER NY HER
STYGT LAT DET,
MEN MORO VAR DETI. PA SOLHEIM
I dette ãr kan
Stranden skolemusikk feire sin passering av 25 ár. Men
en liten titt tilbake
viser at musikklivet i
den nordre del av
bygda ikke startet
her. Allerede
pa
20-tallet
eksisterte
Flateby
Celluloseforening, og senere
kom Flateby Hornmusikk. Vignett tok
en prat med tidligere
formann og ivrig musikant i sistnente,
Ragnar
Karisen.
Stygt lãt det, men
moro var det, det er
nâ hans mening.
Flateby Hornmusikk ble dannet i 1946 etter institativ fra Magnus Haug som i sine helt unge dager hadde vrt medlem av Flateby Celluloseforening. Noen in•struktØr eller dirigentutdannelse
hadde han kanskje ikke, men var
iallefall musikkinteressert. Og
behov for et korps var det, det sâ
man iallefall pa grunnlovsdagen.
Et ár ble det leid musikk fra byen, et annet ble marsjen akkopagnert av trekkspilltonër.
GAMLE UNSTRUMENTER

PA loftet pa Haug ble det rotet
frem noen gamle instrumenter
fra den forlengst nedlagte eelluloseforening, og fra drengstua
begynte de fØrste Ui og støt a lät.
—Hadde ikke akkurat notekurs
og aspiranttid, fikk utdelt vârt
instrument med beskjed om A gà
hjem a trene. Etterhvert spilte vi
for fuilt. Vesentligst gikk det i nasjonalsanger, juletoner og marsjer.

Det er kommet nye
eier pa Soiheim Café,
Erling Enger bosatt
pa Gran, men med
rØtter fra HØland.
Her vokste han opp
sammen med sine ti
sØsken, som flere
etterhvert har beveget seg mot Enebakk.

Ragnar Karisen syns det er viktig a satse pa musikken
ogsâ ifremtiden.
sykklubben "Hygga". Disse
strikka og sydde, hjalp til med
arrangementer og kakeiotterier.
Hva kommunestøtte angár fikk
de 1200 kroner etter ti ár, noe mer
fikk de forØvrig heller ikke seinere.
—Vi tok all den spellinga vi kunne fa, og pa tross av at det iat forferqelig likt.efolk det. Faktisk
var ikke alitid vi spilte den samme sangen engang..
GAMLE INSTRUMENTER

Det viktigste med hele korpset
var at det var moro. Karisen kan
godt erindra at de ikke ailtid var
sá snille. —Bráka vi for flt sâ jaga han Magnus oss hjem. Husker
spesielt en gang da en av guttene
dytta full pipa med snØ, hele
rommet var bare rØyk. Ble ikke
noen Øvelse den dagen nei!
—17.mai var en slitsom dag— Vi
var det eneste korpset i bygda, sa
STOTTE FRA SYKLUBBEN de frakta oss til Kirkebygda og
Ytre etter ferdig marsjrute pa
"HYGGA"
Den uavhengige forening vaig- Flateby. Ofte ble det 7-8 kilomete styre, og stØtte fikk de fra ter i tog.

ken legges ned. —Noen gifta seg,
andre flØtta ut. Dessuten sleit vi
enormt Økonomisk.

Mange kjenner han nok som innehaver av videoforetningen pa
Gran. Dette er noe han fortsatt
driver med pa tross av overtagelsen av Soiheim. Og ganske sa
bratt var han sjef.—La inn bud,
men det var denne "kinamann"
som fikk det. Etter ei uke ringte
han til meg og undret om jeg likevel ikke yule ta det over. Tror ikke det hadde vrt noe srlig
marked for kinamat her ute, folk
yule kanskje stikke innom etpar
ganger, for deretter a vende tilbake til kjØttkakene.
LANGT LITE PA BONDEBYGDA

En del endringer er foretatt etter overtagelsen, og sikkert er
det at da Vignett tok en tur innom fredag kveld var parkerings-

plassen full, og et myidrende livbade inne i discoteket og i caféen. —Det var for strikst her, passer ikke med 22-ars grense og
dressbukse i Enebakk. Vi er jo
langt ute pa bondebygda!Na er
det 184r hele tiden, og de sma,
fiotte retter er byttet ut med
vanlig mat. Alt var jo bare latin,
skjØnte ikke et kvekk av menyen
selv. Dessuten satser jeg pa krefter herfra, ikke Paris. Fire faste
samt fern pa deltid bor alie i Enebakk. Om ikke lenge vii det ogsa
komme ei kokke.
LEVENDE MUSIKK

Behov for et utested er Enger
overbevist om at vi trenger. —Det
er en merkelig poiitikk at det ikke skal vre noen tilbud her. Alle
skattepengene gdr ut av kommunen. Tidiigere reiste ungdommen helt til Askim og Mysen i
helgene.
Men ikke bare for de unge skal
caféen vre,heller ikke de voksne har noe sted a ga ut. Pa fredag
blir det etterhvert levende musikk, og eilers rekeaften pa onsdag og buff torsdag.
Om kieggenaynet "Café Hyggelig" er dekkende, nei det Mr
man selv finne ut.

DENGANG OG IDAG

Hviika tanker har sa den mangeârige musikant av dagens korps
sammenlignet med Flateby
Hornmusikk?
—Idag blir alt sa stort, man greier

Jeti,og
man ma ga pa en konsert for a
hØre dem spille. Vi var masse ute,
var ikke sá nøye pa a Øve inne om
det var pent vr. Folk dreiv i haven og pa jordet og hØrte oss.
Men rent faglig er det selvsagt atskillig bedre nâ,og man har flere
muligheter.
Karisen mener det er viktig a
satse pa musikken ogsá i fremtiden. —Meg har den gitt utrolig
mye som ikke direkte kan regnes
i kroner og Ører. Musikk er en
flott hobby!, konstaterer han
energisk.
Men pa tross av mye moro og
leven, i 1959 matte hornmusik-

[KSKLUSIVT FOR RADIO 1 OG VIGNETT

Musikkmix med l(jeII-Petter

Janet Jacksonholdt en veledighetskonsert for hjemløse i Madison Squeer garden i ianuar.
Duran Duranstarter en verdensturne 10.mars i Japan. De vii
komme til europpa 30.mars, 09 skal ogsá innom Norge.
RykterDet svirrer i lufta at Bob Geldof skal ha hatt et lite sidesprang med en viss Emma McIntosh. I en kommentar til dette
uttalte Geidof Forrige uke var det min kone, denne uka er det
meg det gár rykter om.
Grefory Abbotter butt tilbydt flere filmroiler etter at diverse
filmfoik har sett hans video. Han skal ogsà medvirke i MiamisVise

(b.v)OddbjØrn SiljebØl, Karsten SiljebØl, JØrgen SikkerbØl, Finn-Tore Sundby, Olav
Olsen, Per Man gen, Harry Utsigt, Egil Einersen
(f.v) Ole SiljebØl, Tor Johannesen, Ragnar Karlsen, Magnus haug, Ragnar Pedersen,
? Olsen.
En av korpses cktive er ikke med pa bildet grunnet reise til Suez, BjØrn Man gen.

Kampanje
For tiden er det en kampanje p6 gang i den amrikanske musikkanalen mot bruk av dopende midler. Flere kjente stierner har
man fátt til 6 stâ frem 6 si dette, blant annet Jon Bonjovie.
Mickoel Jackson
kommer med ny LP 20. april. Denne har tittelen Smoothcriminain og to av Iátene heter Bad og Liberation girl

VIGNETT

Dette er. I

Enebakk Jeger og fiskepfopening
Enebakk Jeger- og fiskerforening er kanskje ikke av de mest og best markedsførte
blant bygdas 84 foreninger og lag. Men dette
er et forhold foreningens styre nã akter a rette pa. Jeger- og fiskerforeningen har i dag 300
medlemmer hovedsakelig fra Kirkebygden
og Ytre. Et sterkere innslag av medlemmer
fra nordenden av Enebakk hadde ikke vart a

forakte, mener foreningens styre. I milevarende ár er det Walter Svarthol som er formann. Medllemsmassen har en alderssammensetning som kan stá som eksempel pa at
det er mulig a bygge bro over generasjonskløften. Foreningens yngste medlem er 12 ãr,
og den eldste? Ikke belt klarlagt, far vi opplyst. Men langt oppi Ara, ja, det er mange.

-

Enebakk Jeger- og fiskerforefling kan etter all mulig sannsitt
synlighet
feire
40-ársjubileum en gang til neste

dr. De fØrste referat fra mØtevirksomhet er datert 11. juni 1949.
men det er helt pa det rene at
virksomheten startet minst ett
àr tidligere.
Om noen har den oppfatningen
at Jeger- og fiskerforeningen leker Rambo I buskene rundt i
Enebakks skoger, sd tar de styggelig feil. Foreningen har faktisk
45.000 mdl av Enebakks skoger
bade hva
og vann a forvalte
gjelder jakt og fiske.
En del av dette arealet er Rau-
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Na gar det fortere

0

ab

inger
I ABC bank.

ABC bank introduserer seivbetjening for betaling av bank- og postgiro!
Er du kunde hos oss, og kommer med en ferdig utfylt giro, tar det bare
noen sekunder a ordne betalingen:
I. Riv av kvitteringen. 2. Legg resten i vr nye girokasse.
3. Stemple kvitteringen i kvitteringsautomaten.
Det er det hele!
Var nye Giroservice vii du snart finne i samtlige ABC fihialer. Ikke
bare er det butt enklere a betale regninger, - det blir dessuten billigere enn
A belaste kontoen din ved skranken. Fra 1. mars vii dette koste 4 kroner,
men med ABC banks nye Giroservice betalerdu halvparten.
Det er ille nok a betale regninger. Na slipper du ihvertfall a st.A i ko
for a betale dem!

AIM/C

bank
En god bank gjor det enklere.

VIG N ETT

Jubileumspenn I dpommevwp
Strâlende vintervar med sol fra skyfri
himmel og fine forhold i løypene to dager
til ende kastet ekstra glans over Drivs jubileumsrenn i helga.
Hele fredagen sâ det dystert ut, da snøen lavet ned. Men det var selvfølgelig bare for a muliggjøre menneskelige forhold
i løypene. Det var unektelig noe hardt for
det siste snØvret satte inn. Sâ da lørdagen opprant, og sola strálte, da var alt
som bestilt til Drivs store skidager. En
ekstra innsats i lØyper og bakker krevde
det riktignok pa morgenkvisten fra skigruppas folk, som rakk a fá alt klappet og
kiart fØr startskuddet gikk i Revefaret
lørdag morgen klokka 11.
FrammØtte tilskuere og foreldrefØlge kunne kose seg og
slappe av i sola alt mens tider
og poeng ble behØrig notert.
Innimellom skulle det ogsâ
trØstes, beroliges og godsnakkes. Ski skulle smøres...
Til sammen 16 meget unge
hoppere stilte opp i rennet i
Revefaret lØrdag formiddag. I
klasse 6 àr deltok tre ivrige
hoppere i liten bakke. Martin
Kathrud fra Driv gikk av med
seieren etter to flotte hopp pa
henholdsvis seks og seks og

en halv meter.
I Stor bakke ble Erik Kristoffersen nr. 1 i klasse 7 ár,
mens Aril Karisson ble nr. 2 i
klasse 8 ar, og Kim Kay Thoren nr. 2 i klasse 9 âr.
Hopprennet i Revefaret lØrdag formiddag var egentlig
del av kretsmesterskap I kombinert. Langrennsdelen av
rennet ble avviklet i lØypene
ved Drivplassen kort tid etter
at hopprennet i Revefaret var
avsluttet. En del av hopperne
I Revefaret startet imidlertid

Begynner ikke snart premieutdelingen a'?

Christofa Key Thoren og M&rtin Kathrud. Martin vant
hopprennet i klasse 6 ár med 190.7 poeng.

Smàgutter 11 dr. - FornØyde Driv-gutter etter endt dyst i sØndagens kretsrenn.
bare i spesiathopprenn. En
smule forvirring rundt premieutdelingen i den forbindelse, men alt ordnet seg, og
hele resten av jubileumsrennet forlØp velsmurt og nydelig
i vãrlig, varmende solstràler.
Hopprennet for de øvrige aldersklasser ble ogsà avviklet
fredag i stor og liten bakke i
østbybakkene. Dagens beste
prestasjon sto utvllsomt enebakkgutten
med et nydelig hopp pa 44
meter. Bakkerekorden er pa
45.) LØkstad hopper imidlertid ikke lenger for driv, men
har gâtt over til Skimt. Samme det - gutten er enebakking han, og vi spar en stor
framtid for den unge hopperen.
Ellers bØd ogsà dette rennet
pa enkelte fine Driv-prestasjoner. Anders Kathrud ble
nr. 3 i klasse 9 ár med 152.5 p. I
klasse 14 âr ble Mads Ringnes
nr. 2 med 119.8 poeng og
Henning Hagen ble nr. 2 I e.jr.
klasse B med 172.7 poeng.
SØndag gikk kretsmesterskapet 1 langrenn av stabelen
fra Drivplass i strálende sol.
Det var mØtt fram godt med
tilskuere - ikke bare entusiastiske foreldre, men ogsâ andre interesserte, og diverse
turgaere som tydelig hadde
lagt turen om Drivplassen for
fA med seg en del av jubileumsrennet. Det ble ikke jubilanten som forsynte seg grovest av de gjeveste plasseringene i dette rennet, selv om
DrivlØperne totalt sett hevdet
seg bra.
3 fØrsteplasser kunne likevel arrangØrklubben smykke
seg med. Aslak østvág tok 1.
plass i 3 km klasse 12 ar med
tiden 10.10. Anja HØnsi vant
som eneste deltager i sin klasse med tidep, 12.13 (jenter 13
âr), og Christin Teig vant, sin
klasse med tiden 18.26. Ogsá
hun var eneste deltaker i sin
klasse, noe hun slett ikke satte pris pa. - Det er mye mer
moro nâr en har noen a gà
mot, mente Christine, som ellers har gjort det sá bra at hun
skal delta i landsdelsrennet,
og ligger godt an til en plass i
hovedlandsrennet som gâr av
stabelen i Askim.

Framtidig storhopper. Hva vet vi? I alle fall sto Tor -Marius Engen (8)for dagens lengste hopp pa 14 meter iRevefaret lØrdag formiddag.

Om noen àr er det min tur. Enfàr kose seg i sola set lenge
det varer...

VIGNETT

Resultatep Osthybakken
Klasse 9 ãr
1. Ole Christian Field, Kolbotn
176.5p
3. Anders Katherud, Driv 152.5p
10. Jon Ivar pettersen, Driv 96.5p
Klasse 11 âr
1. Grunde Fjellheim, Kolbotn
l94p
4, 'Marius HØvik, Driv 174p
10. Robert Ytttervold, Driv 159p
13. Hávard Høgmo, Driv 141p
19. Frank Helland, Driv 102.5p

Klasse 14 ár
1. Ansgar Raastad, Oppsal IF
143.4p
2 Mads Ringstad, Driv 119.8p
Klasse y.jr
1. Lars LØkstad, Skimt 208.2p
5. Martin Seierstad, Driv 131p
Klasse E.jr B
1.Bernt groth, Østre Aker 194.7p
2. Henning Hagen, Driv 172.7p

Resultatep Revefapet
Klasse 6 ár
1. Martin athrud, Driv
190.7p2. Tor Morten Jensen, Driv
168.1p3. Christofer Key Thoren,
Driv 152.8p
Klasse 7 ãr
1. Erik Kristiansen, Driv 140.6p
Klasse 8 ár

1. Tor Marius Engen, Jardar
l91.2p
2. Aril Carlsson, Driv 140.6
5. Kai Robert, Driv 136.6
6. Dag Skipperud Johansen, Driv
135.9
7. Stian Trebekk, Driv 131.3
8. Kâre Knutsen, Driv 131.1p

Resultatep langpenn
Robert Yttervold, IL Driv 9.28,
25. Tommy Wulf, IL Driv 10.17,
26. Jan André Delbeck, IL Driv
10.19, 27. Tommy Varing, IL Driv
10.39, 28. Frank Helland, IL Driv
11.01.
Jenter 10 ãr:
1. Bent Herstad, As IL 8.42, 4. Jenter 12 âr:
Hanne Marsdai,I. Driv, Q35.; 1. ItiS/p1ul &$Qfl
IF T1.10 4. Flin 4Økleb'yI. 1fiv
Tonje Opedal, IL Driv 11.30.
11.59.
Gutter 10 ãr:
1. Amund Lundgaard, Kolbotn 2Gutter 12 ár:
IL 7.51, 3. Kai Henning Holm, IL 1. Aslak østvág, IL Driv 10.10, 4.
driv 8.05, 5. Bernt Myrer, IL Driv Terje Gran, IL Driv 10.30.
8.24, 13. Espen Pettersen, IL Driv Jenter 13 ãr:
9.19, 15. Thomas Kristiansen, IL 1. Anja HØnsli, IL Driv 12.31.
Driv 9.53, 16. Morten Myrdal, IL Jenter 14 fir:
Driv 11.05, 17. Jon Inge Maridal, 1. Christine Teig, IL Driv 18.26.
Gutter 14 ár:
IL Driv 11.07.
1. Thomas Innseth, As IL 14.45, 5.
Jenter 11 âr:
1. Pernille HØsteland, As IL 7.59, Martin Opsahi, IL Driv 16.06, 10.
2. Krkstin Jahr, IL Driv 8.12, 7. Thomas Kjensli, IL Driv 18.45,
11. Kenneth RØkenes, IL Driv
Vibeke Johansen, IL Driv 10.21.
22.07.
Gutter 11 ãr:
1. Christian Owesen, Nesodden Gutter 15 àr:
IF 7.09, 2. Peder Enger, IL Driv 1. Thomas Andersen, Nesodden
7.20, 3. Thomas Holm, Oppegrd IF 14.40, 5. Stale Sther, IL Driv
IL 7.42, 4. Andreas Joner, IL Driv 15.56.
7.53, 5. Christian HØe, ILDriv Gutter 17 àr:
7.57, 6. Erik Østlie, IL Driv 8.01, 7. 1. BjØrn Hâvard Evjen, As IL
Petter BergstrØm, IL Driv 8.02, 28.49, 2. Ove Gran, IL Driv 28.50.
11. JØrn Ege, IL Driv 8.33, 14. Tor Klasse B:
Wettergren, IL Driv 8.40, 16.øy- 1. Are Vestli, NLHI 38.51, 2.
vind Sther, IL Driv 9.03, 21. Henning Hagen, IL Driv 43.35.
Lars Kjensli, IL Driv 9.25, 22. Ri- Klasse C:
kard Finnerud, IL Driv 9.26, 23. 1. Sturla Kaasa, IL Driv 55.17.

Klasse 11 ãr:
1. Grunde Fjeldheim, Kolbotn IL
414,0, 2. Robert Yttervold, I.L.
Driv 253.0, 3. Frank Helland, I.L.
Driv 244.5.

KARUSELL I EIF
Gutter 12 ãr

Gutter 13 ár

1.Alexander Gonzalez 9.51
2. Espen Olafsen 10.34
3. Kenneth Helle 11.24
4. Jan Erik Kristiansen 11.43
5. Tomas Olsen 11.58
6. Jon Ola Eggen 13.10

1. øistein Engen 9.52
2. Martin Skjret 10.22
3. Morten A. Enger 10.24
4. Tommy Gravlien 11.39
5. Pal Andersen 13.38

Jenter 13 ãr

1. Ragnhild Johansen 28.13
Jenter 12 fir
1. Jane Buer 13.17

Gutter 14 ár
1.Thomas Alsgaard 17.08
2. Geir Egedius 18.02
3. Torgrim Torstveit 19.14
Gutter 14 âr

1. Kjetil Marsdai 17.32

KlubhmestePskap I EIF
Gutter 8 ár:

Jenter 11 är:

Jenter 12 fir:

1. Peder B. Godvik 4.21, 2.
Terje Jemterud 4.30, 3. Reidar Gravlien 4.37, 4. Marius
Hansen 4.49, 5. Tom E. Hageberg 4.51, 6. Jan R. Strømsrud 5.09, 7. Lars ødegárd 5.30,
8. Fredrik Gangnes 5.34, 9.
Anders Nilsen.

1. Hege Vestli 7.42, 2. Pia L.
Andersen 8.05, 3. Trude Bakken 8.36, 4. Marit Lieungh
9.46, 5. Gry SkuelØrstad
10.16, 6. Anne L. Strømsrud

1. Gyda Liland 11.12, 2. Jane
Buer 13.03.

Jenter 8 ár:

1. Margrethe Andersen 4.59,
2. Margrethe Mangen 5.06, 3.
Hege H. Klein 5.09, 4. Gry
Tvedt 5.11, 5. Elisabeth Bergskaug 5.36, 6. Veronica Sather 5.47, 7. SynnØve Glavin
6.26, 8. Anita Strner 6.53.
Gutter 7 ãr:

1. Terje Kolbeinsen 4.56, 2.
Thomas B. Haugsnes 5.25, 3.
Anders Ruud 5.31, 4. Kim André Johnsen 5.48, 5. Leif Marius Granly 5.55, 6. Per Resaland 6.30, 7. Thomas Jansen
6.39, 8. Kai-Arne KjØbli 6.53.

11.40.
Jenter 10 ar:

1. Katrine Larsen 8.22, 2.
Anita Habberstad 8.31, 3. Gry
Vie 10.39, 4. Heidi Nilsen
10.58.
Gutter. 10 âr:

1. Erlend Olaisen 7.04, 2.
Glenn H. Skil1ebk 7.34, 3.
Ronny Gonzalez 7.55, 3. Stian
Helle 7.55, 5. Tarjsei Limi
8.16, 6. Dan Buer 8.52, 7. Torleif Rust 9.13, 8. Kenneth
Stubberud 9.32.
Gutter 14 ãr:

1. Thomas Alsgaard 18.35, 2.
Dag Chr. Olaisen 20.03, 3.
Geir Egedius 20.10, 4. Torgrim Thorstveit 20.24:

Gutter 9 fir:

Gutter 15 An

1. øyvind Andersen 8.26, 2.
Krisian SØgãrd 8.30, 3. Frode
Michaelsen 8.40, 4. Johan Rosenberg 8.47, 5. Sindre østgârd 9.17, 5. JØrgen Bergskaug 9.17, 7. Stian Ruud
9.27, 8. Øyvind Orderud 10.40,
9. Hans Oppegard 10.43.

1. Kjetil Marsdal 19.50.

Jenter 9 ár:

1. Anett Olafsen 8.02, 2. Charlotte Ulfeng 9.53, 3. Heidi
Skaug 9.59, 4. Catrine Wilson
10.06, 5. Catrine Kolstad
10.42, 6. Anita Danielsen
11.17, 7. Lillian Pedersen
11.39, 8. Live Thoresen 11.46,
9. Stine Jansen 12.07.

sjØmarka som egentlig tilhØrer
Oslo kommune. Men i fjor fikk
Enebakk Jeger- og fiskerforening
jakt- og fiskeretter ogsa her.
En av foreningens viktigste
oppgaver er a forvalte viltet. Viltnemnda setter opp kvoter og
foreningen driver sin virksomhet
ui fra det. Blir det felt for lite vilt,
er net ikke bra, for mye skal det
heller ikke vre. Det er viktig a
holde bestanden pa et bestemt
nivá.
Mye av foreningens virksomhet drives ut fra skytterlagshytta
pa Durud hvor det ogsa finnes 2
leirduebaner for leirdueskyting.
Foreningen har ogsa under bygging bane for skytterprØve for
jakt pa elg og radyr. Dette er en
prove som aviegges hvert ar.
Denne proven ma ikke forveksles
med jegerprØven som alle nybegynnere ma avlegge for a fá
jakte i det hele tatt. Dette er en
slags jegereksamen som kvalifiserer for smaviltjakt, men skal
en skyte elg og ràdyr, kommer
skytterprøven i tillegg.
Hver sØndag fra 1. januar og til
sesongen starter i mai, samles
foreningens medlemmer i kiubbhuset pa Durud hvor man driver
med leirdueskyting og koser seg
med kaffetar etter endt dyst.
Klubbhuset er sevfØlgelig reist
pa dugnad (som det meste i Enebakk). Det var i midten av 70-Ara
huset ble reist, men aktivitetene
i foreningen foregikk ute pa Durud lenge for den tid.
I ar skal foreningen avvikle 3
store skytterstevner i Enebakk.
Til disse stevnene kommer det
folk fra hele Akershus og deler av
østfold.
Fiske er en egen gruppe innenfor foreningens virksomhet. Her
arrangeres det konkurranser.

Jenter 15 âr:

1. Ragnhild Johansen 33.35,
2. Mari Liland 38.32.
Gutter 13 âr:

1. øistein Engen 9.51, 2. Martin Skjret 10.03, 3. Morten
A. Enger 10.05, 4. Tommy
Gravlien 11.22, 5. Pal Andersen 13.33.
Gutter 12 ãr:

1. Alexander Gonzalez 9.5.5, 2.
Espen Olafsen 10.31, 3. Kenneth Helle 10.42, 4. Jan E.
Kristiansen 11.16, 5. Thomas
Olsen 11.33, 6. Jon 0. Eggen
13.21, 7. Truls Ekra 14.22.

Den arlige konkurransen om
Mjrpokaien turde vre kjent
for ganske mange, men foreningen har faktisk ogsã avviklet
NM i isfiske pa Mjr. Ellers sØrger medlemmene for at det settes
ut fisk, blant annet i Viktjern.
Foreningen skal nâ i gang med
kalking av Viktjern om kort tid.
Ellers forlyder det at man gar
med planer om a arrangere en
havfisketur. HØres dette ut til a
vre noe for deg?
Torsdag 26. februar arrangerer
foreningen Villmarkskveld pa
klubbhuset pa Durud. MØtet er
apent for alle interesserte. Her vii
man orientere om foreningens
mange aktiviteter, hvorav planer
om en egen ungdomsgruppe er
hØyst aktuelle. Ellers vii Arne
Vennevold, som har vrt aktiv i
foreningen helt siden starten, ga
igjennom sesongens skytepian.
Per Kristiansen, feltarbeider
med Storfuglprosjektet, vii presentere sine inntrykk, det vil bli
lysbildeserie med mange fine naturbilder, og endelig skal det pa
motet presenteres en liten sensasjon etterfulgt av spØrsmálet:
Skal ny viltart innfØres i Enebakk? Vi sier ikke mer. Men makan skal en lete lenge etter.

121
hall-alternativ A ( uten kjeiieretasje for flerbruk) yule komme pa
15 millioner. -Om aniegget skal
realiseres fullt ut vil vi fort vre
oppe i 50 millioner kroner. Hva
skal det ga ut over? Østreng var
imot en rakjøring og overhØvling
av andres interesser, og mente
planen ma underkastes nØye behandling.
SKJEPSIS TIL FLERBRUKSHALL

Fra SPs Thorvald Ungersness

Gutter 11 âr:

1. Eirik Gundersen 7.39, 2.
Kenneth Kongsvold 7.44, 3.
Per T. Kristiansen 8.35, 4.
Frode Bjerkely 9.38.
Jenter 7 âr:

1. ma Kathrine Ruud 5.04, 2.
me Robertsen 5.11, 2. Hege
Skaug 5.11, 4. Anne Marit
Skillebk 5.12, 5. Silje Bergum 5.26, 6. Trine Pedersen
5.34, T Cecilie Larsen 5.48, 7.
Helga Rønningen 5.48, 9. Mia
Jermstad 5.54, 10. Gry-Helen
Fossum 6.03, 11. Kristin I.
Brendjord 6.17, 12. Camilla
Eliassen 6.21, 13. Siri Nilsen
6.31, 14. Anette Haug 6.53, 15.
Vera Furevik 6.57, 16. Linn
Vie 7.01 Line Bakken 7.15.
Gutter 6 âr:

1. Hâvard Nordlie 3.52, 2. Birger S. Godvik 3.57, 3. Fredrik
Søgaard 4.03, 3. Tom Harald
Muland 4.03, 5. Hasse André
Vestli 4.07, 6. Magnus
Berskaug 4.16, 7. BjØrn Tore
Langnes 7.30.
Jenter 6 ár:

1. Maria Spjeldnes 3.36, 2.
Marianne Skjret 3.49, 3. Marianne B. Tollefsen 3.59, 4.
Siri Michaelsen 4.02, 5. Ingun
Orderud 4.25, 6. Susanne Lenes 4.29, 7. Ailin Nevjar 4.32,
8. Ragnhild Bjerkely 4.46, 9.
Camilla Kongsvold 4.49, 10.
Silje Stener 5.00, 11. IngerK.
Tronerud 5.34.

kom ogsâ skjepsis for en hall med
aitfor mange funksjoner til
uttrykk.-Det er gait a legge opp
til funksjoner som gar grendesenteret og samfunnshuset i nringen, sa han. Han satte ogsa et
stort spørsmalstegn ved hvilke
prosjekter som skulle nedprioriteres pa bekostning av idrettsPlankomiteéns foranlegget.
mann Jorunn Buer uttalte at de
selvsagt fremdeles Ønsket et ievedyktig samfunnshus, men at
det var kino og ikke ungdomsklubb som bar hovedinntektene
for disse. -Nár har vi noengang
hatt râd til noe? undret Egil
SØrensen(Frp). -Temmelig sirumpa er kommunestyret, na er
det snakk om 5. ha iitt spenst.
Det er driftsutgifter, ikke investeringer som dreper kommunens Økonomi. Lette etter medisin for ungdomsproblemene
blir det, dette er medisin!
EN MIDDELVEI

Christian Oppegaard var dypt
uenig i at en flerbrukshall forebygger alle ungdomsproblemer.
-sa lenge grunnskolep neglisjeres hjelper det ikke med all
verdens idrettshaller for 5. bØte
pa den flobøigen som oppst5.r.
-Vi hax ingen forutsetninger til
A velgè hva som er det rette alternativet i kveld, mente Vensters
Helge Nilsen. Han mente hallavgjØrelSen burde utsettes til
mote mai, noe som yule gi de folkevaigte tid til a vurdere hvilket
forsiag som er det beste.
Carsten BarbØi(Krf) uttalte
dette var det mest vettuge.
Etter gruppemØter der kiokken tikket mot midnatt, valgte
bade Ap og H a trekke sine forslag tilbake. Jorunn Buers forslag ble da til stor forvirring
fremmet p5. nytt av SØrensen. EP
votering viste en stemme for dette forslag, de resterende for Nilsens.

VIGNETT

Legesentepet
bygges om
I nr fremtid starter ombyggingen av legesenteret i Kirkebygda. Ombyggingingsperioden blir pa rundt to mâneder, og man ma da
regne med noe redusert service. FØrste mars
er den forløpige dato for nár arbeiderne starter sitt virke, men ymt om forsinkelser er
hørt. Folk oppfordres derfor til a fØlge med i
avisene for offentliggjøring av dato, dessuten
unnagjøre mulige legebesøk for hammer og
sag blir tatt i bruk.

Foig med
I
nurmiIjoet

JubHeumsrenn
pa Streifinn.
Start søndag 22/2 kI. 12.00.

V LES
f
lotleff
gang, lettere tiigjengeiighet for
handikapede, og koseiigere yentevreise, svarer Kari Haug.Biomster mer lys og nye mØbler
vii forhàpentiigvis gjøre det triviigere a vente. Resepsjonen vii
befinne seg bak en giassvegg, og
denne vii ha iuke direkte ut til de
ventende.
To ekstra stuer med benk vii
det bii, og der skal eksempeivis
pasienter som skal fjerne sting
kunne iegge seg ned. Stuene vii
ogsã stá âpne for Øyebiikkeiig
hjeip slik at man da slipper a kaste ut andre pasienter midt i behandlingen. De ekstra stuer gjØr
det ogsã muiig bedre a utnyttet
det nyiig innkjØpte spirometer
et mâieinstrument for lungekapasiteten. Hittii har iegene mattet lØpe inn og ut hos hverandre
for a ta dette bruk. Et nyinnredet iabratorie samt nytt teiefonsystem blir det, og man hâper og
tror ombyggingen vii bade gi
bedre service til pasientene og en
mer levlig arbeidssituasjon for de

Teatergruppa I Enebakk!
Alle interesserte mot opp pa Flateby samf.hus
onsdag 25. febr. W. 19.00.
Der blir vi enige om hvordan vi skal komme I
gang.
Hilsen Gjengen
Kaffekos.

,
,

Tiltaksnemnda I Enebakk
Vi minner om kontaktmotet med kommunens nringsdrivende.
Enebakk Herredshus onsdag 25. febr. kI. 19.00.

Enebakk HØyre
avholder medlemsmØte ons. 18/2 ki.
20.00.
Sted: Gamle herredsstyresalen, Kirkebygden.
Program, fastsettelse av valgprogram
for 1987.
Vet mØtt!
Ivar Gotaas, v/formann

Jentene i resepsjonen ser frem til de nye lokalene er
ferclige Bent Gjertveit, Kari Haug og Tove Bergem
ansatte.
Ours.
Ombyggingen vii foretas i to
etapper, sier iegesekretr Kan
Haug. I fØrste periode starter arbeiderne gjØre om pa tanniegekontoret, og dette vii kun medfØre stØyforstyrrelser hos oss.
Hamring og saging vii banke i
takt med biodtrykksapparatet.
-Deretter vii iegene flytte over til
det návrende tanniegekontor,
og her ma tjenesten skrenkes noe
inn. Det blir f.eks provisorisk
venterom og iabratorium. Like
mange vii vre i arbeid, men et
iegekontor mindre.

a

-Hvordan blir det etter utbyggingen?
-Det blir egen ambuianseinn-

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

BETEL
Onsdag 18/2 ki. 19.30:
BØnn og vitnemØte.
Tors. 19/2 ki. 19.30: MusikkØvelse.
LØr. 21/2 ki. 14.00: Idedugnad. Ta med kaffe og
noe a bite i.
Ki. 19.30: Ungdommens
lØrdagskafe.
SØn. 22/2 ki. 10.00: Skidag pa Mjr ungdomsskole.
Ki. 19.00: Bjorn Egil
Steinseth og ungdomskoret. Misjonsoffer.
Alle hjertelig velkommen.

Ski Begravelses- 09
Kremasjonsbyrâ
Asenvn. 3 1400 Ski
02/*87 30 60
-

HELE DØGNET

Enebakk skolestyre
har mote i kommunestyresalen tirsdag 24. februar 1987 ki.
19.00. Saksdokumenter er Utlagt pa skolestyrekontoret.
Tove Holmsen
formann

Lurdagsavløser ved
We Enebakk postkontor
Ved Ytre Enebakk postkontor er det ledig to stillinger
som Postbetjent L (LØ). Arbeidstiden i den ene er ca. 7 timer annen hver lørdag. Arbeidet bestâr av bilende postdisponere egen bil. LØnomdeling. Den som tilsettes
nen er for tiden fra ca. kr 526,- til Ca. 629,- pr. dag avhengig av tidligere yrkespraksis og eventuell omsorgstjeneste. I lØnnen inngár bilgodtgjØrelse og tillegg for
lØrdagstjeneste.
Arbeidstiden i den andre stillingen er Ca. 3 timer annen
hver lØrdag og arbeidet bestâr av syklende postomdeling.
LØnnen er for tiden fra Ca. kr 214,- til Ca. 226,- pr. dag, avhengig av tidligere yrkespraksis og eventuell omsorgstjeneste. SykkelgodtgjØrelse kommer i tillegg.
Det er muligheter for sammenslâing av stillingene. Vedkommende ma da arbeide hver lØrdag.
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse til poststyreren, Ytre Enebakk postkontor, tlf. 92 40 87.
SØknad pa spesiell blankett, som fâs ved postkontorene,
sendes hit vedlagt bekreftede vitnemâls- og attestkopier, innen 27.02.1987.
Postsjefen i Lillestrøm
Voldgt. 7
2000 LILLESTRØM

ma

Enebakk ligningskontor

HYBEL/
LEILIGHET

KUNNGJORINGER

,

MER RASJONELL LEGETJENESTE

STILLING LEDIG

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

Arbeid I We Enebakk
a

Medarbeider for hjelpe oss med reservedel-ekspedering ansettes snarest.
Arbeidet krever nØyaktighet og omfatter bade kjøp,
prising og ekspedering av reservedeler samt annet forefallende arbeid.
Vi mener kunne tilby en god, fast arbeidsplass i et hyggelig miljØ.
Nrmere opplysninger kan du fá hvis du besØker eller
telefonerer var avd.sjef Berg (02) 92 46 60 fØr du sender
oss en skriftlig ansØkning med attester.

a
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000~~

AKSJESELSKAP
ETABL. 1846

PAPIR OG KONTORREKVISITA

Avd. Pakkemateriell 09 Spikringsutstyr
Gaupeveien Odegàrdslia, Boks 115, 1914 V. Enebakk

FYRINGSOLJE •PARAFIN
•AUTODIESEL• A&U
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brødholt, Tomter

TIf. 92 26 10

i3 POSTVERKET

Ved Enebakk ligningskontor
er det ledig stilling som renholdsbetjent i l.tr. 9-16. Arbeidstid pr. dag Ca. 31/2 time.
SØknad sendes ligningssjefen
i Enebakk innen 25/2-87.
Enebakk, 12/2 1987

W4L#

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

VI G N ETT

r

Besok bilauksjonen
i Askim nye lokaler
-

fred. 20/2 kI. 18.30

FIR

(&' i

Prøvekjoring og
besiktigelse hver dag.
Biler mottas for
salg hver dag.

LaLekkkevL

Bilauksjon Askim
02/88 08 96
-

VIDEO SNACKS TOBAKK KIOSK VARER
-

1

-

-

Apent til kI. 22.00

Annonser leses
av folk flest

1914 YTRE ENEBAKK TLF. 9247 10
-

UNDERHOLDNING
-

OPTISK SYNSPROVE
0ptker ØYSTEIN K0GH

OPTISKE as

SKI

Asenveer 1, 1400 SKI Telefon 870524

GULVSLIP

ONSDAG ER

Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.

BIFFDAG

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

•

I...-....•..

I
I..
I
I
I.
I.
I
I
I
GODT UTVALG I
I
YTTERDORER I TEAK PA LAGER
I
I
PAlS FRA KR
I
I
I INNVENDIGE DORER 1. sortering
furu fyllingsdorer
I Alle storrelser pa lager
KR
I (Ogsá dorer med glassapning)

•

U
I
I
I
I
I
I
I
I

KR475.

I

2.290.-

• SPONFYLLINGSDORER
I GLATTE, FINERTE DORER

I
U
U
I

U• 1

KR

Flerefarger
KR

1.4001
I
I
I
U
U

98..

PA BUKKEN
TiIberedis pa DIN mate

ROFF STRUKTUR MALING

KR 59,-

ROFF STRUKTUR MALING

101iterKR290.

LATEX MALING 03 (AlnaPlast)

lO liter KRl85.

LATEX MALING 03 (AiriaPlast)

4 liter KR

HVER TORSDAG
DEKKER VI
VART POPULIRE

REKEBORD
SPIS SA MYE
DU ORKER FOR

_

KR 49,-

ny
FOSS UM L3

E/5 , S9'e,C TLF.

3 liter KR

85.

LATEX MALING 07 (BindoPlast) l2 liter KR325.

7j135

k10 13• 19
SPISEGILDE
SONDAGER
Barn
under
Spis sá mye du
8 5, l2ãrkr. 30,vil for kr.

LATEX MALING 07 (Bindo Plast)

4 liter KR

1')
I L.J.

"

ALA CARTE

-

14

J.
MURRA V
fl,,

.pr. plate KUN KR

SPILLER DIN MUSIKK
HVER SØNDAG
DEKKER VI VART
POP U LJ RE

FAMILIEBORD
KR 95,Barn kr 1 pr kg
av det de veier
,-

APNINGSTID SONDAG:
KI. 13.00-20.00

Tegnefilm for barn
hole dagen
GRILL DANCING
Alle rettigheter
-

9Ptutea

~ /Cke4

;-

Stromsveien 85
Strommen TIf 7180 80
-

Vi tar imot
julebordbestilling nâ.

RESTESALG
NA ±50%
BOBLEJAKKER
6-16 AR FOR 498.NA 2490
Velkommen til en hyggelig handel

PIKE OG GUIr

UNG MOTE
WESIGAAIID 13U1 IKKSEN1ER
1400 SKI

VI FORER BL.A. ESPRIT -LEE COOPER LACOSTE
MASER PAMPOLIMA
TLF. 87 01 43. TORSD. TIL 19. LORD. TIL 14
-

-

I
U

•

30.

SPONPLATE VEGG

KR

SPONPLATE GULV

KR

65.- 1
75.-1

VEGGTIL-VEG QM

PA VINTERENS
VAR ER

vARENS NYHETER
ANKOMMER DAGLIG

I

I
I
I
U
I
I
I

ONSDAG TORSDAG

'S

II

60 ruller pa lager

PRIS FRA KR 39.

pr.

VINYLBELEGG
KR

200, 300, 400 cm bredde

I
I
I
I
I
I
I
I
U

U
I
I

ET PARTI TEKSTILTAPET
For kr 59.- NA KR

29.

pr. l.m

DIV. RESTER:
TEKSTILTAPET KR

10.

pr.

Hverclager 10-19 Lørdager 9-14
STOR GRATIS PARKERINGSPLASS
-

401
pr. m2
•
I
I
I
I
I
I
I
I
U
I
U

VI G N ETT

Tanniege

Glassmester

Blikkenslager

Stein apre-Hansen

Ski Glassmestertorretning A/S

OSVALD N0IILI

Grendesenteret. Flateby

Sjâførskoler
Sandakers Trafikkskole
1400 Ski - tit. 87 37 10

Alt i glassarbeider.

Alt i blikkenslagerarbeid
utf ores.

Masse A - Kiasse B
Teorikurs - KjØretimer

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

1911 Flateby - tit. 92 84 68

Om nocivendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

Svein Guibrandsen

TANNTEKNIKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Enebakk glass
Alt / glassarbe/d

Alt i blikkenslagerarbeid utføres.

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

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

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

92 87 39
92 80 31

Tit. kI. 9.00-15.00
Tit. utenom kontortid

Kvelder, lordag etter avtale.

Enebakk Tannteknikk

Strømsborg &
Enersen A/S

Enebakk
Regnskapskontor

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

1912 Enebakk
Tit. 02/92 63 03

Eu_AG

[J r

pa Flateby

MEDL. AV NORSKE
REGNSKAPSBYRAEIRS FORENING

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
Bevervn. 11
1914 Enebakk

Fm Fin
LI1lIEiut

Mob.tlf. 094/11 747
TIf, 92 48 92
-

--

Erik Kjelgaard

Scan consult

INSTALLASJONSFIRMA

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts- radgivning.

KJELL BRENOJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. MobiltIf. 094/26 165

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

Varme. sanitr. nybygg og rehabilitering.
Utieie av Iensepurnper. vannsuger
og hoytrykkspyling.
1914 Ytre Enebakk - tit. 9246 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Grendesenteret - 1911 Flateby
DAME- OG HERREFRISØR
Apent: Man. - ons. -fre.
9.30-17.00
Tirs, - tars
9.30-19.00
Lordag
9.30-14.00

Tit. 92 88 51/71 42 92

Enebakk rørleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 9243 54

Trio Autoskade
Vi tar imot lakkering
og smâskader.
1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

Bilfirma

Frisor

Siw's salong - tlf. 92 80 49

Opplring pa bi]
Teorikurs - Ease II

Rorlegger

Regnskap

E!-installasjon

GAUTE'S THAFIKKSI(OLE

KVIKI( RENS

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

JtzcZ7-amCZ

199

ic

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

Flateby Antirust
KjØp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/928070, 1911 Flateby

Viettes Härdesign
DAME- OG HER REFRISOR
SQL - 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 hârpreparater 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
Radyrvn. 9, V. Enebakk - tit. 92 55 50

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Enebakk Antirust

Bolt NssvoId

1911 Flateby
TIf. 92 89 00

Vestli, 1911 Flateby

Spesialforretninger
Alk

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

Langdag onsdag 09 torsdag til kI. 19.00.

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbreft
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
Tit. 92 45 58

BrØdrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.
R&lingen
Tit. 83 70 19/72 16 85

Utsigts rammeverksted
Alt i innramming
Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk
1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid

CS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn.
TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

IL Freitag & Co
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bit - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 02/92 62 94

SELGE EIENDOM?
Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

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

Sissels parfymeri
og solarium
Tit. 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 09 dyr.

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Smâttaveien 3 B,
1911 Flateby - tit. 9285 90

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

Clifford A/S
Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant Cafeteria
Grendesenteret. 1911 Flateby - tIf. 02/92 88 60

Pao "kanefapt med. Tan niege
handikaplaget

I

YtPe

..........

. . ...... ........ ... .. .....

Jon Edvart syns ikke det gjØr noe om det snØr litt. GØy
pa kanefart er det uansett.

SnØ i hãret og rode kinn, klingende bjeller,
fakier, sleder og hester, gløggpause et sted
langt inne i skaugen, etterfolgende middag og
dans pa Vangen. Jo, en deilig kveld ble det for
de i Handikaplaget som hadde vâget seg ut i
snødrevet for a vre med pa kanefart forleden. Bare sã synd det ikke var flere....
Jo, jo man hadde kanskje hatt
ønsker om knallvr med fullmáne pa den árlige kanefart ved
Vangen. Men hvem kan vel a!here seg med vrgudene?Og litt
snØ i hâr og ansikt sa det ikke ut
som de pleddinntullede skapfinger i sledene hadde noen ting
imot, det flkk man j bare til a fØle seg skikkelig ute. Et flott fØlge
var det forresten innover i den
mrke og stille skogen. Seks hester med etterfØlgende sleder der
barn og voksne satt tett sammen
under store ulitepper. Det hele
ble opplyst av brennende fakier,
og midtveis var det pause med
deilig, varm gløgg.

Mellom to later ble det tid til
en blomsteroverrekkelse til avtroppede formann Liv Vikan og
loddtrekning med masse flotte
gevinster. Egen buss hentet gjestene hjem, og pa veien kunne de
ta med seg musikkens optimistiske avslutning, en vârvise.

Ranveig Skaarud ved den nyinnkjØpte innstallasjon, en autoklav. Poen get og-

sà ved denne investering er hygiene.
Mandag ble tannlegekontoret
i
grendesenteret i
Ytre offesielt ápnet. Ti! stede var
fy!kestannlege
Gorset som kunne
fortelle det var in-

Anita fant hestehov

1911 Flateby

C1

J

Anita liar funnet hestehov. Her sammen med sØsteren
Silje(5)
Vart pa skitur hadde Anita da hun plutselig fikk øye
pa noen bustete, gule hoder som stakk opp av en snØ-

haug. Litt nrmere i ettersyn viste det seg det var hestehov den blomsterglade áttearingen hadde funnet
Noe pjuskete var de känskje blitt innen Vignett fikk
tatt et bilde, men moro er det nã likevel a vise frem disse várblomster i februar.

Virwtt 01fo'lle
1

-ditt talerør

Sà er det ikke lenger skoleelevene fra Ytre som ma benytte buss for a komme til
tannlegen. Mandag ble det
nye kontoret i grendesenteret

àpnet, og kiar for a fjerne mulige Kariuser og Baktuser star
tannlege Amund Oudenstad
Ranveig
av
assistert
Skaarud.- Flotte lokaler har
de ftt. og her er det ikke
spart p8 noe fra fylkets side
for a holde en god hygiene.
—Ingen fare for aidssmitte.
sier Helga Unseth betryggende. I løpet av vàren vil ogsá hun flytte ut fra de gamle
lokalene i Kirkebygda, og inn
i nye pa Flateby.
Fylkestannlegefl berømmet
folkene i Enebakk for a ha
gjort en ghimrende jobb, og Utnyttet ressursene godt.

OYEREN BENSIN
& SERVICE

MIDDAG OG DANS
Etter den korte glØggpause
gikk det i full galopp opp til Vangen, og her ventet middag og kaffe til de rØdkinnede enebakkinger. De intatte kalorier fikk
dog ikke lenge ligge i fred, for maten var ikke mer enn fortrt fØr
"John Roars" spilte opp til dans.
Og til velkjente gammeldanstoner lot bade sma og store seg rive
med ut pa gulvet.

Annonsering
er aktiv
markedsføring

vestert rundt to
millioner kroner
totalt pa de to nye
behandligsteder i
Enebakk. Pa Flateby regner man
med en innflytting
vil skje i lØpet av
vàren.

Na ogsa med
snitter 09
koldtbord!
Ta med hjem-service.
TIf. 92 52 35

We Enebakk
Forretningssenter

Fledaksjon og ekspedisjon:

Privattelefoner:

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

Ans. red. Marianne Olsen 92 60 28
Journalist Aslaug Tidemann 92 45 35
Ann.kons. Bjorg Olerud Pettersen 92 85 23
Ann. kons. Soiveig Eriksen 83 72 56

Avisen rykkes I Indre Smaa!enenes Avis

Utleie
av
varehenger og
tepperensmaskin.
Stort utvalg av
filmer og
videobokser.

Service fra 11.00-18.00.
Eventuelt timebestilling.
Apningstider:
06.30-21.00
Mand.-fred.
09.00-20.00
Lord.
09.00-21.00
Sønd.

TIf. (02) 92 81 32

Annonsepriser:
1. side pr mm kr 5,30
Aim. piass pr mm. kr 2,40
Tekstside pr. mm kr 3,30
lnnlev. frist: Rubrikkann.:
Mandag kI. 12.00
Forretn. ann: Mandag kI. 9.00.

Abonnementspris:
Kr 90,- pr. halvâr, kr 180,- pr. ár.

