
RaodyP 
Se side 2 

Dette 
ep... 

Se side 4 

•JIkens. 
turner 

Oddvar Skaug ble av jentene i forsyningsnemda ktret til àrets mann i sØn-
dagens gubberenn. 

GOD ERFARING 
i mat og pizza. 

Vi onsker gamle og nye 
kunder velkommen til ass. 
Vi tar imot bestilling pa var-
me retter og pizza pa 

Ut. 92 85 74 

aLam
^ "W'I &CL 

Apningstider: 
Mandag - stengt 
Tirs., ons.,tors 	 16-22 

Grendesenteret 	Fre., lor. 	 -.... 16-24 
1911 Flateby 	Sondag 	 14-20 

Lw 	 

KONFIRMANT 
IAR? 

Vi tar imot 
bestilling pi 

koldtbord og snitter. 
Vr tidlig ute. 

Tif. 
925235 

    

 

ijjnttt 
 Kjop og saig av biler 

Kommisjon 

 

100% finansierings- 
bistand ordnes. 

Vi skaffer til veie 
de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 92 80 70 

N 

Se side 4 

NaringsIiv 
og 
kommune 

Se side 5 

Formann 
skapsioven 
Se side 6og7 

Firkløvern 
tiI.1. 

Se side 8 

FJY S~UKSESS FOR GA~M.LE= 
KARA I LOTTERUDBAKK EN 

En stor dag ble 
clet i Lotterudbak-
ken søndag da det 
andre gubberenn 
gikk av stabelen. 38 
hoppere stilte til 
start og masse men-
nesker var møtt opp 
for a heie dem frem. 

Om denne stor-
mnstring kan du 
lese ná side 12. 

PA DBU(JAKT? Kjortil 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakic 
BENSIN - OWE REKVTSITA 
Aut. gummiforhand!er 
Sthi-radial stadig pa tflbud! 
Dekksaig og service til kt. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

TI!. (02) 924408 ci 
EKOFISK 



Velkommen til 
Sandvika —02/I2I 50 
Vestby 	- 02/95 04 6() 
Apningstidcr 
Hverdager l(XX)-2000. 
Lerdager 	(Y(X)— 15(X). 

Det norske Mebelsenter er landets ledende mobel-
varehus. Her vu du ía oppfyk de fleste av dine mabel-
ensker.Utvalgetav kvalitetsmablererutmligstortogdet 
er presentert i spennende mrljautsnllinger. 

Du finner oss I Sandvika red Kirkerudbakken og I 
Mebelbyen I Vestby. I Vescby lier ogsa den store DnM 
Cash&Cany avdelingen for innredningsdetaler, samc 
landeis starste og meat moderne mabeflager. 
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V intenerie tu DUU '\ 

0 pa innekos! 

HARPES1YRKEN 
keyeseng I ubehandlet gran, 
75X 190 cm. Pris u/bunner og madrasser. 

Seksjon Huse .y 
COMBI har fronter I massiv 
furu. Skap med plateskillere og 3 kassettskuffer. 
1: 22"7 cm, H: 183 cm. Dette introduksjonstilbudet 
far du kw,  hos oss! 

Den popubere spisegruppen DALA i massiv, lakkert furu gir 
plass til 8 personer. 
Platémâl 80X 135 cm, med kIaff8OX 175 cm. 
Pr. stol ekstra 435,- 

Sofagruppen JEPPE, utført i heltre, lakkert furu. Vend bare 
puter I sete og rygg, trukket i det slitesterke stoffet Renova. 
Sofabord TALLMO med plate av furulameller, 130/75 cm. 
Seksjon VENØ 11  massiv, lakkert furu, 27 mm tykke sider. 
Plater og hyller 2(1mm. Sinkete skulier, lys under haldakinen. 
L2W cm, H: 175 cm. / 

Det norske Mobelsenter 
Vestby og Sandvika 

VIGNETT 

NOMINASJONS 
-LISlE FOR 
VENSTRE 
1. Gina Sigstad, Ytre 
2. Gina Sigstad 
3. Guro SØrhus Lohne, Flateby 
4. Guro SØrhus Lohne 
5. Rolf SØrli, Kirkebygda 
6. Rolf SØrli 
7. Ingrid Overby, Ytre 
8. Ingrid Overby 
9. Reidar MØrk, Ytre 
10. Ellen Berg Eliingsen 
11. Tove-Berg Nilsen 
12. Helge Nilsen 

INNBRUDD 
PA ENEBAKH  
UNGDOMS 
SKOLE 

Ubudne gjester hadde det vrt 
pa Enebakk ungdomsskole natt 
til sist onsdag. Pa inspektØrens 
kontor var nØkkelskapet brutt 
opp, og man ma derfor regne med 
tyvene har fatt med seg noe her-
fra. Dette er grunnen til at Secu-
ritas kontinuerlig hadde runder 
pa skolen i helgen, og i disse da-
ger er et nytt , midlertidig lásesy-
stem iferd med a instaleres. Bare 
dette vii komme opp i en sum av 
15 000. Om systemet deretter 
skal skiftes totalt vii det koste 
rundt 80 000 kroner opplyser rek-
tor Kjell Sietteberg. 

Lite var det heller ikke av lett 
omsettelig materiale nattegjes-
tene hadde fátt med seg. Slette-
berg ramser opp tre stereo 
kassettspiiiere(En sharp OX 
250H, en Toshiba Rt-8035, en Hi-
tachi TRK-7250E), en Tanberg 
Mono 	kassettspilier, 	et 
fjemsynsapparat(Grundig, su- 
percoiur 	 F3026SK), 
videospiller(Sony-L63), samt tre 
videokassetter, et spellreflekska-
mera (Minolta med linse), en 
eiektronisk frimerkevekt, en 
eiektronisk 	stikksag, 	en 
plansliper(Bosh) 	og 	to 
driller. Sletteberg sier i en kom-
mentar til Vigriett det er verdt a 
merke seg hvordan tyvene har 
plukket med det som er av lett 
omsettelig matriale, mens da-
ta-anlegg, dyre skrivemaskiner 
og telefoner star urØrte.—Det ser 
Ut som de visste hvor det var noe 
A hente. Eksempelvis er de gâtt 
rett inn pa inspektØrens  kontor 
og funnet frem til nØkkelskapet, 
mitt har de ikke vrt inne pa, 
sier rektor Kjell Sietteberg. 

BLI FADDER I I 

  

Fadderskap betyr 
mye pa kort sikt 
og har virkning 

langt inn i frarntida. 

REDD BARNA 
I TIf.: (02) 414635 

Prov en 
smáannonse i 

liinctt 



PASS PA BIKKJA- 
RADYRENE ER SVAKE 

Ikke bare for oss tobeinte har det vrt 
en kald vinter. Ute i skogene trekker rád-
yrene seg utmattede og svake mot be-
byggelsen. Lite nering har det butt de 
siste mánedene, men dette kan bli deres 
skjebne. Mange blir bitt ihjel av bikkjer, 
eller kanskje jaget og dØr av utmattelsen. 

Søndag ble Vignett med 
formann i viltnemda, Knut 
StrØmsborg og sá pa et râdyr 
som var blitt bitt ihjel ved 
Rud i Dalefjerdingen. -Dette 
er det flerde vi far melding om 
i 	ár, 	sier 
StrØmsborg.Tidligere har det 
vrt dyr i Ekebergskaugen, I 
Dalefjerdingen og Râken. 
Mange sier at bikkja mi jager 
ikke, men alle slags hunder 
gjØr det. De trenger ikke nød-
vendigvis bite, men utmattel-
sen kan gjøre at râdyret seg-
ner om. 

Bare timer etter far StrØms-
borg melding om et nytt dyr. 

Denne gangen er det i Eke-
bergdalen, og den rolige byl-
ten er fremdeles i live, men 
gjØr smá tegn til a bevege seg. 
-Fant den sjanglende i haven 
da vi kom hjem pa etter-
middagen, sier BjØrn Nilsen. 
-La seg oppe ved láven og har 
ligget der siden. Knut 
StrØmsborg tror ikke dette 
dyret kan vre bitt. -Men det 
er store sjanser for at det er 

Instendig er derfor oppfor-
dringen fra StrØmsborg at al-
le hundeeiere ná ma fØlge 
bandtvangen Matt. 6, 16-18 

Vi har passert faste-
lavenssøndag, feitetirs-
dag og er i dag kommet til 
askeonsdag. Denne dagen 
danner opptakten til fa-
stetida, som strekker seg 
over 40 dager fram til 
páskeuka. I tidlig middel-
alder mØtte de botferdige 
pa denne dag fram til 
gudstjeneste i <<sekk og 
aske>>, dvs. pãfallende en-
kelt kledt og med aske pa 
hodet som tegn pa ydmyk-
het. 

I denne onsdagsteksten 
advares det mot hykie- 

risk fasteutøvelse. Dette 
er yel neppe noe problem 
i vâre dager. Derimot kan 
vi glede oss over Jesu Un-
derstrekning av, at Gud 
møter hver og en i et 
far-barnforhold. Rett fa-
ste er a bruke sin tid til et 
mote med Far i him-
melen. I det skjulte. Si vil 
Han som ser I det skjulte 
pa sin side mote hver og 
en. Vi befris fra et be-
stemt fastemønster, men 
utfordres pa Guds kjr-
lighet til oss. Tar vi den 
utfordringen? 

J. 

Kirkene 
8. og 11. mars 1987 

Enebakk: 
8. mars: 
11: Streifinn, Flateby, fa-
miliegudstj. v/Johannes-
sen. 
11: Marl kirke v/Helg-
heim. Nattverd. 

11. mars (onsdag) 
19.30: Enebakk kirke. Fa-
stegudstjeneste v/Helg-
heim. 

Torsdag 5/3 kl. 19.00 (U): 
HOWARD 

LØrdag 7/3 kl. 13.00 (B): 
PETER PAN 

Søndag 8/3 kl. 16.30 (B): 
PETER PAN 

Ki. 18.30 (U): 
HOWARD 

Ki. 20.30 (U): 
hANNAH OG 

HENNES SØSTRE 

P  
14RUEN 

Leder i idrettsIaget? 
MØte man. 9. mars kl. 18.00. 
Mjr ungdomsskole. 
Enebakk kommunefore- 
fling 
Arsmøte man. 9. mars kl. 
19.00. Kommunestyresalen. 
Enebakk Kunstforening 
Arsmøte ons. 11. mars kl. 
19.00. Galleri Nygárd. 
Flateby 	Samfunnshus 
A/L 
Arsmøte 11. mars kl. 19.00. 
Flateby Samfunnshus. 
Enebakk Skogeierlag 
Arsmøte tirsdag 17. mars kl. 
19.00 pa Herredshuset. Se 
ann. 
Enebakk 1ianitsjar 
Konsert 22. mars kl. 17.00. 
Mjr ungdomsskole. Se ann. 
Enebakk 	Pensjonist- 
forening 
Invitert til Flateby kino 10. 
april. MØte 11. mars. Se ann. 
Enebakk Hagelag 
Hagekveld tirs. 10. mars kl. 
19.00. Gamle Herredsstyresa-
len. Se ann. 
Betel 
Onsd. 4.3. kl. 19.30 
Tors. 5.3. kl. 11.30 
LØrdag 7.3. kl. 19.30. 
SØndag 8.3. kl. 10.00 - kl. 19.00. 
Se ann. 
Nasjonalforeningen 
Arsmøte man. 16. mars kl. 
19.00. Kopãs eldrebolig. Se 
ann. 
Vinterdilten 
SØn. 8. mars. Start Ira Strei-
finn mellom 10.00 og 11.30. Se 
ann. 

LØrdag giftet Egil Hoistad og Eva Janum seg i Mari kir-
ke. Etter vielsen ble paret mØtt av Enebakk janitsjar og 
Drivs o-lØpere  utenfor kirken. For aktiv har Egil vcert 
bade med kompass og trompet i mange an. Vii Vignett 
Ønsker tillykke, og takker samtidig for det arbeidet Egil 
har lagt ned i fremkallingen av avisas bilden! 

VIGN EU 

tar den annen ungdom 
blomstpe I Vignett 

Det gløder i telefonlinjene fra Klokkerudásen om da-
gen. Det er de nye annonsekonsulenter, BjØrg og Sot-
veig som energiske gãr inn for oppgaven a samle de 
inntekter avisa var trenger for a overleve. 
Og telefonen det er deres nyttigste arbeidsredskap 1 
tillegg til blyant, papir, fantasi og talegave.Begge har 
tidliger arbeidet pa sykehjem, BjØrg som  frisØr,  Sol-
veig pleiemedhjelper. Førstnevnte har ogsã 'vist hun 
kan fØre  sin penn, og flatebyfolk kjenner henne trolig 
fra tiden i Apen Post. 

Et forsiktig spørsmál  om deres alder ga unnvikende 
svar, men klart var det at de yule La sin annen ungdom 
blomstre I Vignett! 

Onsdagens tekst 
Den Pette faste 

HAGEKVELD 
tirsdag 10. mars ki. 19.00 

i game herredsstyresauen 
i Kirkebygden. 

.iustav Redauen Ira institutt for frukt-
dyrking, Norges LandbrukshØyskole,  holder 
foredrag og viser lysbilder over temaet: 

Frukt og bar 
i smáhager 

MOTET ER APENT FOR ALLE. 
Ta med naboen og mot opp. 
Kaffe, kaker og utlodning. 

Arr. Enebakk Hagetag 

Lokalla I Dat norske hageseiskap. 

fi I  



HARPESTYRKEN 
koyeseng I ubehandlet gran, 
75X 190 cm. Pns u/bunner og madrasser. 

Seksjon Huse .y 
COMBI har fronter I massiv 
furu. Skap med plateskillere og 3 kassettskuffer. 
L: 227 cm, H: 183 cm. Dette introduksjonstilbudet 
fir du ku" hos ass! 

Vinterferietilbud 
0 

p1 innekos! 

Den populaire spisegruppen DALA I massiv, lakkert furu or 

plass til 8 personer. 
P1atém1 80X 135 cm, med klaffSOX 175 cm. 
Pr. stol ekstra 435,- 

Det norske Mabelsenter er landets ledende mebel-
varehus. Her vil du fa oppfylt de fleste av dine mebel-
ensker.Utvalgetav kvalitetsmeblererutroligstortogdet 
erpresentert I spennende miljeutsullinger. 

Du finner oss i Sandvika ved Kirkerudbakken og I 

Mebelbyen I Vestby. I Vestby Iier ogsá den store DnM 
Cash&Cazry avdelingen for innredningsdetaljer, saint 
landets sterste og mest moderne mot 	r. 

Sofagruppen JEPPE, utført i heltre, lakkert furu. Vendbare 
puter I sete og ry, trukket I det slitesterke stoffet Renova. 

Sofabord TALLMO med plate av furulameller, 130/75 cm. 
Seksjon VENØ III massiv, lakkert furu, 27 mm tykke sider. 
Plater og hyller 20 mm. Sinkete skuffer, lys under haldakinen. 
L2() cm, H: 175 cm. 

Veikommen nI 
Sandvika - 02/1321 50 
Vestby 	- 02/95 04 i'O 
Apningstider 
Hverdager I(XX)-2((X). 
Lordager 	0(XX)— 1500. 

/ 

Det norske Mobelsenter 
Vestby og Sandvika 

VIGNET 

NOMINASJONS 
-LISTE FOR 
VENSTRE 
1. Gina Sigstad, Ytre 
2. Gina Sigstad 
3. Guro SØrhus Lohne, Flateby 
4. Guro SØrhus Lohne 
5. Rolf SØrii, Kirkebygda 
6. Roll SØrli 
7. Ingrid Overby, Ytre 
8. Ingrid Overby 
9. Reidar MØrk, Ytre 
10. Ellen Berg Ellingsen 
11. Tove-Berg Nilsen 
12. Helge Nilsen 

INNBRUDD 
PA ENEBAKK 
UNGDOMS- 
SKOLE 

Ubudne gjester hadde det vrt 
pa Enebakk ungdomsskole natt 
til sist onsdag. PA inspektØrens 
kontor var nØkkelskapet brutt 
opp, og man ma derfor regne med 
tyvene har fâtt med seg noe her-
Ira. Dette er grunnen til at Secu-
ritas kontinuerlig hadde runder 
pa skolen i helgen, og i disse da-
ger er et nytt , midlertidig lásesy-
stem iferd med A instaleres. Bare 
dette vii komme opp i en sum av 
15 000. Om systemet deretter 
skal skiftes totait vil det koste 
rundt 80 000 kroner opplyser rek-
tor Kjell Sletteberg. 

Lite var det heller ikke av lett 
omsettelig materia1e nattegjes-
tene hadde fátt med seg. Slette-
berg ramser opp tre stereo 
kassettspiliere(En sharp GX 
250H, en Toshiba Rt-8035, en Hi-
tachi TRK-7250E), en Tanberg 
Mono 	kassettspilier, 	et 
fjernsynsapparat(Grundig, su- 
percolur 	 F3026SK), 
videospiller(Sony-L63), samt tre 
videokassetter, et speilrellekska-
mera (Minolta med linse), en 
elektronisk frimerkevekt, en 
elektronisk 	stikksag, 	en 
plansliper(Bosh) 	og 	to 
driller. Sletteberg sier i en kom-
mentar til Vignett det er verdt a 
merke seg hvordan tyvene har 
piukket med det som er av lett 
omsettelig matriale, mens da-
ta-anlegg, dyre skrivemaskiner 
og telefoner star urØrte.—Det ser 
Ut som de visste hvor det var noe 
A hente. Eksempelvis er de gatt 
rett inn pa inspektØrens kontor 
og funnet frem til nØkkelskapet, 
mitt har de ikke vrt inne pa, 
sier rektor Kjell Slettebrg. 

BLI FADDER! 
Fadderskap betyr 
mye pa kort sikt 
og har virkning 

langt inn i framtida. 

I' REDD BARNA 
I TIf.: (02) 414635 

Prov en 
smàannonse i 

eUjjlui!tt 



Jan Tore Solberg mener det er viktig at lag og fore-
ninger I Enebakk sammarbeider om arrangementer. 

HOWARD - den utrolige helten 

Prrsbelønnet Woody Allen-film 

Vinterdilten 
(Dagens loype) 

arrangeres i âr søndag 8. mars med start fra 
Streifinn mellom ki. 10.00 og 11.30. De som 

Ønsker VINTERDILTENs diplom for gjennomfØrt lØp  til 
Drivplassen, betaler kr 10,- ved registrering pa Dammen. 

PØlser og so1brtoddy gratis pa 3 stasjoner underveis. 
Se ellers kart og omtale annet sted I avisen. 

Skiforeningen 
Enebakk Lokalutvalg 

VIGNETT 

Ukens filmep Dette ep . 0 0 

Enebakk Hagelag Giensyn med Peter Pan 
Forestillingen om Peter Pan 

har gledet generasjoner av barn 
og liar tatt dem med pa reisen til 
Eventyrland der alt kan skje og 
aile drØmmer gár i oppfylleise. 
Der er den fryktede sjØrØver  kap-
tein Krok, indianere og skumle 

En Donald-lignende, forvirret 
andefigur blir '<beamet ned fra 
en planet i det ytre rom og lander 
utenlor en rockekonsert i Cleve-
land. Howard blir snart beste-
venn med den kvinnelige punk-
rocke-sangeren Beverly, - og de 
to hopper til køys sammen. 

Beverly vil elske med den mer-
kelige andefiguren som hun bade 
synes er '<sØt" og synes synd pa. 
De blir avbrutt av vitenskaps- 

-Hannah og hennes sØstre'> er 
en nevrotisk familiesaga fra Man-
hattaen som beskjeftiger seg 
med Allens favoritt-tema: be-
gjr og dØd, ekteskapsbrudd, 
det a ra barn, kunst, det absurde, 
tro, komedie, rock, Bach og jazz. 

Kort sagt, en oppdagelsesferd i 
familielivet rundt Hannah, med 
Woody Allen selv som fraskilt ek-
temann med sans for hypokonde-
ri og Hannahs sØstre. Hannas ek-
temann innleder et forhoid til en 
av sØstrene, og det heie veves inn 

krokodiller. Men Peter Pan kom-
mer alitid i siste liten og redder 
alle som er i fare. 

Og naturligvis er det norsk ta-
le, sà ogsâ de minste kan forstâ 
hva som blir sagt. 

mennene som ved en feiltagelse 
leser beamet Howard ned pa jor-
den, og som ná vii forsØke a sen-
de rom-anden tilbake samme vei. 
Etter hvert blir det en klassisk 
Star-Wars feide mellom det Gode 
og det Onde, og den fjrkiedde 
hoedpersonelir.. eter 4ivert+ 
litt av en helt, som redder jorden 
fra tillintetgjøreise. 

Filmen vises torsdag og sØn-
dag. 

I et utsØkt nett av intime fØlelses-
konflikter. 

Foig med 

nwrmiljoet 
LES 

'kutt 

Rundt 100 med-
lemmer i spredte ârs-
kiasser har det lokale 
hagelag. Formâlet er 
a fremme hagesak, 
hagekultur og land-
skapspleie, men i til-
legg til det faglige 
blir sosialt samvr 
og hygge satt hØyt. 

Foreningen er til-
sluttet Det norske ha-
geseiskap, og herfra 
far de mye nyttig in-
formasjon og rad 
først og fremst i.  form 
av tidsskriftet <<Hage-
tidene. 

Selv gir de ogsâ ut 
en liten avis noen 
ganger i áret, og ho!-
der møter om ulike 
emne som ogsã er áp-
ne for ikke-medlem-
mer. 

-Â bli mediem av det lokale ha-
gelag er noe som kommer med pa 
kjØpet om man melder seg inn i 
hageseiskapet, sier formann I 
Enebakk hagediag Jan Tore Sol-
berg. -Det medfØrer ingen tii-
ieggskostnader, men man ma gi 
be 
organisasjon.Elleve gangef i ret 
kommer Hagetidene Ut, og dette 
er et tidsskrift av hØy  kvalitet. 
Blant annet har det fatt fagpres-
seprisen. 

FRUKT OG BIER 

Medlemsmassen er fra de átti 
og nedover hele spekteret til smá 
barn. En hàndfuil er utdannede 
fagfolk pa omrádet, men de fleste 
er amatører. -Det viktigste er at 

Smâ og gule er de, 
og har sine rØtter i 
Solør. Men mye kan 
det umulig vare de 
erindrer derfra for 
bare timer etter sin 
fødsel ble de fraktet 
til Marthinsen pa 
Hammern. Her lever 
de 6500 kyllinger i et 
hus pa 336 kvadrat-
meter, og danner et 
knall gult teppe med 
enkelte prikker i sort. 

Varsom skal man vre nAr 
man tramper med sine store føt-
ter inn i klekkeriet. Kyilingenes 
instinkter etter a krype under hØ-
nemors vinger gjØr at de flakkser 
under menneskeføttene. Varmt 
ma de ha det, og termometeret 
pa veggen viser 29 grader. -Nar 
de kommer er det 34, sier BjØrn 
Martinsen og innrØmmer at det 
da kan bli noe hett ajobbe der in-
ne.  

man er interesserte i planter og 
plantevekst, vre seg en bal-
kongkasse elier annet, sier Sol-
berg. -Dessuten at man Ønsker a 
treffe mennesker pa tvers av yr-
kesgrenser og ha det hyggelig 
sammen. 

En del mØter har laget, og en 
titt pa àrets program viser stor 
bredde. Allerede tiende mars 
saitiles de i herredssstyresaien til 
et iysbildekâseri med tittel 
<<Fruktogbrismahager". Det er 
fØrsteamanuensis Gustav Reda- 

som foredrar om dyrking, gjØds-
ling og sortvalg. Om det er av in-
teresse vii han ogsá ta for seg be-
skjring, et tema han blant an-
net har utgitt en hândfbok om. 
DUGNAD OG BYTTING Som 
tidligere ar vii de I mai motes til 
kirkegárdsrydding og piantebyt-
temØte. FØrstnevnte er en dug-
nad de utfØrer  hvert ar: fjerner 
granbar, kranser og annet etter 
at snØen er gatt. pa denne maten 

ELI TYKKE OG FETE 
Kyllingenes dager bestar for 

det meste av spising og drikking, 
drikking og spising. Deres vekt 
Økes da ogsa gjennomsnittiig 
med 300 gram i uka. -Levende er 
de rundt 1,5 kilo nar vi leverer 
dem Ira oss, sier Marthinsen. -Da 
stAr huset tomt I en maned og 
det gjØres reint. Kuilene kommer 
fern ganger I aret, noe som tii-
svarer 35 000 kyllinger. 

Marthinsen har ingen tidligere 
erfaring med klekkeri.-Dette er 
det andre kuliet. FØr  har vi bare  

kan spesielt eidre og ufØre slippe 
A bekymre seg om at det er ustelt 
til17.mai. 

Ellers blir det utover hØsten 
bade sopptur, en temakveld om 
eksotiske 	frukter 	og 
juledekorasjonsmøte. Nytt av 
áret er en studiering, og I disse 
dager er 11 stykker igang under 
tematet <Potteplanter'. Tidlige-
re har laget skaffet rabatter hos 
lokale forhandlere pa 10-20%, det 
samme haper de a kunne gjen-
nomfreoi d 

marbeide med forefinger ellers I 
bygda. De har derfor flere mØter 
pa programmet der de avholder 
arrangementet med andre fore-
finger. Solberg tror dette er gun-
stig og at de trenger A bli kjent 
med og hente informasjon hos 
andre. -Det vii ogsa gjøre jobben 
mindre for de I styre og stell 
samtidig som flere kan gjØre seg 
nytte av tilbudet, sier han. 

hatt noen hØner  i haven, sier han. 
Noen store nybegynnervansker 
har de ikke hatt, men de store ut-
fartene blir det ikke muiigheter 
til A ta med sa mange liv a ta hen-
syn til. 

Selges 
Brukte slalâmski, 1. 1,60 
mlstaver og stØvler str. 39, kr 
500,-. 

TIf. 83 72 56 

Kyllingkiekkepi p A Hammepn 



Det store oppmØtet 
var det ikke da til-
taksnemnda sist ons-
dag inñbød til kon-
taktmøte med de ne-
ringsdrivende. Nr-
mere 200 innbydelser 
kunne tiltakskonsu-
lent Karl Elisabeth 
Morbeck opplyse var 
sendt ut, men bare 16 
naringsdrivende 
møtte. 

Enighet om a opprette et kon-
taktorgan var det, men bare en 
representrant fra nringslivet, 
anleggsgartner Knut A. Thor-
vaidsen sa seg villig til a sitte i et 
fremtidig râd. Bestemt var det de 
skulle vre tre representanter, 
og de to andre vii hentes fra han-
del og hânverksindustrien. Fire 
politikere bie valgt, ordfØrer  Lu-
cie Paus Faick(A), Thorvald 
ijngersness(Sp), Heige Nilsen(V) 
og Jan østreng(H). I tilegg vii 
banksjef Frank Johannessen stil-
le som representant fra banken 
og Kari Elisabeth Morbeck Se-
kretr fra kommunens administ-
rasjon. 

FUNKSJON 
Organet skal vre et binde-

iedd mellom nringsiiv og kom-
mune. I fØrste omgang VII de ar-
beide med Ønsker og behov n-
ringslivet har i forbmdelse med 
kommuneplanarbeidet. 
vii deres oppgave vre a legge 
forhoidene til rett for nye og al-
lerede eksisterende bedrffter. 

Tiitakskonsuient 	Morbeck 
kommenterer til Vignett at opp-
rettelsen av organet er spen-
nende. —Det er viktig a spiile pa 
lag, ikke mot hverandre , sier 
hun. 

INN I FINANSIERINGEN 
Fra salen kom det ymt fra n-

ringsdrivende pa Gran, at de 
eventueit er interesserte i A ga 
inn i finansieringen av et rense-
aniegg i omrádet. 

Andre poster pa programmet 
var en orientering om kom-
muneplanarbeidet ày Morbeck 
og informasjon om det statiige 
veiledningskontor, INFO som til-
byr gratis râdgivning til smá og 
meilomstore bedrifter. Bygnings-
sjef Stein Marsdal g.jorde rede for 
nye nringsarealer. Han kunne 
forteile det er snakk om en for-
iengeise av det allerede eksiste-
rende feltet pa Rud og ved 
Kvernstuen, i tillegg planer om 
et nytt areale ved finastasjonen i 
Kirkebygda. Men dette er for-
eiØpig ikke politisk behandlet. 

Foig med 
i 

narmiljoet 
US 

Jg nett 

Tiitakskonsuient kari Elisabeth Morbeck opplyser det 
fØrste motet vii finne sted 25.mars. 

Energispariflg 
A. Sakki - tlf. 83 17 55 

Solskjerming 
D. Berg - tlf. 9288 72 

TIf. 83 13 59 Nordby bruk, 2009 Nordby 

BRUN 

HVIT 

DAME 
296.- 

I 

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

Str. 41-48 
kr 370.- 
kun sort 

1/)0 	gi9JLata/-ama 
Grendesenteret - 1911 Flateby 
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VIGNETT (D 
Ukens spaltist 

gamapheld og fpemtidssyn 
KONTAKTORGAN -MELLOM 
10MMUNE 00 WERINGSDRIVENDE 

Vi har nylig avsiuttet 
en møteserie her i Ene- 
bakk i anledning Bibeida- 
gen 1987. Disse feilesmø-
tene har en lang tradisjon 
i var bygd, og nan en ser 
tilbake pa ãrets møtese-
ne, bun en glad til sinns. 
Det var sá mange som 
kom til møtene! Det er 
noe vi har oppievd de Se-
nere ârene nan vi har hatt 
fellesmøter: Det var sá 
mange som møtte frem. Vi 
fikk oppleve gode møter 
og et gildt fellesskap. 

Nàr vi snakker om fel-
lesmøter, vii noen spØrne 
hva det er. Og da kan en 
nevne at her i Enebakk en 
flere menigheter repre-
sentert. Ja, i et leksikon 
som beskriver situasjo-
nen for innflyttingen til 
bygda 	begynte 	i 
1960-ârene, star det at 
Enebakk er den bygd pa 
Nedre Romenike som pro-
sentvis har flest dissen-
tere. (Dissenter -kristen 
som ikke er medlem av 
statskirken). Dessuten er 
det flene frivillige organi-
sasjoner og arbeidslag in-
nen Den norske Kirke. Al-
le disse gjør et trofast og 
viktig arbeid i bygda var 
fra an til ár, og fellesmø-
tene i bibeluka er en sam-
ling av disse forskjellige 
arbeidslag, bade innen 
var kirke og i frimenighe-
tene. Vi kan se noe ulikt 
pa enkelte spØrsmál,  men 
vi har det viktigste felles: 
Evangeliet og troen pa Je-
sus Kristus, Guds sØnn, 
var herre ogfreiser. SA er 
det fint at vi kan samles 
en gang om áret til fel-
lesmØter. Det gir inspina-
sjon til fortsatt virke i 
hver var forsamling. 

Nár vi sá tenker pa ar-
beidet videre fremover 
innen Den norske Kirke 
her i Enebakk, er det 
mange tanker en gjør seg. 
Vi vilie sâ gjerne na men-
nesker i alle aidre med 
evangeliet fordi vi vet at 
det betyr sá mye. Vi har 
noen barn i sØndagsskole, 
vi har barnegrupper og vi 
har hvert ár et stort kon-
firmantkull. Det er viktig 

skape et miljø for barn 
og ungdom i menigheten. 
Men skal en greie a gjørê 
noe med dette, er det to 
ting vi trenger: Ledere 
som er villige a gi mye tid 
til arbeidet biant den 
oppvoksende slekt, og vi 
trenger et sted a vre. 

Det er ikke sâ sjelden 
jeg har ftt dette spørs-
mãlet av enebakkinger. 
Hvor i Enebakk mØter vi 
Den norske Kirke utenom 
seive kirkehusene? Vi er 
glade i kirkene vane. De 
bieren begge preg av eldre 
tiders respekt for Guds 
ord og Ønsket om a skape 
en verdig namme rundt 

samiingen om de hellige 
ting. Men de er lite egnet 
til ungdomsaktiviteter av 
forskjellige slag. Og jeg 
ma Si: Jeg har ofte butt 
svar skyldig. Vi har fak-
tisk intet sted utenom kir-
kebyggende og som er me-
nighetens eiendom. Det 
Ønsker vi ma bli annerle-
des! Pa Flateby er det 
kommet mange men-
nesker. Der trenger vi en 
arbeidskirke. Den kan 
sikkert bygges i etapper 
og bør  innehoide bade 
menighetskontor, rom for 
barne- og ungdomsaktivi-
teter og andre nødvendi-
ge rom. Det har vist seg 
overalt hvor en arbeids-
kirke er butt reist at det 
har skapt stor aktivitet i 
menigheten. Vi ma ikke gi 
opp selv om det fremdeles 
vii ta en god del tid for 
drømmen kan realiseres! 

Det vi ná fønst og fremst 
Ønsker oss, er at vi far et 
kiart svar pa hvor ar-
beidskirken pa Flateby 
skal ligge, og at den blir 
med i den kommunale 
planlegging. Pianene for 
et menighetshus i Man 
synes a vene nermere en 
lØsning. Menighetshuset 
vii bli tillagt en del av ar-
beidskirkens funksjoner, 
og vi hãper at planen 
snart kan la seg gjen-
nomføre. 

Den norske Kirke bar 
ailtid vn avhengig av de 
fnivillige onganisasjonen 
og deres store innsats i lo-
kalmiljøet. Her gar ogsâ 
tankene til arbeidslag 
utenom Den norske. Slik 
vil det ogsã were i fremti-
den, og skal vi lykkes i 
van gjerning, en det viktig 
a lØfte i flokk. 

Fra mitt <<vindu>> av-
slutter jeg mine nefleksjo-
ner og fremtidsdnømmer 
for denne gangen og ut-
fondrer Knut Ginden til a 
tenke videre fra sitt stâ-
sted. 

Steinar Heigheim 



Tomter stasjon; 

ABC bank: Annonse. 

   

Ny boliglansmordning 0 

for unge mennesker. 

Filialsjef Jan Arne Storvik, ABC bank pa Solli Plass. 

VIGNETT 

150 är med lokalt seivsty Pe 
Dot handler om Enebakk 
Fakta om Enebakk Heppe I eget bus 

Silk er det Na 
Enebakk formannskap har i 

dag 9 medlemmer og kommune-
styret 33 - fordelt slik pa 
partiene:Ap 14, SV 1, V 2, KrF 2, 
Sp 2, H 9, FrP 3. Formannskapet 
har sine møter en gang i uka. 
Kommunestyret motes en gang i 
máneden. Kommunestyrets mØ-
ter er âpne for publikum og pres-
se. Formannskapets mØter er 
lukket. 

For 1987 er budsjetterte utgif-
ter for Enebakk kommune 90,5 
milifoner. Ca. 67 prosent av dette 
finansieres gjennom skatteinn-
tekter, 18,6 prosent ved ram-
metilskudd, 9 prosent er saigs- og 
leieinntekter. Resterende belØp 
dekkes opp gjennom lánemidler 
og fonds. 

Etter krigen har Ca. 70 prosent 
av Enebakks befolkning vrt av-
hengig av pendling til nabokom-
muner, og da vesentlig til Oslo. 
En av de store oppgaver for Ene-
bakk i etterkrigstiden har derfor 
vrt, og er fortsatt, a skaffe ar-
beidsplasser i kommunen. 

I 70-Ara ble det lagt Ut nrings-
arealer i ødegárdslia. Ytre Ene-
bakk og Rud pa Flateby. I Ytre 
Enebakk har kommunen nâ fàtt 
avsetning pa brorparten av n-
ringstomtene - 1 Flateby er fort-
satt noe areale ledig. Ytterligere 

Framtidig utvikling 
I felles planforutsetninger som 

er lagt til grunn for kommunepla-
nen som ná utarbeides, er det 
regnet. med en gjennomsnittlig 
befolkningstilvekst pa Ca. 1,5 
prosent. En regner med en bolig-
bygging pa 70 nye boliger i âret, 
medregnet all boligbygging - ba-
de feltutbygging og spredt be-
byggelse. 

Utbyggingen skal sØkes fordelt 
pa i,ilike kretser i forhold til byg-
geklare arealer og kapasitet pa 

-skoler, kloakkanlegg el-forsy 
ningsanlegg og andre kom-
munale serviceanlegg. 

Kommunestyret har ogsâ ved-
tatt at det skal legges til rette 
nye naringsomráder i Ytre Ene-
bakk, Kirkebygden og Flateby. 

nringsetableringer i Gran-om-
rádet i Ytre Enebakk er et stadig 
tilbakevendende tema. Dette er 
imidlertid avhengig av kloak-
kering av Râkenomrâdet. Flest 
arbeidsplasser har man kanskje 
fâtt i forbindelse med etablering 
av Grendesentrene pa Flateby 
og i Ytre Enebakk. 

Forsatt er det Enebakk kom-
mune som med sine Ca. 350 
lønnsmottakere sysselsetter flest 
personer av alle private og of-
fentlige etableringer innen kom-
munen. 

Foruten de naturgitte rammer 
og betingelser, er Enebakk som 
vi i dag ser det, butt hva det er 
stort sett gjennom bslutninger 
og vedtak gjort av de lokale fol-
kevalgte. 

Det som skjedde ved at for-
mannskapslovene ble vedtatt i 
januar 1837 fikk stor bestydning 
for utviklingen av det enkelte 10-
kalsamfunn. Det sentraliserte 
embetsstyre matte vike for lokalt 
selvstyre. De norske kommuners 
moderne historie startet her. 

Ordet kommune ble tatt i bruk 
som betegnelse for lokale for-
valtningsomrader i Norge. Sam-
tidig flkk vi det organisasjons-
mØnster som er karakteristisk 
for kommunene slik vi siden har 
oppfattet dem. 

Kommunene ble egne selv-
styrte rettsenheter som under en 
folkevalgt ledelse utØvet  be-
grenset forvaltningsmyndighet 
innen et avgrenset omrade. 

De styringsorganene som by-
ene etablerte var formannskap 
og representantskap. I hvert pre-
stegjeld skulle det vre et for-
mannskap med minst tre og ikke 
mer enn ni medlemmer, og hvert 

Srlig unge mennesker i en 
etableringssituasjon 	Opp- 
lever lãnekostnadene som 
vanskelige a leve med. En god 
inntekt ligger ofte noen ãr 
frem i tiden, og hva gjør man 
sâ i mellomtiden? ABC bank, 
som i mange àr har vert aner-
kjent som en god bank for 
unge mennesker, har nã 
lansert en ny løsning pA 
problemet. Det er nA mulig A 
komme ned i Arlig innbeta-
linger tilsvarende 12% av 
kjøpesummen. 

Vi spør filialsjef Jan Arne 
Storvik pa Solli Plass, - hva 
slags ordning er egentlig dette? 
Far de unge lavere rente? 

- Vi beregner seIvsgt sA lay 
rente som mulig, men for unge 
mennesker er det først og 
fremst det du totalt sett betaler 
som er avgjørende. Her er det 
snakk om a utarbeide en 
nedbetalingsplan som gjør det 
mulig for unge mennesker a fá 
râd til andre ting enn bare 
renter og avdrag pa Ian. 

Storvik kan fortelle at ABC 
banks ordning innebrer at de 
árlige innbetalingene de tre 
første árene kan komme ned I 
12% av det totale Iãnebelopet. 
Med andre ord, - mindre enn 

sogn skulle vre representert. 
Valgene foregikk ved flertalls-
vaig, og stemmerett hadde de 
som hadde stemmerett til stor-
tingsvalgene. Valgene ble holdt 
annen hvert ar. Representant-
skapet skulle besta av tre ganger 
formennenes antall, og velges et-
ter at formennene var valgt, og 
ingen formenn kunne velges til 
representant. I dag er alle for-
mannskapsmedlemmer ogsá 
medlemmer av kommunestyret. 
Angaende mØteformene skulle 
formannskapet samles til visse 
tider enten etter overenskomst 
eller nâr ordfØreren fant det nØd-
vendig. Det var ogsa ordfØreren 
som skulle kalle sammen repre-
sentantskapet og lede mØtene 
der. I disse mØtene deltok ogsa 
formennene med stemmerett. 

I Enebakk besto formannska-
pet av seks medlemmer, og det 
fØrste formannskap hadde denne 
sarnmensetning: Martinius Arne-
sen, Saltvedt (ordfØrer), Haug-
seth, Peder BØhler, Ole Krogs-
bØl, Thorer ødebye, Erick Jahr. 
MØtene ble holdt pa Saltvedt. De 
nye formannskapslovene var ik-
ke ailtid lette a tolke - nye lover 
er fortsatt ikke aJ.ltid det. Her er 
et sitat fra Copie-Bog for Ene- 

selve renten. Han fortsetter: 
- ABC bank akter a tilpasse 

seg de unges behov for en• 
enklere nedbetalingsordning 
de forste ârene. Resultatet er  

bakk Formandskap anno 1837 
(sitat:) 

Det bruges desuden det for-
meentligen vage Udtryk § 37 
MØderne tilkommer Formn-
dene Stemmeret>'. Dette for-
tolker mangen Reprsentant 
saaledes at Reprsentanterne 
ogsaa har Stemmeret, somjeg ik-
ke meener da disse skal blodt 
afgive sin Formeening. Loven 
havde maaske vret tydeuigere 
og meere agte norsk om Udtryk-
ket havde vret saaledes: <<I MØ-
derne tilkommer Formndene 
<<allene" Stemmeret" Overalt jeg 
tilstaar I min svage Stilling jeg 
ikke forstaar Formandsioven. 
Det var derfor Ønskeligt om Au-
toriteteme eller en Jurrist yule 
udgive en Formands Chate-
chismus hvorefter Formandslo-
vens formeentlige Mysterier og 
for den enfoldige Mand ufor-
staaelig 1 Forskjil imellem En-
hvers FunCtionis blev demon-
streret og forstaaelig forkiaret. 
Jeg recomenderer mig Hr. Fog-
dens Rettelse, Raad og saverable 
Intention. Jeg veed ikke om For-
mandskabet har Porto Frihed el-
ler ej hvorom ydmygst bedes un-
derrettet. 

"--_•' -J_,_--. 

svrt positivt for kunden. Jeg 
anbefaler unge mennesker a 
kontakte en av ABC banks 
filialer personlig, og fa den nye 
ordningen presentert. 

Innbyggertall: 7 652. 
Alderssammensetning: 0-19 âr: 2 632, 20-39 âr: 2 477, 40-59 âr: 1656, 

60-66 An 338, 67 ár og over: 549. 
Arbeidsplasser: 4 100 yrkesaktive, hvorav omlag 70 prosent pend- 

lere. 
StØrste arbeidsgiver: Enebakk kommune, omlag 350 ansatte. 
Barnehagedekning:- Heldagsplasser, under 3 An 3,13 pst, 3-7 An 

13,56 pst. 
Landareal: 232,5 km2  
Off.kommunikasjon: Buss. 
StØrste tett-I handelssted: Ytre Enebakk og Flateby med omtrent 

like stor befolkningskonsentrasjon. 
Nye boliger pr. àr: 70, hovedsakelig eneboliger. 

Repe arbeidsplasser 
en hovedoppgave 



Nye lokalep for post 
og bgningskontor 

Vel instalert i de nye lokaler hos StrØmsborg og Ener-
sen er stabenfra  det gamle herredshuset Gudrun Kille-
rud, Jorunn Buer, Ella Fransen, Kàre Fransen, bent 
Andersen, Noomi StrØmsborg og Per Arne Gundersen( 
Jakob Mysen og Laila sandem er ikke med pa bildet. 

-den máJeq lese! 

VELKOMMEN TIL ENEIJAKKS 
NYE 4N STED)JIF 

Grendesenteret, Ytre Enebakk. 

Onsdag: Rekeaften 	kr5O. 

Torsdag: Biffaften 	krG5. 

DISKOTEK 
hver fredag og lørdag. 

Kaffe - Iunsj - satat - pizza - smorbrød - middag. 
Bestilling av snitter mottas til alle anledninger. 

TLF. 92 52 35 

Apn.tider: 
Mandag, stengt 
Tirs. — tors. 	 12-22 Lordag 	  11-01 
Fredag 	  12-01 Søndag 	 13-22 

Topp stemning i hyggelige omgivelser. 

SOLHEIM 
KAFE & RESTAURANT 

Styrer pa Enebakk postkontor, Inge RØd  mottar en 
blomsteroppsats fra postsjef Enling Østhus. 

VIGNETT 

Enebakk - et godt sted a vere 
70 prosent av Enebakk-folket i 

yrkesaktiv alder pendler. Ca. 6 
mil om dagen. En grunn ma det 
vre til at man velger a bo slik. 

Det er det. Litt selvskryt ma 
vre by i disse jubileumstider: 
Vi er unike hva friluftsliv og fri-
tidsaktiviteter angàr. Marka 
dekker store deler av var kom-
mune, og den i seg selv gir rike 
muligheter for naturopplevelser 
og fritidsaktiviteter av alle slag. 

Martinius Arnesen 

Tidligere var de fleste ar-
beidsplasser i Enebakk knyttet 
til jord og skogbruksnringene. 
Kommunikasjonen med om-
verdenen var heller dárlig. Det 
fantes ikke engang veiforbindel-
se til hovedstaden gjennom 
kommunen.En bytur var en lang 
og slitsom reise med datidens 
kommunikasj oner. 

I siste halvdel av forrige ár-
hundre forandret imidlertid det-
te bildet seg. 11860 flkk Enebakk 
sin fØrste  ubrutte veiforbindelse 
til Oslo, og fern ár seinere startet 
bâttrafikken pa Øyeren. SpØrs-
málet om hvorvidt Smálens-
banen skulle legges om Enebakk 
kom fØrst opp i Enebakk her-
redsstyre i 1873. Mange mente at 

14. januar var det 150 ár siden 
formannskapsbovene ble vedtatt. 
Det markerte starten pa norske 
kommuners moderne historie. 
Jubibeet skal markeres spesiebt i 
uka 30. mars til 5. april. I defile 
uka er det sentralt lagt opp et 
tett program med forelesninger 
og seminarer i Oslo Konserthus, 
hvor det hebe avsluttes med en 
festforestilbing i konserthusets 
store sal for spesielt inviterte - 
deriblant var egen radmann og 
ordfØrer. 

Ogsa i Enebakk skal jubibeet 
markeres. En av hovedintensjo-
nene med den bokale markerin-
gen her i Enebakk er a gjøre kom-
munens virksomhet kjent for be-
folkningen. Og det skal gjøres 
ved at man âpner dØrene  for pu-
bbikum bade til formannskaps-
mØte 30. mars og skobestyremØte 
31. mars. 1. april hobdes apen dag 
i kommunen. Flere kommunabe 
kontorer vil da Ønske publikum 
velkommen og svare pa even-
tuelle spØrsmal. Om ettermidda-
gen vil de forskjelbige etater og 

Hele østmarka og SØrmarka 
med et yell av preparerte lØyper, 
lett tilgjengelig for innbyggerne. 
Brmerud badeplass - et som-
merlig eldorado, likesà Mjr 
vannskisenter hvor aktiviteter 
foregâr hver dag i sommerhalv-
áret. 

Vâre to aktive idrettslag, I.L. 
Driv og Enebakk IF gir tilbud in-
nen en rekke forskjellige idretts-
grener. 84 andre foreninger og lag 

en jernbanelinje kunne sette fart 
i Enebakk-samfunnet. Na ble en-
den pa visen at jernbanen aldri 
kom hit. <Vektige>> argumenter 
talte imot. Den kunne f.eks. for-
styrre annen trafikk pa hoved-
veien, fordi hestene ville ha vans-
keligheter med a venne seg til 
denne nymotens innretning. 
Dessutén ment en kar ved navn 
Olai Viig pa et mote som ble av-
holdt i Eidsberg om temaet at 
<<enebakkingene hadde 1rt seg a 
reise til byen og selge sine varer 
selv, og at de derfor, selv om jern-
banen gikk like utenfor stuedø 
ren, ikke yule benytte seg av 
den.. 

Hvorom alle ting er - det kom 
jernbanestasjon pa Tomter i alle 
fall, og en viss betydning fikk 
selvfØlgelig ogsà dette for Ene-
bakk. Tomter jernbanestasjon 
ble àpnet i 1882. Enebakk hadde 
nâ veiforbindelse til Oslo, bat-
trafikk pa øyeren bg tilkñytni'ng 
til jernbanelinje via Tomter. DØ-
ra Ut mot verden var apnet om 
enn bare pa glØtt. 

I 1860-ârene startet Holm JØ1-
sen industrivirksomhet i Eke-
bergdalen. Han bygde en lysolje-
fabrikk som utvant olje av tyri-
stubber. 

Oljen skulle brukes til lamper 
som erstatning for stikker og 
talglys. Denne oljen ble imidler-
tid snart utkonkurrert av para-
finen som kom fra Amerika, og 
som i able fall var billigere. Men - 
Holm JØlsen gikk pa igjen. Den-
ne gang bygget han en fyrstikkfa-
brikk i dalen. Fabrikken brant 

sektorer stille opp i kommune-
styresalen og vre til stede for 
pubbikum med informasjon av 
forskjellig slag. Og, her blir det 
ikke bare anledning for folk til a 
stille spØrsmal direkte til eta-
tene. Ogsa pobitikerne vil were til 
stede og sta til tjeneste med svar 
pa spØrsmab man matte Ønske 
svar pa. 

Endelig vil jubileet ogsa bli 
markert S. mai med en festfore-
stilling i Enebakk herredshus for 
abbe kommunalt ansatte. 

Narmere program for marke-
ringsuka vil bli kunngjort i bokal-
avisene senere.  

skulle tilsi at vi her i Enebakk 
har tilbud som dekker ethvert 
behov for fritidsaktiviteter - for 
alle - i able aldre. 

Dessuten finnes halvkom-
munale ungdomsklubber for 
ungdom som fra tid til annen 
matte Ønske noe utover de strikt 
organiserte fritidsaktivitetene. 

ned 2 ganger, og ble bygget opp 
igjen innen den ble nedlagt i 
1886. 

Da driften var pa sitt hØyeste, 
syssebsatte denne fystikkfabrik-
ken over 300 personer. Den had-
de egen skole, og egne arbeider-
boliger med plass til 31 familier. 
Produktene var av meget god 
kvalitet, og ble prisbelØnt med 
flere medabjer pa utstiblinger 
rundt omkring i verden. 

Da fyrstikkfabrikken ble ned-
bagt, anla Holm JØlsen en cellubo-
sefabrikk ved plassen Bekken-
sten ovenfor BØrter. Denne brant 
ned i 1893, og det var slutten pa 
industrivirksomheten i Ekeberg-
daben. 

I 1905 kom det i gang omfat-
tende industrivirksomhet i Fla-
tebydalen idet brukseier H. Ba-
che Viig startet cellulosefabrikk. 
Denne fabrikken sysselsatte over 
hundre personer. Fab 	le 
nedlagt i begynnelsenâ 	-' 
og en vandring i Flatebydalen pa 
fabrikkomrädet i dag sier ganske 
mye om hvibke dimensjoner disse 
fabrikkanleggene hadde, til tross 
for at ruinene snart er helt gjen-
grod. 

Fra 30-Ara og utover var det 
darlig med industrivirksomhet i 
Enebakk. Teknisk utvikbing og 
rasjonabisering i jordbrukssekto-
ren fØrte  ogsa etter hvert til at 
antall arbeidsplasser i disse n-
ringene ble redusert. 30-Ara i 
Enebakk var preget av dyp nod 
og elendighet. 

Lucie Paus Faick. 

Lokal markering 

Enebakk dengang 
Mandag kunne post- og big-

ningskontor apne sine dØrer  til 
nye bokaler i Kirkebygda. pa 
postkontoret ble de fØrste mor-
gengjester Ønsket velkommen 
med en blomsterbukett, og ut-
over dagen var det vafler og kaffe 
til alle. Med pa ápningen var og-
sa postsjefen i LillestrØm p0-
stomr6Lde, Erling østhus. Han ut-
trykte sin glede over at kontoret 

nâ er bortimot tredoblet. —FØr 
var det 50 kyadratmeter, na er 
det 144 i tillegg til et feblesrom, sa 
han. Pa ligningskontoret mØtte 
vi ogsa bare blide f]es. —Lettvindt 
og mer sentralt var deres kom-
mentar, og gjorde samtidig opp-
merksomme pa at telefon-
nummeret ná er endret tub 92 64 
61. 
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Nils og Else Wiik fikk mànedens firklØver. 

Anders Johnsen og Morten Nysveen har allerede mye a 
gjØre i sitt nystartede firma pa Flateby. 

Jentene som liar vcert med siden begynnelsenforfem âr 
siden fremfØrte  en selvskreven sang. 

VIGNETT 

Fm1Pk10vePnA 
 

 til Else og NHs Wilk 
Vi finner dem pa 

garden Haraldstacl i 
Ytre, Nils og Else Wi-
ik, to mennesker som 
aldri har spart seg 
selv. Foreslátt til Vig-
netts mãnedlige he-
driñg ble de for alt de 
har gjort for idretten 
i Enebakk, men ogsâ 
pa andre felter har 
ekteparet vert svart 
sâ aktive. 
Else Wiik kommer fra Oppsal i 

Oslo, men pa tross av dagens 
blokker, den gang var det landet. 
—Har alltid vrt glad i a vre i 
skaugen. Som ung var jeg med en 
gjeng som leide ei hytte av 
Nils.Det er grunnen til at jeg kom 
til Enebakk som 19-âring. 
Nils er fØdt i Spydeberg, men 

har sine aner i Enebakk. —Har 
bodd her siden 1930, fØrst pa 
Holt, deretter Dal og Larsbrât-
han fØr vi kjØpte smábruket Ha-
ralstad. Dette har jeg og Else dre-
vet siden 1967. 

INSTITATIV TIL DRIV 
Nils Wiik, medlem nummer At-

te star det pa et rØdt, falmete 
kort. Kortet er et medlemsbevis i 
IL Driv og er datert 1.4 1937. —Vi 
var en guttegjeng som ofte mØt-
tes pa návrende Bekkelaget, 
bestemte oss for a danne et id-
rettslag. Det ble IL Driv, forteller 
han. Og Nils har i de femti etter-
fØlgende ár vrt et svrt sâ ak-
tivt medlem bade som utØver og i 
styre og stéll. I det fØrste styret 
satt han og har vrt der mye 
siden. I 1950 ble lagets orien-
teringsgruppe startet. Drivkref-
ter var Nils Wiik og Ivar Myrer.  

—Tror det var Bjarne Iversen, ski-
lØpern som var her ute som in-
struktØr som gjorde oss inter-
esserte i sporten. Bare vi kom 
igang var det ganske raskt man-
ge med, forteller Nils. 
ORIENTERING 
Bade Nils og Else har i alle ár 

vrt aktive bade i administra-
sjon og som utØvere i o-gruppa. I 
kretsstyre har hun vrt bade 
kasserer og sekretr mens han 
har tràdt til som formann og 
nestformann. I lokallaget har de 
begge vrt oppmenn. 
Konkurranser har de deltatt i ba-
de i inn og utland, og Else kan 
blant annet smykke seg med tre 
kretsmesterskap. —Har kobla 
skolen mye inn 'i orienterinen, 
forteller Nils. —I ti àr har vi hatt et 
fast opplegg med fire ulike lØyper 
ved Rausjø. Disse kan barn og 
ungdom pa leirskoler benytte. 
Else skyter inn at kartene har 
mannen tegnet for hand for ti ár 
siden. Dette er kart som frem-
deles brukes. I tillegg har de teg-
net skolegárdskart og hadde tid-
ligere en orienteringsdag for fem-
te og sjettelklassinger i hele kom-
munen. 
MANGE KART 
Men det er ikke bare kart ved 

RausjØ Nils har tegnet opp. Man-
ge kart over terrenget i bygda 
har han laget, noe som har tatt 
mángfoldige timer. —En pirkete 
jobb som krever tálmodighet, 
men det er moro. Dessuten gar 
man sa sakte fram nar man syn-
farer at mn 1rer mye om orien-
tering og jeg blir godt kjent.Om 
jeg skulle bli sluppet ned i fall-
skjerm vU jeg aidri ha problemer, 
med a vite hvor jeg lander. Ja, 
iallefall om det er i skaugen. 

Gleden over a orientere er ogsa 
noe barna har tatt med seg. Og 
bade Lise, Nils-Petter og Man- 

arm har ivrig tatt del i foreld-
renes hobby. 

LOYPER 06 HOPPBAKKER 
Nils Wiik var formann i den 

fØrste lyslØypekomiteen  i Driv, 
og disse var tidlig ute med a gjØre 
det mulig a ga pa ski i vintermør-
ke kvelder. Han kan ogsa enindre 
de gikk rundt pa gardene og tagg 
tØmmer til østbybakkene da dis-
se skulle bygges. -Heller ikke selv 
har han latt skia bli staende 
ubrukte. 2.9 ga ela4 ha stilt 
Opp i turrennet Gaupestein, noe 
som er fiest av samtlige. 11981 
ble institativ til Skiforeningens 
okalutvalg i SØrmarka  tatt, her 
ble Nils sittende som formann. 

Fire ar senere, i 1985 ble det delt 
og Enebakk fikk eget lokalut-
vaig. Her har Nils ansvaret for 
den ene av de to scootere. I til-
legg har han og Else skiskole 
hvert âr i foreningens regi, samt 
at de hver sØndag I skisesongen 
har apent serveringsstedet Brat-
han. —GjØr det for a ía folk Ut pa 
ski, sier Else. —Er et godt tilbud 
til foreidre med smâbarn fordi 
det ikke er sa langt a g. Nils sky-
ter tim at det ogsá kommer endel 
e1drei0pefra8fldrOflflec 
som As, Kolbotn og Tomter til 
serveringsstedet. 

HANDIKAPLAG 06 LIONES 
Ikke bare innen idretten har 

Nils og Else vrt aktive. I 1981 
var Nils med og startet handi-
kaplaget i Enebakk, dessuten 
har han de seks siste âr syklet 
Ridderrittet. —Har en blind bak-
pa , noe som er et stort ansvar 
med all biltrafikken. Men det er 
utrolig givende, da personen 
bakpâ har veldig moro av det. 
Der stiller jeg forresten for Li-
ones, sier Nils 
Om vi har glemt noen av ekte- 

den skal de fortrepá neste ski-
tur. 

DYNAMIS JUBIL ERER TRIO AUTOSKADE 

Lakkering og bi-
loppretting holder to 
unge rnenn pa Flate-
by med. Firmaet he-
ter Trio Autoskade 
og vi finner dem i an-
nen etasje pa Flateby 
Antirust. 
Anders Johnsen og Morten 

Nysveen er begge oslogutter, 
fØrstnevnte utdannet biloppret- 

ten. —Satser i Enebakk fordi vi far 
mye nimeligere lokaler, sier An-
ders. —Dessuten trenger vi frisk 
luft. Deilig hver dag a kjØre i mot-
satt retning av kØen. 

Guttene driver med oppretting 
og lakkerer med Stil. ForelØpig 
er bedriften i startfasen, men en-
del har de allerede a gjØre. —Tar 
gjerne imot fiere , sier Morten og 
opplyser de har cirka 250 kva-
dratmeter til radighet. 

Fern fir er Dynarnis 
barnekor butt og det-
te markerte de med 
en tilstelning pa Em-
maus forleden. Men 
barn kan de ikke kal-
les jentene som har 
sunget siden den gry-
ende begynnelse. Den 
etterhvert sa mange-
tallige samling barn 
og ungdom har derfor 
forgrenet seg, og et 
ungdomskor er kom-
met igañg. 

Det var seks av de eldste jen-
tene som apnet med en selv-
skreven sang. Øvelser, turer og 
ledere iblandet en stor neve med 
humor var deres tema. Deretter 
ble de tilstedevrende gjennom 
en lysbilde senie trukket inn i de- 
res 	opplevelser 
koret. Kveldens 	konfransier 

Magnhild Vistnes intnoduserte sa 
de yngste, og under ledelse av 
Leif Kare AambØ tonet barne-
stemmer gjennom rommet. 
Rundt 40 ungen stemte i <Hvem 

han skapt alle> blomstene? og 
andre kristne barnesanger. 
Kveldens andakt ble holdt av 

Kjell Matheussen fØr forsamlin-
gen blit senvert kaker og kaffe. 

Annonser leses av folk flest 



ENEBAKK KOMMUNE 

Idrettsanlegg Flatehy 
Enebakk kommunestyre 
har behandiet sak ved-
rØrende idrettsanlegg pa 
Flateby. Det foreligger 
plan for ulike anlegg-
styper. 
Planen for idrettsanlegg 
vii bl.a. vre en del av 
grunniaget for utarbeid-
else av kommunepian for 
Enebakk. 
Enebakk kommune gjØr 
med dette kjent at plan 
for idrettsanlegg pa Fla-
teby er utarbeidet. Lag, 
organisasjoner eller en-
keltpersoner som Ønsker 
a uttale seg til pianen, 
bØr gjøre det snarest 
rnuiig - og senest 1/5 
1987. 
Planen kan fás ved hen-
vendelse til Enebakk for-
mannskapskontor, 1912 
Enebakk (tif. 92 60 60). 

Rãdmannen 

VIGNETT 

ENEBAKK KOMMUNE 

Rengjøringsassistent 
Stranden skole 

Ved Stranden skole er 
det ledig stilling som ren- 
gjØringsassistent. 	Tii- 
tredelse snarest mulig. 
Posten er for tiden pa 3 
timer pr. dag, men det 
tas forbehold om juste-
ring til et lavere tirnetail 
senere dersom dette blir 
aktueit med derav fØl-
gende lØnnsreduksjon. 
Tjenesteplikt i henhold 
til de ordninger som er 
etablert i denne sektor 
pa vedk. skole, og videre 
i samsvar med vanhige 
kommunale viikâr som 
til enhver tid gâr fram av 
by, instruks, reglement 
og tariffavtale. 
SØknad sendes Enebakk 
skolestyre, 1912 Ene-
bakk, innen 14. mars 
1987. 

Skolesjefen 

Ski Begravelses- og 
Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3— 1400 Ski 

021*873060 
HELE DØGNET 

UNNGAST 
VIGNE7_i. Opp A 

ETAL DI 
POSTGIR

cBLA
N 

HVIS IKK: DEN KE-- 
S/cL/ER H 	

TTE 

INGEN,I HA RD 
GNE7.  AAr RI  

Enebakk Skogelerlag 
ArsmØte avholdes tirsdag den 17. mars -87 ki. 
19.00 pa Herredshuset. Vanhige arsmtesaker. 
Skogbruksleder og ansatte fra Skogeierfore-

ningen vii vre til stede. Vel møtt. 
Styret 

IvIo' 4  
g(Oft 1. 

Spesialiteter 
Eksotiske frukter og gronnsaker 

M A N G O Ost - Kaffe - The (20 sorter) 
Alt i krydder -  Urter - Diabetes 

(Tidi. Reddiken) 
Voldgt. 5 - Lillestrom 
ved siden av Corona 

Apningstider 	  9-18 
Torsdag 	 9-19 
Lordag 	 9-16 

Enebakk Penjonistlorening 
er invitert til FLATEBY KINO for a se filmen 
<<OVER GRENSEN>>, 10. april. 
Det blir enkel servering. Lions Club sØrger for skyss. 
ALT GRATIS. 
De som Ønsker a delta ma si fra pa motet 11. mars. 

Styret 

Enebakk Janitsjar 
avhoider konsert son. 22. mars ki. 17.00 pa Mjr 
ung.skole. 
Gjestekorps: Stranden Skoiemusikkorps 

Enebakk Skoiemusikkorps 
Ytre Enebakk Skolemusikkorps 

Gratis adgang. Saig av kaffe og kaker. 
Hjertelig velkommen. 

*W 

	Nasjonalloreningen 
Enebakk Helselag holder ársmøte mand. 16. mars 
kl. 19.00 pa Kopâs eldrebolig. 
Vanhige ársmØtesaker. 

Velkommen! 
Styret 

KUNNGJORING 

Forretningsoverdragelse 
Clifford A/S takker sine kunder for all hyggelig handel, 
stØtte og tihit gjennom mange âr. 
Vi háper det gode tillitsforholdet vil bli overført til de 
nye eierne, Arve Barbakken og Kaare Soiheim.  - 

Hilsen Dagmar og Clifford Christiansen, 
Kari og Pasquale Leone 

Vi Ønsker alle gamle og nyc kunder VELKOMMEN til 
fortsatt hyggelig handel i Clifford Mat A/S. 

Hilsen Kaare og Arve 

           

           

    

TELEVERKET - KONGSVINGER TELEOMRADE 

     

  

Feilmeldingstjenesten 0145 
- Kongsvinger teleomráde 

    

   

Feilméldingstjenesten skal i uke 10 legges over til nytt 
datasystem. Dette kan i startfasen fØre til noe ventetid 
fØr anrop blir besvart. Vi haper pa forstãelse fra abon-
nentene dersom ventetid oppstar. 

   

    

Vi arbeider for a skaffe 
Norge bedre telekomrnunikasjon. 

    

           

           

           

FrisØrsalong til saigs 
Lyst til a prØve for deg selv? 
Liten, nyoppusset, godt innarbeidet frisØrsalong i Tom-
ter sentrum, til salgs. 

Tif. 92 20 12, e. kI. 17.00 92 02 79 

BETEL 
Ons. 4/3 ki. 19.30: 
MenighetsmØte. 
Tors. 5/3 ki. 11.30: 
Formiddagstreff. 
LØr. 7/3 ki. 19.30: 
<LØrdagskafeen>>. 
SØn. 8/3 ki. 10.00: 
SØndagsskole. 
Ki. 19.00: BjØrn Egil 
Steinset. 
Offer til Sogn og Fjorda-
ne. Velkommen. 



ONSDAG ER 

NA bar jog tak 
over bode! — 

men trenger komfyr og kjØleskap. 
Er det noen som har noe 

brukt til saigs? 

Marianne Olsen 
HE 92 65 40 

Akken 
Ube a.  

S(rornsveien 85 
Strommen - TIf. 7180 80 

utek~økke7iTh 
VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSK VARER 

Apent til kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

VAR-NYHETENE 
ANKOMMET! 

UTVALGET HAR ALDRI 
VIERT sA STORT SOM 

NA. 

KOM OG SE 
DU OGSA 

yyvy,v-v 

Ekskiuslve 
(J 	

gardin- 

AASASASSASA A. 

f Fiotte 
motegardin 
I satin. 
Mange 
target og 
monster. 
Ord. 79.- 

stoffer. 
Mange farë-r 
med svake 
skrâ striper 
Ord..129.- 

Ai PRINCESS 
LI 

 
Interior 

Ro 	 VIGNETT• 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESELS AWT& 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 

Tit. 92 26 10 	W414 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

PA BUKKEN 
THberedes pa DIN mate 

REKEBORD 

HVER TORSDAG 
DEKKER VI 

VARI POPUL/UIE 

BIFFOAG 

KR 59,- 

SPIS SA MYE 
DU ORKER FOR 

KR 49,- 

SKI 

OPTISK SYNSPROVE. 
Dptiker OYSTEIN KIROGH 

OP
vejen 

TISKE as 
Asen 	1, 1400 SKI Telefon 870524 

Barn hr 1,- pr kg 
av det de veier 

APNINGSTID SONUAG: 
Ki. 1300-2000 

Tegnefim for barn 
hele dagen 

GRILL - DANCING 
Alle rettigheter 

FIVER SØNDAG 
DEKKER VI VART 

POPULAERE 

FAMILIEBORD 
KR 95,- 

Annonser leses 
av folk flest 

Aanonsen baderoms1nabler 
Igubileumstilbud 

Velkommen til nyàpnet 
restaurant pa Flateby 

Middag 
Varm og Raid Iunsj 

Pizza 
SmOrbrOd og Raker 	Alle rettigheter. 

Apningsticier 	10.00-23.00 
Sendag: 	 13.00-21.30 

Ristorante Pizzeria 
Italia 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tit. 92 88 60 

	I 

GULVSLIP 
AR i tregutv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

PRINCESS I SKI: 	4% 

1 UM 1TV10ET ° 

All) INAVOILINGEN 
PRINCESS 

U OF NQRWAY  

DIN 

SPESIALFORRETNING 

I GARDINER-UTSTYR 

ONSDAG - TORSDAG 

% Q 

MURRA V 
SPILLER DIN MUSIKK 

I 
SKI 

TELEFON 02/80 1005 
i Hándverkshuset. Sam Eydes vet 11 Sofiemyr 

Asonveien 1 
87 43 65 



Blikkenslager 

OSVALD N0DLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utf ores. 

1911 Flateby - tit. 92 84 68 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I R0RLEGGERARBEID 

Jr- 
JiiIirlL  

ItIlEIIF3FI1 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tU. 094/11 747 
TIf. 92 4892 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper. vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og smáskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Bilfirma 

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

Apent: Man. - ons. - fre. 	 9.30-17.00 
Tirs, - tors. 	  9.30-19.00 
Lørdag 	  9.30-14.00 

Frisor 

Bjerke Hãrdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

VI G N ETT 

Tanniege 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, lordag etter avtale. 

G Iassmester 

Ski Glassmester- 
lorretning A/S 

Alt i glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tit. 8734 55 

Sjâførskoler 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

luasse A - Kiasse B 
Teorikurs - KjOretimer 

Cm nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk 

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

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKE RM ESTER 

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

El-installasjon 

Eneliakk glass 
Alt / glassarbeid 

Regnskap 

Svein Gulhrandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid utfores. 

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

Rorlegger 

pa Flateby 

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

TIf. 92 88 51/71 42 92 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

'EIl_4G  Ki:denaauto,Se
elektroinstallatoret

,te  

,INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJORIJ 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
TIf. 9286 94. Mobiltlf. 094/26 165 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEOL. AV NORSKE 
rRF REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap. forremingsforsel. 
bedrifts-rádgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tit. 92 47 74 

Enehakk rØrleggerljedrilt 
vTrygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 9243 54 

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 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisor 

SaIg av harpreparater og parfymeriartikier. 
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 - tit. 92 55 50 

Flateby Antirust 
KjØp 09 salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

TIf. 92 89 00 

KVIKK RENS 
1/7 	. 

zjtt aa7-amcz iJ 93 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
Itt. 02192 83 74 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Roll NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

Spesialforretninger 

Jak  (.8 YrkeskIar 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner -. Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Medaijeskap og innrammede akvare/Itrykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsà kveldstid 

GS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrorn - 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 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og  fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Enebakk 
Transformator 

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

Sissels parlymeri 
og solarium 

TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsa salg av fugler og dyr. 

Smattaveien 3 B, 
1911 Flateby - tit. 92 8590 

Clifford A/S 
Alt I mat til hverdag og test. 

Catering - Restaurant - 
Cafeteria 

Grendesenteret, 1911 Flateby - tlf. 02/928860 



OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Utleie 
av 

varehenger og 
tepperensmaskin. 

Stort utvalg av 
tither 

videobôkser. 

Service fra 11.00-18.00. 
Eve ntuelt timebestil/ing. 

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

TIf. (02) 92 81 32 

STOR-  SATSING I LOTTERUDBAKK 

 

EN 
Vimpler, norske flagg 
og livlige supporterg-
jenger, noen for an-
ledningen kledd i toy 
hentet fra det inne-
rste loft. Mange var 
det som heiet gam-
lekara over hoppet i 
sØndagen gubberenn, 
650 betalende i til-
legg til barn, funksjo-
narer og utøvere. Og 
utØverne, ja de satse 
det de hadde, selv om 
alle ikke engang kom 
sà langt som til hop-
pet... 

-Ska vita en dcens Reidun? Je har satt inn tenna! 
Tor Johansen smiler fornØyd  etter hoppet som resulter-
te i diplom for árets bestefall.Svein Aslaksby i svevet. 

Rekruteringa innenfor hopp-
sporten burde vre god i Ene-
bakk. Hele 25 deltagere var det 
klassen for yngre junior i Lot-
terudbakken. Men kikker man 
litt nrmere pa resultatlista 
forbindes ikke navnene med juni-
orer. Nei, for dette var et gub-
berenn og her er klasseinndelin-
ga noe spesiell. For a ta del i 
nevnte klasse ma minst førtiárs-
dagen vre overstâtt. Kiassen 
ble forØvrig vunnet av Svein As-
laksby fra Ytre, og han svevde 
over hoppet pa ski som iár har 
tredvearsjubileum. -Er av de 
fØrste plastskia som kom, sier 
han stolt i kommentar til Vig-
nett. 

Stil som i de gode gamie dager 
hadde nok ikke vinnern i sønda-
gens konkurranse. Nei, for i 1956 
kjempa faktisk Svein om en 
plass til Olympiaden. Likevel 
syns han gubberennet gikk over 
all forventning.-De andre har 
vmrt bedre pa trening, men det 
gjelder 	a 	ha 
konkurransenerver. Svein tok 
ogsá del ifjor, og syns det er et 
kjempefint arrangement. Men 
noen stØrre treningsmengde 
kommer han holler ikke neste ái 
til a stille med. -Da er det ikke 
moro lenger, konstaterer han. 

NY KONKURRANSEDRAKT?? 
I kiassen over de femti tok  

Knut Tonerud en klar seier, om 
det er antrekket som har aeren 
skal vi ikke uttale 055 om. lalle-
fall var det et merkejig vesen som 
svevde gjennom lufta i annen 
omgãng. Rosa strØmper, grØnt 
har og skjØrt, om han har en 
spesiallaget sponsoravtale er 
uvisst. Uansett ble hans poengs-
urn p6.180.8 poeng honorert med 
vandrepokalen som tidligere ba-
re har vrt i Káre JØrstads hen-
der. JØrstad  vant forØvrig kias-
sen for de voksne gutta, seniorer 
over 60 ar. 

Men folkefesten sluttet ikke da 
de tre omgangene i bakken var 
over. For de fleste sa det ikke Ut 
til a haste med a komme hjem, og 
mange var det som fulgte med til 
Ignarbakke. Her tinte frosne 
kropper opp rned varm ertersup-
pe og trekkspilltoner fra Friske-
luft . Video fra bakken ble vist, og 
hopperne satte seg pladask ned  

pa gulvet og fulgte konkurransen 
som unger ser tegnefllm. Om sti-
len ikke var helt akseptabel 
frembrakte den mer latter enn 
depresjon. 

MANGE 	HEDERSMENN 
Prerniutdeling fulgte og her var 

det et minne til alle. Den lokale 
handelsstand stØttet opp med 
flotte gavepremier i tillegg til 
diplomer og pokaler. 
Som nevnt var det Knut Tone-
rud som denne gangen fikk et 
napp i vandrepokalen, og lille-
bror BjØrn  fikk pokal for a ha 
hoppet lengst sammenlagt. En 
diplom var det ogsa til dagens 
beste fall, og denne gikk til Tor 
Johansen. Han falt forØvrig i ova-
rennet. 

Fra kjØkkenet kom gjengen 
som hadde káret damenes he-
dersmann, og fulgt av nydelige  

ord fikk Oddvar Skaug en lau-
brkrans og masse klemmer for 
sin innsats i gubberennskornite-
en. 

Suksess for gamlekara ogsâ 
jar, og rundt omkring i salon 
kribla det i beina til noe og en-
hver. Kanskje skulle man leite 
frem skia til neste ár? Ja, vel og 
merke om man er gammel nok... 
Yngre Junior 
1. Svein Aslaksby 181.6 
2. BjØrn Tonerud 180.2 
3. Finn Karlsen 180.2 
4. Øystein Gamlem 176.4 
5. Ivar Fangan 175.0 
6. BjØrn Haug 174.4 
7. Erik Kjelgaard 173.78. Rolf 
Nordhagen 172.69. Aksel BØhler 
171.1 
10. Aage Bjerkland 170.8 
11. Egil sandas 170.1 
12. Harry Haraldsen 165.7 
13. Ove SiljebØl 165.3 
14. Odd Guslund 164.4  

15. Finn Buer 159.8 
16. Arne Krogstad 159.2 
17. Jan BrunstrØm 157.5. 
18. JanOle Buer 155.4 
19. Torn Holmsen 155.1 
20. Arne Bekkensten 154.7 
21. Leif BØhler 154.6 
22. Bjarne Aarsrud 151.3 
23. BjØrn BrunstrØm 150.8 
24. Ragnar Stensli 138.1 
25. Tor Johansen 92.4 

Eldre junior 
1. Knut Tonerud 180.8 
2. Stahl Haug 170.9 
3. Ernst Bjerkestrand 165.5 
4. Andreas BØhler 164.6 
5. BjØrn  Marthinsen 156.2 
6. Oddvar Skaug 154.3 
7. Knut Nss 152.6 
8. Caesar Nss 152.3 
9. Martin Jahr 151.5 

Senior 
1. Káre JØrstad 163.6 
2. Arne Berger 153.3 

Na ogsà med 
snitter og 
koldtbord! 

Ta med hjem-service. 
TIf. 92 52 35 

We Enebakk 
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