
II 

Løssalg kr. 5.00 Lokaiavis for Enebakk Nr. 10 Onsdag 9. mars 1988 	5. ãrgang 

Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEDY ANTIRUST 
TIf. 92 80 70 

Brudepar I farta 
• Et elegant brude-
par i full mundur 
âpnet ãrets gub-
berenn. Her er de 
smilende og glade 
pa sletta og mottar 
publikums lykke-
ønskninger og hyl-
lest. Ellers var 
ãrets gubberenn 
fulit av overraskel-
ser. cAkeskyting.> 
var ny gren i den lo-
kale <<Holmenkoll-
clagen* og avsted-
kom stor muntra-
sjon blant publi-
kum. Og her gikk 

seieren, mens l- 
rerne tok en be- 
skjeden 	jumbo- 
plass. 

Mer om gub-
berennet pa side 5. 

Kipkebygden barnehage: 

Dpiftsstapt 1. septembeP9. 
Politisk skandale 
En kommunalpolitisk skandale. Det er 
hva Foreldreaksjonen for flere barne-
hager kalier hãndteringen av Kirkebyg-
den barnehage. 

Er det slik? Er dette en sak som er 
utilbørlig uansvarlig hãndtert av kom-
munalpolitikere og administrasjon, eller 
er utviklingen en produkt av uheldige 
omstendigheter som f.eks. fjorârets for-
hold innen bygge- og anieggsbransjen? I 
morgen inviterer Foreldreaksjonen til 
ãpent mote pa Enebakk ungdomsskoie. 
Her vii denne saken stã i fokus, og ord-
fører og radmann vii vre til stede og 
orientere. 

Men her skal det dreie seg om mer enn 
poiitikk. Det blir kunstneriske innsiag, 
og primus motor for Foreldreaksjonen, 
Kristin Heistad, vii kâsere om vãre hold-
finger. 

Kültürstyrt iJir tile-
delt koinmunens kul-
turstipend til Ingar Pe-
dersen. Stipendet er pa 
5000 kroner og Ingar 
skal bruke pengene i 
forbindelse med en tre-
ningstur til Florida 
hvor han skal trene for-
an ârets EM og Nordisk 
Mesterskap i vannski 
pa Mjar til sommeren. 
Det er Enebakk Vann-
skiklubb som har pa-
tatt seg dette kjempe-
arrangementet. 

Men først er det Flo- 

rida Og 	fliflstn 
Ingar. Og allerede den 
23. mars drar han av-
garde til tre ukers tre-
ning kombinert med 
skolegang. Med seg har 
han sin trener, Ulf An-
dersen, ogsá medlem 
av Enebakk Vannski-
klubb. Ingar har 4 tid-
ligere treningsopphold 
i Florida bak seg, hvor-
av 2 med kombinert 
skoleopplegg som det 
ogsâ skal were denne 
gangen. 

Den 14. mars blir 
anbudene pa Kirke-
bygden barnehage 
ãpnet. Dersom prose-
dyren med nødvendi-
ge vedtak og kon- 
traktskriving 	gâr 
raskt, slik at spaden 
kan stikkes i jorden i 
begynnelsen av april, 
er det realistisk a tro 
at barnehagen kan 
stã ferdig i begynnei-
sen av september, 
sier byggekomiteens 
sekreter, kst. kom-
muneingeniør Sverre 
Netting til Vignett. 

Opprinnelig var anbudsfristen 
satt til 1. mars, men er butt for-
lenget til 14. mars. 

Denne gangen er det sendt Ut 
14 sett anbudsdokumenter, er- 

farmgsmessig regner en med at 
det vii vre bortimot 7 - 8 av dis-
se som kommer til a legge jim an-
bud. Forrige gang ble det sendt 
ut anbudsdokumenter UI 7 entre-
prenØrer, hvorav 3 leverte inn an-
bud, deriblant 1 lokal. 

- Vi regner med at det i alle fall 
er et par lokale firma som regner 
pa det ogsá denne gangen, sier 
Netting. 

- Hvorfor har denne saken tatt 
sánn tid? 

- Planleggingen av prosjektet 
foregikk i 1985-86. 

- 11987 hadde vi tre anbuds-
runder. FØrste gangen i mai, da 
det kom inn et anbud fra en lokal 
entreprenØr. Dette fant man for 
dyrt. Det ble fly utlysing, og den-
ne gangen valgte man Nordivs 
anbud. Nordiv var et dansk firma 
med norsk ledelse, men styrt fra 
Danmark. Etter at flrmaet hadde 
fátt anbudet, ble det imidlertid 
gitt beskjed fra Danmark om at 
den norske aktiviteten skulle 
innstilles. Heldigvis skjedde det 
fØr vi hadde skrevet kontrakt. 
Grunnen til at Nordivs anbud ble  

valgt framfor det lokale, var for 
det fØrste at det var billigst. 

Det er arkitektfirmaet DIVA. 
som har prosjektert Kirkebyg-
den barriehage. De har hatt an-
svaret for here uignende barne-
hager bade i Frogn og i Oslo, og 
deres barnehagebygg ble an-
befalt av barnehagekonsulenten. 
Lederen for Nordiv hadde vrt 
byggleder for firmaet som hadde 
oppfØrt flere av disse barneha-
gene, sier Netting. 

14. mars ápnes anbudene i 3. 
anbudsrunde 

- Noen indikasjoner om hvor 
mange som legger inn anbud 
denne gangen bar vi ikke for den-
ne datoen, sier Netting. 

- Tanken om ferdighuslØsning 
er brakt pa bane flere ganger Un-
derveis. Hva synes du om det? 

- Gikk man inn pa en ferdig-
huslØsning, yule man ía lØsning 
deretter, sier Netting. - Dessuten 
yule det vre he a gA inn for en 
slik løsning na etter a ha lagt ned 
over 100 000 kroner i arkitekt-/ 
konsulenthonorar og kostnader 
til anbudsdokumenter. 



Gudstjenesteliste 
for Enebakk: 

Søndag 13. mars 

	

11.00: 	Mari 	kirke. 
Fam.gudstj. v/Johannes-
sen. Menighetens ársmø-
te. 
11.00: Streifinn, Flateby. 
Fam.gudstj. v/Helgheim. 

Onsdag 16. mars 

	

19.00: 	Dale(erdingen. 
Fastemøte hos Marit og 
Rolf Raans v/Johan-
nessen. 

Torsdag 10/3: 
U) ki. 19.00: 

MIN MIKROPARTNER 
Søndag 13/3: 
B) ki. 16.30: 

SUPERBILEN DU DU 
U) ki. 18.30: 

MIN MIKROPARTNER 
V) kI. 20.30: 

BLUE VELVET 

Onsdagens tekst 
Du er fri 
Kol. 2, 14-15 

Et gjeldsbrev inneholder en oversikt over det vi skyl-
der. Guds ord sier oss at vi alle sammen har et gjelds-
brev a gjØre opp for Gud. Dette gjeldsbrevet blir det 
skrevet poster i sá lenge vi lever. Vi gjØr synd bade mot 
Gud og mennesker. Alt blir skrevet opp. Alt skal vi gjø-
re regnskap for. Vi kan ikke av oss selv bli fri for skyld. 
Gje!den vi! bare Øke. Men Jesus Kristus er var stedfor-
treder. Det betyr at Han har tatt pa seg og gjort opp for 
alt vi skylder. Det var i vart sted Han led dØden pa kor-
set. Gjeldsbrevet som gikk imot oss pa grunn av by-
ens bud, strøk han ut og tok det bort ved a nagle det ti! 
korset>>. 

Derfor lyder det til deg og meg: du er fri! Jesus Kri-
stus har gjort fybdest for alle vãre synder. Vi far tilbud 
om a vre fri pa grunn av Hans gjerninger for oss. Det 
eneste vi kan gjØre, er a takke og ta imot den frelse som 
Jesus gir oss sã ufortjent. 

Og hvordan kan vi takke Ham? FOrst ved at vi tar 
imot den gaven han gir oss, og sã ved at vi prØver a gjØ-
re noe godt mot vâre medmennesker. Husk at Han som 
sa-. Jeg er verdens lys>>, han sa ogsâ: Dere er verdens 
lys.> 

S. H. 

Annonser leses 
av folk flest 

VIG N EU 

Aud Skogholt har fylt 
ár. I den anledning vii gode 
venner gratulere deg. 

Jan Terje Straith fyller 
30 âr fredag 11/3. 
Trude og Sven Terje gratule-
rer. 

Morfar gratuleres 
med dagen den 13. mars av 

<01senbanden'> 

•PLAKATEN 

Melkeprodusen-
ter i Enebakk 
Fagmøte 

Se annonse 

Flateby Kino 
viser bl.a. 
<,Min Mikropartner> 
denne uken. 

Se annonse 

Betel 
Husk ukens mØter. 

Se annonse 

Enebakk Pensjonist-
forening 
MedlemsmØte 9-3. 

Vintep 
dilten 

Skiforeningens lokalutvalg ar-
rangerte iØrdag Vinterdilten 88. 
Dessverre var det dárlig opp-
slutning om dette arrange-
mentet, noe som vel kanskje kan 
skyides vr og fØreforhold. Mel-
lom 15 og 20 personer startet fra 
Mjr pa formiddagen, og satte 
kursen innover mot Dammen. En 
skilØper tok turen fra Flateby til 
mjr, tur-retur. 

- Det er synd at deter sá dârlig 
Oppslutning om arrangementet, 
- mente Hroar Kjellgàrd, - det 
har vrt mye forhândsarbeide. 
Vinteren, eller rettere sagt man-
gel pa vinter i ár, har vel ikke 
motivert folk til a ta frem skiene. 
Tidligere vintere har det blant 
annet vrt godt besøk pa Brâta-
stua, men i ãr har det ikke vrt 
folk der i det hele tatt. 

Na nrmer pàsken seg, og snø-
en har kommet, sâ na er det ikke 
noe unnskyldninger lenger for ik-
ke a ta pa seg skiene. 

SA enebakkinger, kom dere 
opp fra godstolen, lØypene  ven-
ter! 

- Synd med den ddrlige opp-
slutningen, sier Hroar Kjell-
gárd. 

E tterlØnn 
Enebakk formannskap vedtok 

mandag at folkevalgte i kom-
munen som er lØnnet i halv stil-
ling eller mer, skal fâ etterlØnn  i 
inntil 3 máneder etter at valg-
perioden er over. EtterlØnn ut-
over 1 1/2 mâned bortfaller imid-
lertid ved inntreden i ny stilling. 

Formannskapet vedtok a gjØre 
ordningen gjeldende med virk-
fling for den avgatte ordfører fra 
forrige periode. 

Vedtaket var i trád med Ad-
ministrasj onsutvalgets innstil-
ling. Administrasjonsutvalget 
behandlet saken 4. februar. 

Saken ble tatt opp etter til-
ráding fra Norske Kommuners 
Sentralforbund. Argumentet for 

innfØre en slik ordning er at fol-
kevalgte ved utlØpet av 
valgperioden kan ha tap av inn-
tekter fØr  inntreden i nytt arbeid. 

Smãnytt 
Halyard Toft, fungerende kul-

tursJef er valgt til fly formann i 
Vágiia Vel. 

Tor Arne Westlund er valgt til 
formann i Flateby Vel. 

Stig Hansen er valgt til ny for-
mann i Akershus lensmanns-
etats lag. 

Gratulerer! 
Hurra for alle som har fØdsels-

dag i starten av ãret! Vi er til 
sammen 430 ar. Dette Ønsker vi a 
markere med en kJernpebursdag 
sØndag 13. mars. Alle som har 
lyst til a vre med i selskapet er 
velkomne pa BJerkely etter guds-
tjenesten, Ca. ki. 13.00. Vi Ønsker 
oss bursdagsgaver til Man Me-
nighetssenter! 

Oscar Lindvãg, Dag So!-
berg, Ivar Thorset, Erling 
Gravdahl, Mona Thoresen, 
Helge Nilsen, Elin Overâ 
Sther, Ingvild Solberg, An-
ders Heimdal, Jan Sathren 
og Eivind Johannessen. 

Piker 12 
Fredensborg/Ski 3 - Driv 

4-11(2-5) 
Skihallen 

Denne kampen vant Driv-jen-
tene overlegent. Det var aidri noe 
tvil om hvilket lag som yule ga av 
med seieren. Driv-Jentene var et 
absolutt tØffere lag en motstan-
deren. Ved siden av styrken had-
de de ogsá et bedre hlikk for spil-
let. 

     

Karneval P aO forskolen 

  

 

Torsdag 3. mars var fØrsko-
lebarna i Ytre Enebakk byttet 
Ut med bamser, fine darner og 
mange andre skapninger. Til 
og med Pippi og en liten ken-
guru med ungen sin i lommen 
pa magen var a se. Stemnin-
gen var pa topp da Vignett 
kom pa besøk. 

Karneval var tydeligvis 
topp. Si mange bLide Ijes p 
en gang er ikke ofte It Se. Etter 
vilter lek, smaker boiler og 
brus godt, sâ ogsâ her. 

Du avisdamen. se  der da, - 

sa en liten fin dame og pekte 
opp i taket. Der hang det en 
stor, knall rod eske. - Hva i all 
verden er det? - Ser du ikke 
det da, det er katta i sekken, 
Jo! Vi slo bare pa den der, sá 
gikk den opp. Da vet du, da 
raste det ned masse gotterier 
altsá, - fortalte en liten bam-
Se. 

Etter liven ble inagene 
mette, og tiden var inne for 
litt lek igjen. Lille Billy, mo-
ren og faren og de tre bjØrne-
ne var en lek som fikk lat- 

terdØra pa vidt gap. Flaske-
tuten peker pa er ogsa popu-
lr karnevalsiek, og flaske-
tuten pekte og Lille Billy med 
familie og tre bjØrner marsjer-
te og hadde det goy helt til ti'_ 
den var inne for a gá hjem. 
Det var nok ikke lett for marn-
maene a fA stasen av sine ha-
pefulle med en gang. K.le seg 
Ut, 	  
ken og stasen fØrst har kom - 
met pa plass, sâ vil den vel bli 
sittende pa en stund. 
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VIGNETT 

Vennskapsk 

Etter at denne spalten 
har hatt piass i Vignett i 
over ett ãr, begynner gan-
ske mange temaer a bli 
oppbrukt. 

Men ett tema har sâvidt 
jeg husker ikke vrt be-
rørt, og det er vãrt kjare 
DRIKKEVANN her i Ene-
bakk. 

De fleste av oss tenker 
neppe sá ofte pa hvem 
som star ansvarlig for at 
vi hver dag kan skru pa 
kranene og tappe sá mye 
vann vi matte Onske - og 
det til en rimelig penge. 

En del mener vel at 
Enebakk ma were godt 
forsynt med vannverk, 
bygda har jo faktisk tre 
stykker. Men hvor mange 
er kiar over at alle tre 
vannverkene er privat 
drevet, basert for det me-
te pa frivillig innsats fra 
de tre forskjellige styre-
ne. 

Det er ingen kommunal 
instans som star bak og 
sørger for vannforsynin-
gen til bygdas 9000 inn-
byggere. 

Da vannverkene i sin 
tid ble startet, var ikke 
kravene til vannkvalitet 
store bare, man hadde 
vañn nok i springen var 
alt bra. Pr. i dag er situa-
sjonen annerledes fordi 
helsemyndighetene kre-
ver 
- topp vannkvaiitet - dvs. 
fulirensing av vannet. 
- det kreves full jevnhig 
tilsyn og kontroll. 
- det er pákrevet med sik-
ker beredskap hele dog-
net. 

Kulturstyret gikk i siste 
mote inn for at Enebakk 
knytter til seg HammarØ 
kommune i Sverige. 

Gjennom Foreningen 
Norden har kommunen i 
begynnelsen av januar 
fâtt foresporsel om a 
knytte til seg en venn-
skapskommune I Sverige, 
og Forshaga kommun var 
da foresiâtt. I mellornti-
den bar imidiertid kom-
munen innledet forbind-
else med Hammarø kom-
mune, ved at en repre-
sentant fra neringsrâdet 
har vart pa befaring der 
for a se pa neringsutvik-
iing. Pa denne bakgrunn 
mente man I kommunen 
at det yule were mer na-
turlig a inniede forbindel-
se med Hammarø kom-
mune som man ailerede 
har forbindelse med, og 
dette bar da ogsá kultur-
styret sagt seg enig i. 

HammarO kommune 

Resultatet av dette blir 
at det kreves ekspertise 
og faglig utdannet per-
sonell for a drive et vann-
verk. 

I dag fungerer systemet 
slik det har gjort fra star-
ten av - det har hittil all-
tid vert villige, dyktige 
folk til a skjOtte disse 
oppgavene og very. 

Men hva gjør vi den da-
gen ingen vii were med og 
trekke lasset - bade ut fra 
mangel pa kunnskap og 
tid. 

Det er mange fore-
finger og lag som kan 
nedlegges den dagen ikke 
folk stiller opp for a gjore 
en jobb uten at det vii ha 
store konsekvenser. - 

Men-  hva -9kj •en 
gen ingen er villig til a 
bruke av sin fritid pa et 
vannverk som over 9000 
mennesker er avhengige 
av. Jeg bare spØr???? 

Neste uke utfordrer jeg 
en representant for den 
yngre generasjon, Kari-
Ellen Sigstad. 

Ellen Berg Ellingsen 

ommune 
bar 13 100 innbyggere, og 
er nabokommune til Karl-
stad, med kommunesen-
ter bare noen km derfra. 
Fra Oslo til HammarO 
kommune er det 24 mil. 45 
prosent av innbyggerne 
er sysselsatt I industrien, 
36 prosent i offentlig tje-
neste, fern prosent i jord-
bruksnaring. Øvrige er 
ansatt I serviceyrker. 
Selv om dette samfunnet 
pa mange mater er ulikt 
Enebakk, er det ogsâ 
feilestrekk. Pendlerpro-
blematikken er velkjent. 
Arbeidstakere i Ham-
marØ pendler til Karl-
stad. 

Etter a ha besøkt Ham-
marØ sammen med n2e-
ringsrãdets representan-
ter, sier tiltakskonsulent 
Kari Elisabeth Morbech i 
kommunen at hun tror 
Enebakk vii ha stor glede 
av et sarnarbeid med 
HammarØ. 

Natt til sØndag mellom ki. 
24.00 og kI. 06.00 ble det stjâlet en 
bil ved Mjrvarin i Ytre Ene-
bakk. 

Bilen, en Ford Taunus, hvit, 
sto parkert langs RV 120 i for-
bindelse med en HV-manØver. 
SØndag formiddag ble bilen fun-
net igjen i Ski. Den var da slak-
tet. Politiet er interessert i opp-
lysninger fra folk som eventuelt 
kan ha observert noe i forbindel-
se med dette biltyveriet. 

Natt til sØndag ble vakthaven-
de ved lensmannens kontor. 
oppringt av folk som meldte i fra 
om skyting i Ytre Enebakk. Po-
litiet rykket ut, men fant ikke no-
en de kunne anholde. Det viste 
seg at skytingen stammet fra 
HV-Øvelsen som págikk 1 omrâ-
det denne natten. Politiet hadde 
ikke fâtt noe melding om at slik 
Øvelse skuile foregá, sá de tok al-
le forhàndsregler nár meldmgen 
om skytingen kom. 

Kapellan 
bolig 

Formannskapet vedtok man-
dag kveld a nedsette en komite 
som skal utrede boligspørsmalet 
for bolig til kaliskapellanen I 
Man. 

Komiteen skal utrede bade 
tomtealternativer og kostnader 

', 

Det blir den faste byggekomite-
en, supplert med to representan-
ter oppnevnt av fellesràdet som 
skal fungere som byggekomite 
for prosjektet. 

Det var hØsten 1987 man fikk 
signaler om at Enebakk yule 
komme inn under Statens refu-
sjonsordning for kapellanbolig, 
og dette ble bekreftet i begynnel-
sen av februar i âr. 

Formannskapet var imidlertid 
ikke enig med ràdmannens inn-
stilling i punkt en, som gjaldt at 
kommunen skulle erkjenne for-
pliktelse til a holde godkjent bo-
lug for kaliskapellanen fØr kon-
sekvensen av en slik erkjennelse 
er utredet. 

K ommunens 
kunst 

Kommunen onsker na a 
skaffe seg skikkeiig over-
sikt over hva kommunen 
eier av kunstgjenstander 
og bar derfor gatt ut til de 
forskjellige etater med 
eget skjema for registre-
ring av kunst. 

Det var Erling Enger-utvalget 
som fØrst tok opp ideen, fordi 
man er i villrede om hva kom-
munen egentlig besitter av kunst 
som malerier, tegninger, grafikk, 
skuiptur, keramikk, tekstilarbei-
der etc. Det er ogsá av betydning 
for utvalgets arbeid med En-
ger-prosjektet og eventuelle lo-
kaler for eksponering av at man 
har oversikt over hva som be-
tinner seg i kommunens eie. Men 
ogsâ av hensyn til forsvarlig for-
sikring av kunstgjenstandene er 
det nØdvendig med en oversikt. 

Denne uken vii sønda-
gens ungdomsfilm ogsa 
bil satt opp pa torsdag. 
Filmen Min Mikropartner 
gar for fulle hus i Oslo og 

Arets Spielberg er her med 
MIN MIKROPARTNER. Dette er 
en ellevili moroflim hvor vi ikke 
skal ut i verdensrommet, men 
inn i den menneskelige organis-
me. Filmen er underholdende i 
sin fantastiske oppfinnsomhet og 
sprudlende morsom nar pioten 
blir sittende fast i mikrosystemet 
fordi skurker og kjeltringer er ute 
etter oppflnnelsen. 

Dennic Quoid starter med en 
skikkelig fylleskandale i et cock- 

BLUE VELVET 
med bl.a. Isabella Rossellini. 

College-gutten Jeffery kommer 
til en idyllisk amerikansk smaby 
for a besØke faren pa sykehuset. 
Pa en vandring i gamle trakter 
tinner ban noe merkelig; et av-
hugget menneskeøre. Pliktopp-
fyllende gár han til politiet og le-
verer det. Men han far ikke Øret 
ut av tankene. 

Han treffer nattklubbsangerin-
nen Dorothy. Etter hvert blir Jef-
fery men og mer trollbundet av 
denne mystiske og eksotiske 
kvinnen, og han kommer inn i en 
mØrk og smertefull verden. Han 
skjØnner at Dorothy trenger 
hjelp. Motivert av Ønsket om a 
hjelpe henne, oppdager han lys-
ter han ikke ante han hadde... 

Super hi len 
DU-DU 

MED 

ROBERT MARK 

SAL BORGESE 

flere steder i landet, og 
barn som bar fatt spØrs-
mãlet om hvilken film er 
den beste de noen gang 
har sett, nevner denne. 
Det er en Steven Spiel-
berg og Joe Dante-film, de 
to bak <<Gremlins>>, - en 
film du aidri vii glemme! 

Men fØrst til ukens barnefilm, 
som faktisk er et Ønske fra Geir 
10 ár. Det er filmen SUPER-
BILEN DU-DU, folkevognen som 
tinner pa de rareste og morsom-
ste ting, - det finnes ikke det pro-
blem Du-Du og hans venner ikke 
ordner opp i. 

Steven Spielberg presenterer 

100PARTNER 
(INNERSPACE) 

MIN 

En Joe Dante film 

Inni Jack Putter kjemper 
en helt for a komme ut! 

I 24 timer far han oppleve 
et eventyr, sá fantastisk at det 

ikke Un besk,ives med ord! 

C 01 WA P 

tailparty for generaler og viten-
skapsfolk. Men han blir tilgitt, og 
han er gr'n nok til a vre prØ-
veklut for-inner-space. eks-
perimentet. Heseblesende spen-
ning blir det nan han oppdager at 
han er kommet i et slags kom-
paniskap med en neyrotisk og 
vettskremt ekspeditør. Mer skal 
ikke fortelles for ikke A edelegge 
overraskelsene. De kommer pa 
lØpende band... 
Vises torsdag og søndag. 

ISABELLA ROSSELLINI KYLE MACLACHLA 
DENNIS HOPPER LAURA DERN 

sJCR 
	Direcle0by DAVID LYNCH 	CC 

Blue Velvet rnottok fle-
re priser og nominasjoner 
i 1986 og var filmen som 
sjokkerte hele USA! 

ens spaltist 



Vi presenterer politikerne 

Kj*e t a sikt9  
Helt enkelt var det ikke a gjen-

kjenne tidligere feier i Enebakk, Vic-
tor Brunstrøm som konfirmant I Vig-
nett nr. 8, likevel var det 36 symbyg-
dinger som greide det. 

Av de som henvendte seg med rik-
tig svar, ble disse tre trukket ut som 
heldige vinnere av hver sitt lodd i 
pengelotteriet. 

Ragnhild Kigen, Nyberg, Enebakk. 
Aslaug Bekkensten, 1912 Enebakk. 
Marte Enger, 1914 Ytre Enebakk. 

Denne gangen presenterer vi nok et 
konfirmantbilde, denne gangen av en 
kvinne som burde vre kjent for de 
fleste enebakkinger. Gjenkjenner du 
vedkommmende, sá skriv til oss, el-
icr ring tif. 92 65 40 innen tirsdag 
morgen. Vi trekker ut tre personer 
som far tilsendt hvert sitt lodd i pen-
gelotteriet. 

STIKKORD: 
Bosted: Dalefjerdingen. 
Yrke: Pensjonist 
Hobbyer/Interesser: 	Forenings liv, 
gammeldans. 

VIGNETT 

Idrettsorganisasjoner: 
Enebakk idrettsforening kr 
70.000,-, I.L. Driv kr'70.000,-, Ene-
bakk komm. B.I.L. kr 3.000,-, 
Enebakk Vannskiklubb kr 
10.000,-, Ytre Enebakk KjØre- og 
Rideklubb kr 0,-, Idretteris Kon-
taktutvalg kr 1.000,-, Enebakk 
Banegoif Klubb kr 0,-. 

Friluftsorganisasjoner: 
Enebakk Jeger- og Fiskerfore-
ning kr 4.000,-, Enebakk Skyt-
terlag kr 1.500,-, Flateby Bátfore-
fling kr 1.000,-, Rlingen 0-
klubb kr 0,-. 

Ungomsklubber/motor-
klubber: 
Fritidsklubben v/Y.E. skole kr 
2.000,-, Modellen Motorklubb kr 
10.000,-. 

Musikklag, sang o.l.: 
Betel TJngdomskor kr 2.000,-, 

Synzygus/Dynamis Barne- og 
Ungdomskor kr 2.000,-, Flateby 
Barnekor kr 2.000,-, Flateby Kor-
forening kr 2.000,-, Ytre Enebakk 
barnekor kr 2.000,-, Ytre Ene-
bakk Misjonskor kr 2.000,-, Betel 
Hornorkester 	kr 	6.000,-, 
Emaus-musikken kr 2.000,-, Ene-
bakk Skolemusikkorps kr 
20.000,-, Enebakk Trekkspill-
klubb kr 4.000,-, Enebakk Janits-
jar kr 8.000.-, Stranden Skole-
musikkorpkr 25:000-, 
bakk Skolemusikkorps kr 
25.000,-, Leikarringen Ignar kr 
10.000,-, Enebakk Sang- og Mu-
sikkràd kr 2.000,-, Huskonsertene 
kr 3.000,-. 

Kristelige lag 
Betel Gutteklubb kr 3.000,-, Be-
tel Søndagsskole kr 3.000,-, 
Emaus Ungdomsklubb kr 3.000,-, 
Emaus Yngreslag kr 2.000,-, Kir-
kebygden SØndagsskole kr 
1.500,-, Stranden SØndagsskole 
kr 1.500,-, Flateby Barneklubb kr 
1.000,-, Enebakk Menighetsrad 
kr 5.000,-, Blâveisen Barnelag kr 
1.000,-, Kirkebygden Misjonslag 
2.000,-, Ytre Enebakk Yngreslag 
kr 2.500,-, Ytre Enebakk Barne-
lag 1.000,-, Ytre Enebakk Kri-
stelige Ungdomsfor. 1.000,-, Man 
Menighets SØndagsskole kr 
1.500,-, Enebakk Kristelige Sko-
lelag kr 1.000,-. 

Speidere/411: 
Enebakk I av KFUK kr 1.000,-, 
Enebakk III av KFUK kr 2.000,-, 
Flateby I NSF kr 4.000,-, Ytre 
Enebakk I av KFUM kr 4.000,-, 
ØrnØye 4H kr 4.000,-. 

Sanitetsforeninger: 
Kirkebygden Sanitetsforening kr 
0,-, Nasjonalforeningens Helselag 
kr 0,-, 'tlikskroken Sanitetsfore-
ning kr 0,-, Ytre Enebakk Sani-
tetsforening kr 0.-, Da1eerdin-
gen Sanitetsforening kr 0,-. 

Andre: 
Enebakk Husmorlag kr 1.500,-, 
Kirkebygden Arbeidsstue kr 
1.000,-, Enebakk Bondekvin-
nelag kr 1.000,-, Enebakk Handi-
kaplag kr 5.000,-, Ytre Enebakk 
Husmorlag kr 1.500,-, Enebakk 
Pensjonistforening kr 1.000,-, 
Enebakk Kunstforening kr 
5.000,-, Ytre Enebakk Husmor-
lags arbeidsstue kr 3.000,-, Ene-
bakk BU kr 2.000,-, Enebakk His-
torielag kr 3.000.-, Enebakk Dra-
matiske Slskap kr 5.000,-, Da-
leIerdingen Sanitetsforening kr 
500,-, Enebakk AUF Id 0,-, For-
eldreforeningen for funksjons-
hemmede I Enebakk kr 1.000,-, 
Flateby Kino (kinobulletm) kr 
5.000,-, Follo Astma- og Allergi-
forening kr 0,-, Ytre Enebakk Ar-
beiderlag (plankom.) kr 3.000,-, 
Nasjonalforeningens Helselag kr 
1.000,-. 

Tllskudd til vedlikehold og drift 
av anlegg 1988: 

ildrettsorganisasjoner: 
Enebakk Idrettsforening kr 
70.000,-, Idrettslaget Driv kr 
100.000,-, Enebakk Vannskiklubb 
(+ arr. EM og Nordisk 1988) kr 
10.000,-, Ytre Enebakk KjØre- og 
Rideklubb kr 0,-. 

Friluftsorganisasioner: 

ning kr 4.000,-, Enebakk Skyt-
terlag kr 1.500,-, Enebakk Pi-
stolklubb kr 2.000,-. 

Vel-foreninger: 
Kirkebyden Vel kr 5.000,-, Dale-
Ierdingen Vel kr 3.000,-, Vàglia 
Vel kr 10.000,-, Flateby Vels Apen 
Post kr 5.000,-. 

Samfunnshus, forsam-
iingslokaler o.l.: 
Flateby Samfunnshus kr 15.000,-, 
Stiftelsen Flateby Speiderhus kr 
5.000,-, Enebakk Bygdeung.lag, 
BØndernes Hus kr 15.000,-, Gran-
ly kr 5.000,-, Leikarringen Ignar 
kr 10.000,-, 1. Flateby NSF kr 
4.000,-, 1. Ytre Enebakk 
KFUMJKFUK kr 2.000,-, ørnØye 
4H kr 2.000,-, Kirkebygden Mi-
sjonslag kr 4.000,-, Ytre Enebakk 
Misjonshus kr 4.000,-, Stranden 
Indremisjonsforening kr 4.000,-. 

Tilskudd til lekeplasser og ak-
tiv. omr.: 
Kirkebygden skole kr 0,-, Mjr 
ungdomsskole kr 0,-, Flateby Vel 
kr 10.000,-, Ytre Enebakk Hus-
morlag kr 5.000,-, Enebakk Hus-
morlag kr 5.000,-, RâkerilTangen 
Fastboerforening kr 3.000,-, Vâg-
ha Vel kr 14.000,-, Dalefjerdingen 
Vel kr 5.000,-, Lekeplasskomiteen 
Haresvingen/Beverveien Y.E. kr 
5.000,-, Klokkerudasen Sameie-
lag kr 3.000,-. 

Navn: Anne Marit Nss. 
Alder: 27 âr. 
Bosted: Hammeren, Enebakk. 
Parti: Sp. 
Yrke: Gãrdbruker. 

Politiske very i dag: Medlem 
av komm.styre, 2. vara i for-
mannskapet, medlem av teknisk 
styre, 2. vara i bygningsrádet, 
medlem i fast byggekomite. 

Tidligere politiske very: Sty-
remedlem i Senterpartiet. Styre-
medlem i senter stud. As. 
Spesielt opptatt av: Generelt 
hvordan Enebakk kommune kan 

bli en bedre bygd a bo i, arbeide i 
og leve i for alle. 
Interesser: 	Organisasjonsar- 
beid og reiser. 

Tillitsverv utenfor kom-
munal virksomhet, ná og tid-
ligere: Medlem av styret i BU. 
Medlem i styret i jordbrukarlaget 
i NLH. Medlem av hovedkom, for 
landsstevnet 87 1 BU. 

Navn: Tove Øien. 
Alder: 45 âr. 
Bosted: Flateby. 
Parti: Ap. 
Yrke: Poststyrer. 

Politiske very i dag: Medlem 
av kulturstyret, 1. vara i helse- og 
sosialstyret. Vara i klientutval-
get. 
Tidligere politiske very: In-
gen. 
Spesielt opptatt av: Kultur-
verdiene, helse- og sosialsaker, 
spesielt barnevern. 
Interesser: Turn og sang. 
Tillitsverv utenfor kom-
munal virksoinhet, ná og tid-
ligere: Ingen tillitsverv ná, men 
tidligere medlem I styret i ElF, 
medlem av styret i Flateby kor-
forening og i Kinostyret. Kas-
serer i Redd Barna. 

3/4  million i 
kultupstotte 

Kulturstyret vedtok i siste mote følgende tildeling 
av grunnstønad til foreninger og lag for 1988: 

LOMALAVIESW 
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Vinneren av Yngre junior, Finn Karisen, over kulen. 

De nygzfte i svevet. 

VIGNETT 

De gamle er fremdeles 
eldst, eller yngst, etter 
som man tar det. Gub-
bene kiarte det i ár ogsâ, 
de. Gubberennet ble av-
viklet under full musikk, 
besørget av Rallaren og 
Rallarjentene, og like vel- 

lykket i ãr som ellers om 
ârene. 

Riktignok var det ikke fuilt sâ 
mange deltagere i ár som det 
vanligvis pleier, men publikum 
kom like fulltallig til bakken. 
Arets begivenhet kunne de ikke 
ga glipp av. 300 betalende til-
skuere ble talt opp, og nar man 
vet at pensjonister og barn gikk 
gratis, sá var det helt sikkert 
rundt 700 skuelystne til stede. 

Knut Tonerud Ønsket alle vel-
kommen, og Ragnar Stenslie le-
ste, i hr som i fjor, et dikt skrevet 
av Arne Gundersen, for ballet ble 
satt I gang. FØrste post pa pro- 

Formannskapets 	Dag 
Skaug i lØypa. 

grarnmet var den store aketevlin-
ga. Denne grenen var ny av âret, 
sa forventningen var stor. 

Fire lag stilte til dyst, med tre 
deltagere pa hvert lag. Lagene 
var fra formannskapet, kom-
munens administrasjon, Ene-
bakk u.skole og Mjr u.skole. 
LØypa de skulle ake igjennom 

var litt av en utfordring. Bratt 
var den, og full av skarpe svinger. 
Flere av de tevlende kjØrte ut I 
disse svingene sá snØen  spruta 
rundt ørene, men vi regner med 
at ingen ble sykemeldte etter 
endt dyst. 

Midt i den bratte lØypa,  der far-
ten var stØrst,  skulle de stoppe, 
noe som bød pa store problemer 
for enkelte. Her var det innlagt 
stâende skyting. Det viste seg at 
det ikke var sa lett a treffe bal-
longene med pilene etter den vil-
le ferden ned mot standplass, og 
det ble mye born. Et artig innslag 
var dette, og vi haper denne ake-
konkurransen har kommet for a 
bli. 

Begge skolene slapp politiker-
ne og administrasjonen fØre seg 
pa resultatlista, noe som var ren 
taktikk, sa en av skolens repre-
sentanter. - Vi lot selvsagt dem 
vinne vi, ren srnØring! Kanskje vi 
Mr stØrre  bevilgningner neste ár, 
- sa han med et glimt i Øyet. 

Na begynte selve hopprennet, 
Ka.re Myhrer var sorn sedvanlig 
den fØdte speaker. - Kongsberg 
hadde sine hoppebrØdre, brØ-
drene Ruud. En gang de begge 
stilte opp I sarnme hopprenn, ap-
net de rennet med et parhopp. Vi 
her i Enebakk bar ogsâ vãre hop-
pebrØdre, nemlig brØdrene Tone-
rud. NA vil de to stille opp i et 
parhopp. Vrsagod Knut og 

BjØrn Tonerud, - annonserte Kà-
re, og der kom de to nedover mot 
hoppet, og for et syn. Ut fra hopp-
kanten kom det fØrst flaksendes 
en brud i full mundur, med slør 
og brudebukett, en halv meter 
bak kom brudgommen i skalk og 
sjakett. Fint nedslag tok de beg-
ge, og etter vending pa sletta 
kom de smilende hand i hand til-
bake for a motta publikums hyl-
lest, noe de fikk til fulle. 
- -Etter. at lattermusklene hadde 

ftt roet seg en del, kunne hopp-
rennet fortsette. Den ene etter 
den andre av de gamle mestre 
satte utfor, og gjennomfØrte sine 
hopp med stil og uten vansker. 

For oss tilskuere sa det ut til at 
den største vansken møtte hop-
perne der de skulle snu. I dr var 
nemlig det lille treet de tidligere 
om arene kunne klamre seg til, 
hugget ned, sa na matte de kiare 
seg uten denne redningsplanken. 
Stort sett gikk det bra, selv om 
enkelte tydeligvis hadde noe pro-
blerner pa det glatte og harde fØ-
ret. Skiene ville liksom ga hver 
sin vei og sette seg fast i snøen. 
men de kom seg da etterhvert løs 
og kunne ga ned til dopmgbua. 

Ja, selvfØlgelig var det ei do-
pingbu nede pa sletta. Ingen 
stØrre arrangement uten doping-
kontroll. 

s 	- o • sbm ontro Øreri 
I fuilt ROde Kors-utstvr. med 

medisinskap pa ryggen, piller og 
draper for de flestes behov, fra 
sats til hoppepiller. Noe av me-
disinene ble sogar gitt intrave-
nøst. 

En danske ble observert i bak-
ken under rennet. Det var en 
riktig Gubbe'>, med langt gratt 
har, diger nese, og med det dans-
ke flagget pa rygsekken. Vi yen-
tet pa a se ham i svevet, men han 
betenkte seg vel pa toppen da 
han sa hvor langt det var ned. 

Tre omganger hoppet delta-
gerne, og spenningen var stor, 
hvem vant i .r. Publikum tippet 
bade den ene og den andre, men 
resultatet yule ikke speaker ut 

Alk. 0. Hol med assistenter var iherdige dopingtestere. 

ble fortrt kunne de tippe pa U-
Ører I glass, erter i glass og hvor 
mange meter hyssing det var 
puttet pa et glass. 

Arets "Holmenkoildag" nr-
met seg slutten, og publikum be-
gynte a dra mot Ignarbakke for a 
vre med pa skifesten. 

Etter matinntak, fikk folket 
beveget undersáttene sine, etter 
feiende musikk fra Frisk Luft. 

Resultatlista ble lest opp og 
premier ble utdelt. 

For de sorn ikke var U stede 
pa Ignarbakke, bringer vi her re- 
sultatlista: 
Masse yngre junior 40+: 

1. Finn Karisen 149.5, 2. 
BjØrn Tonerud 147.5, 3. øy- 

med fØr pa skifesten pa Ignar- 
bakke etter rennet. Der ventet 
det rykende varm ertesuppe 
M.M. 

I bakken kunne publikum fá 
't 	. 	. 	.tod 

stein Garnlem 147.5, 4. Aksel 
BØhler 146.0, 5. BjØrn Haug 
141.5, 6. Harry Haraidsen 
136.5, 7. Erik Kjeldgârd 134.0, 
8. Tom Holmsen 133, 9. Odd 

112.5. 11. Bjarne Aarsrud 
105.5. 
Masse eldre junior 50-'-: 

1. Knut Tonerud 135.0, 2. 
BjØrn Martinsen 120.0, . Ce
sar Nss 116.0. 4. Andreas 
BØhler 110.0, 5. Oddvar 
Skaug 108.0. 
Kiasse Yngre senior 60+: 

1. Stahl Haug 125.5, 2. Kâre 
JØrstad 116.0. 
Aketevlinga 
21 1. Formannskapet, 2. 
Enebakk komm. administra-
sjon, 3. Enebakk Ungdoms-
skole, 4. Mjar Ungdoms-
skole. 



VI G N ETT 

Med riktig kost gár vekta ned 
Uten mat og drikke, duger helten ikke. Si sant, sã 

sant. Men nâr mat blir mani, og bordet bugner av fete 
lekkerbjskener som fleskeduppe og fløtesaus og 
skinkesteik etterfulgt av helsØte desserter med for-
førende fristende kremklãtter pa toppen, da er man in-
ne pa en farlig vei. Og nãr nattlige utskeielser i kjøle-
skapet nrmer seg en vane, da er det desidert all 
grunn til a rope varsko. 

Fâ trivselsvekt gjennom et sunt og riktig kosthold, oppfordrer slankevertinne, Ella 
Wenli. 

Finnes det et mer deprimeren-
de syn enn nár knappene spret-
ter av klrne og glidelásen gliper 
og biottlegger skjemmende vel-
standsfedme, bilring pa bilring 
som henger over bikinien. Hva 
gjØr man da? Da gar man til Ella. 
Ella som ailerede har slanket 60, 
70 feite kilo av fornøyde Ene-
bakk-damer. 

Mye fiber, life fett 
Ella Wenli er Libravertinne, og 

det er en effektiv kur hun tilbyr 
overvektige. Her skal ingen be-
hØve a hensiepe dagene med sul-
tesug i magen. Hele fire maJtider 
om dagen kan man nyte, nãr ma-
ten man nyter er riktig mat. Og 
hemmeligheten er: NØyaktig til-
malte rasjoner, mager mat, mye 
fiber, lite fett og kullhydrater. 

- Det viktigste er imidlertid ik-
ke A bli veldig slank, men A flnne 
sin trivselsvekt, sier Ella, men 
legger til at for mange er det a 
slutte med overdreven spising, 
eller misbruk av mat verre enn a 
slutte med alkohol eller tobakk. 

Fedme er usunt 
Selv om man ikke er opptatt av 

hvordan man ser Ut, sâ bØr i alle 
fall folk tenke mer over at det ik-
ke er sunt a vre tykk. Selv flkk 
Ella beskjed av legen om a gâ 
ned i vekt. Men det kiarte jeg Jo 
ikke helt uten videre, sier hun. - 
Diett matte til, og da gikk jeg 
ned 11 kilo. Etter at jeg var ferdig 
med kurset jikk jeg tilbud om a 
bli slankevertinne. Det ia du 
nemlig ikke bli uten at du vet 
hva det er a ha overvekt. 

Spis riktig 
A ga ned i vekt, er ikke et 

spørsmái om a la vre a spise, 
men a spise de riktige tingene. 
Fire maltid om dagen skal det 
vre med grov og riktig kost,. 
GrØnnsaker ma du gjerne spise 
sâ mye du vii av, fortrinnsvis 
sammen med mâitidene. 2-3 liter 
veske om dagen skal man ha I 
seg under dietten. Salt skal man 
holde seg langt unna, men erstat-
finger finnes for den som ikke or-
ker tam mat. Det skuile ikke v-
re fare for at man far I seg lite 
nringsstoffer med denne diet-
ten, men om sa skuile vre, fin-
nes det forskjellige kosttllskudd 
som sikrer nok nring. For den 
som ikke iiker melk, gjør kaisi-
umtabletter nytten. 

Overskudd 
Men noe av poenget er faktisk 

at hvis man endrer kostholdet, sa 
gâr man ned i vekt. Mange som 
gar pa kurs hos meg, spiste 
egentlig mindre for de startet 
dietten, men de spiste usunt. Det 
hender faktisk at folk her sier at 
de har problemer med a fâ i seg 
all maten pa diettlista. Felles for 
de fleste er at de fØier seg bedre, 
har mer overskudd og er mindre 
trØtte og siappe, samtidlg som de 
slanker seg. 

OIgjr og fiskemel 
Skulle man likevel bli sulten, 

og fØle at 30 gram brØd er lite til 
frokost, er fibertableter eller ku 
fØr maten utmerket, og minsker 
sultfØleLsen. Man orker ikke sa 
mye mat da. øigjr er utmerket 
pa fastende hjerte, og egner seg  

ypperlig til a dempe sØtsuget. Og 
fiskemel anbefales pa det varme-
ste av Ella. Lukter pyton gjør 
det; men skal vre utmerket 
med tanke pa helsa. Mye tyder 
pa at det virker forebyggende pa 
hjerte- og karsykdommer, selv 
om det ikke er vitenskapelig Un-
derbygget. 

Mosjon ma Iii 
Men samtidig med dietten er 

det viktig a sørge for nok mosjon, 
sier Ella. En tur pa 2-3 km om da-
gen er bra, alternativt noen enkle 
Øvelser om kvelden. Det er ikke 
nØdvendig a lØpe  eller jogge. 1/2 
times spasertur om kvelden gjØr 
like god nytte, og da er det lurt a 
ha noen a ga sammen med. 

Kontakt lege 
Libra har na fâtt sin egen lege, 

sier Ella. Og hvis jeg blir kontak-
tet av folk med virkelig svre 
vektproblemer, sa formidler jeg 
kontakt. Folk som skal sianke 
seg virkelig mye, bØr  ga til lege 
fØrst, for a ta prØver av blodet. 
Dette fordi det er viktig at de un-
der veis i dietten heie tiden kan 
kontrollere at kroppen ikke mis-
ter nringsstoffer og salter, og 
for a unnga mangelsykdommer. 

- Dette er ogsa viktig fordi at 
nàr man mister nringsstoffer o 
sarter I btydelig grad, vil man 
skikkeuig sug etter disse stoffene, 
og ved endt slankekur ga total-
berserk i kjØieskapet igjen. Og sa 
er man tilbake til det sarnme. 

Ettervern 
- Ja, hva gjør man nar man har 

fátt en tiifredsstfflende trivsels-
vekt for a holde pa den? 

- Jeg tilbyr ettervern etter kur-
sene mine, sier Ella. 9 veiinger, 
hvor man kan avtale Ira gang til 
gang, f.eks. liver annen eller tre-
die uke. 

- Er folk fornØyd med kursene 
dine? 

- Det er de, og du verden hvor 
moro det er a se resultatene. Her 
kommer folk og har problemer 
med a komme inn dØra og sa ser 
man gradvis forandringen, buk-
sestrikken blir stadig slakkere, 
skjØrtet slenger ruridt livet. Selv 
har jeg en diger pappeske pa lof-
tet full av klr som er blitt aitfor 
store. Jeg haper aldri mer jeg far 
bruk for dem, sier Ella. 

Konkurranse motiverer 
- BehØver folk a ga pa kurs. 

Hvorfor kan de ikke slanke seg 
og leve sunt pa egen hand. 

- Det er kiart at man kan det, 
men for de fleste ligger det en 
motivasjon i det a komme sam-
men med andre med vektpro-
blemer nàr en skal gjennomga en 
diett. 

- Det blir fighting og konkur-
ranse: Hvor mye har du gatt ned 
na?? Og det gjelder for kursver-
tinnen a vre streng, men ikke 
sâ streng at folk blir hjernme na.r 
de ikke har gatt ned i vekt. En 
ma ikke bruke munn. Men det er 
heller ikke nØdvendig. Det koster 
sapass at kursdeltakerne selv er 
interessert i a miste flest mulig 
kilo for pengene. SkjØnt 8-12 kilo 
vekttap for 550,- kroner synes de 
fleste er svrt sa vel anvendte 
penger. 	- 

For den summen lrer man 
mye om kosthold, og far ogsa 
med pa kjØpet en bok med rikti-
ge og magre oppskrifter. 

Tykke menn? 
De fleste som gâr pa kurs er da-

rner, og Ella kunne virkelig Ønske 
seg a ga lØs pa feite menn. For de 
blir ogsa feite. - Hvorfor vil ikke 
menn ga pa slankekurs, undrer 
Ella: Og hun gir fØigende gode 
rid: - Still deg loran speilet na-
ken. Det kan virke ganske an-
sporende. Hvis det er tankpa.a 
ga i siankeklubb med halvfete 
kvinner som skremmer, sa kan 
Ella godt tenke seg a starte en 
egen slankegruppe med menn. - 

Tykke kvinner kritiseres, sier 
hun, og menn har moro av det. 
Men ser de da ikke at de selv mis-
icr figuren og blir tykke. Ella kan 
Lmidlertid fortelie at selv om in-
gen mean sá langt har kommet 
til henries kurs, sa har flere av 
kursdeltakerne ftt med seg sin 
bedre halvdel pa dietten hjem-
me. 

Ikke egen slankemat 

For det er ogsà et poeng ved 
deane dietten: Den som slanker 
seg behØver siett ikke ha egen 
mat. Hele familien spiser det 
samme. Den som slanker seg i til-
malte rasjoner. Og sunn mat er 
stikkord, grov mat, fibermat, 
skummet melk og fisk, 
fortrinnsvis fet fisk som stekt 
makrell, laks og sild, som inne-
holder riktig fett, og mindre fett. 
enn i kjØttmat, som slett ikke er 
sunt. Og man skal steke med lite, 
helst ikke noe. Frukt og grØnnsa-
ker til mãltidene er bra. Ta sa litt 
fiskemel for blodarer, kar, skje-
lett og ledd. GrØnnsaker og frukt 
skal dét ogsá vre. 

- Dette er virkelig goy, man far 
helt dilla, sier Ella og Mr et sunt 
liv til a lyde som, den rene gastro-
nomiske nytelse. Vi prØver kan-
skje en vakker dag? - Og god 
apetitt til alle váre lesere. 

Sunt og 
mettende 

Ella har gitt oss opp-
skriften pa et sunt og met-
tende grovbrØd. En skive 
av dette brØdet er jevn-
godt med tre vanlige 
brØdskiver, mener hun, og 
du fir I deg de nØdvendige 
flbe og nringsstoffer: 

1 kg grov sammalt 
hvete 
1 kg fin sammalt 
hvete 
1 dl havregryn 
.1 dl kruska ku 
50 gr gjar 
7 dl vann 
11 skummet melk 
litt salt 
2 ss olje 

Alt rØres sammen. Fylles 
i forrnene med skje, sett til 
heving ii time. Stekes i 2 t 
—ved 110-150 grader. 



Alle fideps skidag 

Glade guilgutter som gikk helt til topps i barne-OL. fra 
v. Erik Kristiansen, Anders Kathrud og Martin Kath-
rud. 

SPORT 

 

SPORT. 

 

Endelig OL-gull 
p 

Disse glade guttene gikk helt til topps i sine respektive kias-
ser. Fra v: Erik Kristiansen, Anders Kathrud og Martin Kath-
rud. 

HELSEKOSTVARER 
kjøper du I 

HELSEKOSTBUTIKKEN 
* Storre utvalg 

* Bedre tilbud 
* Hyggelig betjening 

Ailtid gode tilbud pa 
aktuelle produkter. 

STR0MMEN• CITY 

Irche 0.1f ko 
Strømmen, tif. 8125 33 
City, LiI/estrøm, tlf. 8114 04 

VIGNETT 

Sâ ble det da OL-gull til 
slutt. I alle fall til I.L. 
Drivs hoppgutter. Lørdag 
forsynte de seg godt av 
premiebordet I skikiub-
bens Skimts barneolym-
piade I Ellingsrudkollen. 
Det var smilende gutter 
som vendte tilbake til 
Enebakk med skinnende 
gull rundt halsen. Tre av 
guttene hadde gãtt helt til 
topps.i sin kiasse. 

RE SULTATER: 
Klasse 7 ãr: 
1. Martin Kathrud, Driv 170.9, 7.. 
Thom Fredrik Hemsen, Skimt 
169.0, 3. Vegard Solberg, Nordby 
IL 156.6, 4. Martin Kvstad, Nor-
by IL 155.7, 5. Fredrik Madsen, 
Skimt 154.9. 
Klasse 8 âr: 
1. Erik Krisiansen, Driv 186.6, 2. 
Thomas Russ Arnestad, Nordby 
IL 173.4, 3. BjØrn Ingar Skinnes, 
As IL 159.5, 4. Hávard Baker, 
Nordby IL 158.5, 5. SigbjØrn Kjos, 
As IL 158.2, 5. Hãkon Lie RØhr, 
As IL 158.2. 
Klasse 9 ár: 
1. Erik Andresen, Nordby IL 
182.8, 2. Herman Fossli Pedersen, 
Nordby IL 175.6, 3. Kai-Robert 
Jensen, Driv 168,3, 4. Stian Tre-
bekk, Driv 167.2, 5. Káre Knut-
sen, Driv 163.7. 

Søndag 6.3.88 
P-16 

Ra1ingen - Enebakk 15-8 
(7-3) 

Sannerudhallen 

Enebakk manglet en sentral 
spiller i denne kampen. Nemlig 
keeperen Lise. 
Uten keeper gar det som regel 

ikke helt bra, men ellers spilte la-
get som normalt. 
Spillere pa Enebakk-laget: 

Klasse 10 fir (liten bakke) 
1. Lars JØrgen  Hauge, Kolbotn IL 
167.5. 
Klasse 9 ár: 
1. Magnus JØrgensen, Kolbotn IL 
157.0, 2. Lars RØvig, Vestby IL 
132.0, 3. Aril Carlson, Driv 131.0, 
4. Frode Kippe, Driv 129.0, 5. 
øyvind Rod, Skimt 118.0. 
Klasse3 10 fir: 
1. Anders Kathrud, Driv 152.0, 2. 
Andreas Russ Arnestad, Nordby 
IL 149.5, 3. Jane Kirkeby Ruud, 
Nordby IL 135.0, 4. Vegard Fjeld- 

Kristin Alfhei, Stine Bjerkest-
rand, Helene GrØn, Grethe So-
lem, Monica Skutle, Gry Johan-
nessen, Elin Seter, Nina Brathen 
og Ann-Magritt Thune. 

SØnag 6.3.88 
P-14 

Skedsmo I - Enebakk 17-8 
(2-5) 

Terudhal1en 

Spillere pa Enebakk-laget.  

heim, Kolbotn IL 130.0, 5. Fre-
drik Rønning Iversen, Kolbotn 
IL 119.5, 6. Christian Fjeldstad, 
Driv 113.0, 8. Jon Ivar Petersen, 
Driv 101.0. 
Klasse 11 ãr: 
1. Bjorn Chr. Finstad, Vestby IL 
197.0, 2. Are Baker, Nordby IL 
192.0, 3. Lars Johansen, DrØ-
bak-Frogn IL 137.5, 4. Tor Erik 
Sagvolden. Vestby IL 123.0, 5. 
Torstein Kvarme, As IL 107.5, 6. 
Eirik Granum, Vestby.IL. 99.0. 

Hege Rustad, Tone Haugaard, 
Hege Holtet, Marianne Darre 
Hansen, Birgitta Haug, Ellen Ro-
senberg, Siri Marsdal, Janicen 
Bergersen og Janice Fingal. 

ft1UMUWi61Q 
IT,  ELIS 

Hverken snØ eller sf0 kiarte a 
stoppe ungene fra Bjerkely bar-
nehage og Husmorlagets barne-
park fra a motes pa Bjerkely til 
skigáing og akebrettkjØring. 
Smã glade og fornØyde  fjes møtte 
oss da vi kom dit for a ta noen bil-
der av aktivitetene. 

Du verden, - tenkte vi, - er det 
sá kaldt at de allerede er sâ rode i 
fjeset, - men ved nrmere etter-
syn sà vi at samtlige deltagere 
var karnevaismalt. RØde eple-
kinn og knallrØde nesetipper 
vrimlet det av bade i lØypa  og i 
akebakken. Innsatsen var det ik-
ke noe a si pa hverken pa det ene 
eller det andre stedet. Med tunga 

rett i munnen og kampviljen ly-
sende Ut av øyene suste de rundt 
med nummer pa brystet. Rene 
olympiaden var det. 

Etter hvert ble nok vinden litt 
for nrgâende, for deltagerne be-
gynte a trekke i hus. Inne ventet 
det mat og drikke bade for Store 
og smâ. Varme pølser forsvant 
som varmt hvetebrØd". For lille 
John var denne dagen noe eks-
tra, da. Han hadde geburtsdag 
pa selve skuddársdagen han. Tre 
ar fylte han og feiret sin fØrste 
burtsdag pa ordentlig. Mamma 
kunne fortelle at han pleide a fei-
re den 1. mars, men i ár gikk han 
feiret den pa selve dagen. 

Flotte prestasjoner av disse karene i barne-OL: 
Foranfra V.: Stian Trebek/c, Aril Karlsson, Erik Kristiansen, Kãre Knutsen, Kai Ro-
bert Jensen. Bak fra v.. Jon Ivar Petersen, Anders Kathrud og Martin Kathrud. 

H andball 



Psmeldminu for 
Kunstfopeningen 

Pa'skeferie i - 
Beito - Valdres 

Full pension kr 420,- pr. pers./døgn 

27/3-4/4 gunstige barnerabatter. 

7 skiheiser, 100 km merkede 

skiløyper, kanefart, stor 

svømmehall, solseng, badstuer. 

Vel 110 senger 

Trivelige salonger 
med stort dansegulv. 

Aktiviteter og show for barn og voksne. 

Godt orkester hver kveld. 

Velkommen til trivelige páskedager. 

2952 Beito i Vaidres - TIf. 063141121 -41 073 
TURISTHOTELLSTATUS 

/ 	 

Iijjiiitt - MARKED 

Fra den ene - til den andre 
HAR DU NOE DU VIL 
SELGE - ELLER KJØPE 

Kun kr 30.- pr. annonse Cl p ,,v .i linjvd 
Thpiett -marked liver onsciag 

Merk konvoluiteii: 
Vignett.marked 
VIGNETT 
Klokkerudisen 1 
l3ok> 62 
1912 Enebakk 

NB. KUN PRI VAT 
ANNONSERING 

.............................................,.............. ........,........ ... . ......... .......................  

Enebakk Hagelag 
Enebakk Hagelag arrangerer temakveld onsdag 16. 
mars 1988 ki. 19.00, i den gamie herredstyresalen. 

Anna Elise Torkilsen fra Nyttevekstforeningen viser lys-
bilder og káserer over emne eUgras er ogsá mat.. 

Servering og utlodnirig. 
Alle hjertelig velkommen. 

Styret 

Til salgs 
77-mod., 21, Ford Taunus, sta-
sj onsvogn. 

Tif. 92 52 02 e. ki. 17.00 

Annonser leses 

av folk flest 

Annonser leses av folk flest   

PAIWO OFA UMELYS 

INNFORES FRA 1. APRIL 
Etter den dato kan 

glemsomhet koste dyrt. 
Vr fore var. Det Ionrfr 

seg a montere automatisk 
tenrling av kjorelyset. 

D. FREI I AG O 
P.b. 77 - 1912 Enebakk, tlf. 02192 6294 

Nye Annia 

Lørdag kunne Inger Larsen (t.v.) og Bent Dahl Ønske 
velkommen til sin nye kiesbutikk, Annja, pa Flateby 
Grendesenter. Og butikken ãpner I forrige Annjas lo-
kaler og er dermed allerede et etabiert navn for kies-
bevisste enebakkinger. 

Den nye butikken bar mest dame- og ungdomsklr, 
men fØrer ogsâ herreklr. 

- Vi legger vekt pa a ha et tilbud til alle aldersklas-
ser og stØrrelser, sier Bent Dahl og legger til at de har 
damestørrelser helt opp i 48. 

Det var bredde over utvalget i butikken og mye flott 
for alle typer og størreiser. Fra moteriktig for tenárin-
gen til selskapstøy for bestemØdre som vii fjonge seg. 
Og prisene er behagelige og skulle egne seg for de fleste 
iommebØker. 

Hjertelig takk 
for oppmerksomheten pa min 70-ârsdag. 

Dagmar Christiansen 

TAKK 

KUNNGJORINGER 

Melkeprodusenter I Enebakk 
FagmØte pa BØndernes Hus torsdag 10. mars. kI. 10.00. 
Emner: Jurhelseproblemer v/vetr. Nina Fjerdingby. 

Celletall i melk v/fagkons. Knut Baastad. 
To-prisordningen for melk v/kons. Ole Kr. Fe-
vik. 

Arr.: Landbrukskontoret, Jordbruksetaten i Enebakk 

Fodseisdag  - 
ekteskap inngâs - 

forlovelse - 
nye verdensborgere 

EN NOTIS 
PA SIDE 2 
er popuIrt og 

koster ingenting! 

Postboks 52, 1912 Enebakk 
TIf. 926540-926550 

VIGNETT 

Arsmøtet ble i 1987 holdt 11. 
mars IjA Galleri Nygârd. Nils 
Messelt kãserte og viste lysbil-
der. Emnet var Ludvik Kar-
steniEdv. Munch. Elever fra Kir-
kebygden skole framførte drama-
forestilling. 
Styret: 
Siden forrige Arsmote bar styret 
bestãtt av: 
Leder: Grete Kittilsen, Kirke-
bygden, nestleder: Viggo Karl-
sen, Flateby, sekretr: Kari Salt-
nes, Ytre Enebakk, kasserer: El-
se Vardeberg, Ytre Enebakk, sty-
remedlem Egil Nordhagen, Fla-
teby, varamenn: Leikny Derlick, 
Flateby, Anne Gundersen, Kirke-
bygden, Odd Ulvad, Oslo. 
Revisor: Sten Kristian RØvik, 
Ytre Enebakk. 

Aktiviteter 
Arets fØrste  utstilling var ama-

tØrutstillingen pa Galleri Nygárd  

25. april - 3. mai. Nytt av àret var 
at Flateby barnehage stilte ut eg-
ne arbeider. For Øvrig var det 
verken sá mange utstillere eller 
besØkende som til 1orárets ama-
tørutstilling, sâ styret besluttet a 
legge tidspunktet til hØsten for 
1988. Hauglia skole og Flateby 
barnehage besøkte utstillingen. 

13. - 21. juni ble rnaleren Toroif 
Fossland fra Rakkestad presen-
tert, ogsà pa Galleri Nygàrd. Ved 
apningen var det visesang ved 
Toni Breiteig Mohammad. Ene-
bakk Bondekvinneiag miNes 
Bondekvinnelag som gjester, be-
nyttet seg ogsâ denne dagen av 
kunstforeningens kulturtilbud. 
PublikumsbesØket ellers var re-
lativt dârlig, og det ble ikke solgt 
noen bilder. Kirkebygden skole 
besØkte utstillingen. 

12. - 20. september hadde vi en 
stor kollektivutstilling hvor føl- 

gende stilte ut: Hannes Derlick, 
Leikny Derlick, I.J. Qvam Hafs-
mo, Kaare Espolin Johnson, An-
ne-Lise Knoff, Arne LØvstad, 
Linn-Arnold Solstad, Olav Thu-
ne, Sigmund Arseth. I tinegg pre-
senterte vi en miniutstilling fra 
Norske Grafikere. Ved apningen 
var det musikaisk underhold-
ning ved ekteparet Marit 0. og 
Arild AambØ. Utstiliingen trakk 
publikum fra langt utenfor kom-
munens grenser, og salget var 
meget bra. Kirkebygden skole 

-besØkte utstillingen. 
Arets siste utstiiiing, Bilder i 

passepartout,>> ble holdt i Her-
redsstyresaien, hvor vi tydelig 
nádde et videre publikum. tids-
punkt: 24.10 - 1.11. Utstillingen 
var hentet fra Norske Grafikere, 
hadde god publikumstilstrØm-
fling og tilfredsstillende salg. 

I hØst startet foreningen opp 
med separatutstillinger i Lik-
ningskontorets lokaler. I lØpet 
av hØsten hadde 4 forskjellige lo_ 
kale kunstnere vrt represen-
tert. Bildene formidles solgt via 
kunstforeningen. 

Dette áret har vi fátt trykket 
egne plakater i tre stØrrelser. 
Disse er ment brukt ved vâre ar-
rangementer. Piakaten er tegnet 
av vàrt medlem Leikny Derlick, 
som selv er utØvende  kunstner. 

For styrking av foreningens 
Økonomi, har vi solgt Anne-Lise 
Knoffs kunstkalender for 1988. 
Kaldenderen var Iett a selge i 
Enebakk,- og ga os god fortjene-
ste. 
Medlemmer 

Pr. 31.12.87 hadde foreningen 
50 betalende medlemmer. Ved 
forrige àrsskifte var antallet 53. 

Enebakk, 21. jan. 1988 
Styret 

RELIGIOSE MØTER 

BETEL 
Onsd. 9/3 ki. 19.30: 
Bibel og bØnn. 
Fred. 11/3 ki. 19.00: 
Ungdomssamling hos 
Gro og Leif Petter Moe. 
SØnd. 13/3 kI. 10.00: 
SØndagsskoie. 
Ki. 11.15: Liv Ellinor og 
Knut Jane Wiik. Menig-
hetsmusikken. 
Alle velkommen. 



VI G N ETT 

KKEN 
VARME A/s  

HUSK BILAUKSJON 

ASKIM __. 
- 

B I LER I 

Ir—--;1 	ALLE 
U 	U 	PRISKLASSER. 

NB! Hver fredag kI. 18.30 
Prøvekjøring og besiktigelse hver dagi 

STEDET FOR DET GODE BILKJOP! 

TLF.88 0896 

r BUSTERHENGEREN 
BAT - VARE - HEST - BIL I 
Gode ti/bud fra produsent. 

hf. 02/82 64 88 - 82 65 31 
priv. 02/82 55 71 

L 	
1860 Trøgstad 

Nye kurs starter nä. 
Familie-/pensjonistrabatt. 
For mer opplysning og pa-
melding, ring: 

GERD FLATEBY, 
tlt. 92 85 46 

VEDLIKEHOLD 

MODERNISERING 

NYANLEGG 
Se vr utstilling 

av sanitr-

UtStyr - 

kjak ken-

innredning og 

baderoms-

mobler. 

FINANSIE RING 

AUT VVS RORLEGGER 
Strømsv. 100. Strommen 

TIf. 06/81 45 97 - 81 45 98 

lOOP VVS HOS FAGMANNEN KJOP VHS lOS FAGMANNEN 

1820 Spydeberg. TIf. 88 77 70 

Vi stftr til din 

TJ2 tjeneste: 

Ring Ashild, Ragnhild eHer 
if! 

tlf. 02 88 8180 
I 5 	'i' 	UiJH I/it 

Tebo 
Frisorsenter 

Tebo Senter - 1820 Spydebcrg 
illin-fre 9-17, ons 9-18, Irdag etter avtale 

H VIlE 

BASKETBALL$KO 

Staff 34-46 

kr 	. 

Skinn 40-46 

J290M 

Apent 10-17 

Fred. 10-18 

Lord. 09-14 

WER aa/-arna ES, 
Grertdesenteret - 1911 Flateby 

TIf. (02) 9283 74 

:. 	 Husqvarna 

CARDINAL 
- 14 (EC kuverter 	Cardinal er en nyutviklet - Meget sti(Iegáende 	maskin selv om utseende - Topp testresultater Ira er det samme som for. 

SIFO 	 Bedre maskin far du ikke. - Laverevann- ogstrom- 
forbruk 

kR.499O,m 

VVSmCOMFORT 

SELGES 

Ved til saigs 
Blandingsved i lange leng-
der, beliggende til bilvei. Kr 
1.900,- pr. storfavn eks. avg. 
Henv. 

Enebakk kommuneskoger, 
tif. 92 4129 

BEGRAVELSESBVRAER 
	 ..0 

Ski 
Bcgravclscsbvr 

CHRSTENSRUD EFTF. 

Asenvn. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 

Vakttelefon 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets bvra 
gjennoni 60 ar 

0 	 b 

Kontaktlinser 
tilpasses 

Timebestilling:Tlf. 06/814391 

ULLESTROM 
KONTAKTUNSEINSTITUTT AIS 

Storgt. 21 (Fjellberghjornet) 

OPTIKER 

OLAV KJOLBERG 
GEIR KJOLBERG 

MN.K.F - M.N.O.F 

0 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
Aff%k 

*41# 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO  

•AUTODIESEL• 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 

Tlf. 9226 10 

Nr 
det gjelder 
glass. 

Alt  
dorer 
og  vinduer 
til rimelige 
priser. Speil. 

Alt i glassarbeid 
utfores. 

06 81 4733 RING 
liu/cstrgm 

Vindu & Glass A/S 
(TOIL. VILLA GLASS A/S) 

Heig- og nattservice tlf. 06/81 75 57 
J8,nbare5t. 24 (ved yk&eset( 20011 t.il1estm 

1)011EV V1NOIJER SPElL ALT I GLASS 

1. r 4.  

Foig med 
i 

ncermiljoet 
LES 

é1ijuitt 

KVIKK 
HENS! 

Rens mens 
du handler 

pa senteret. 

cft? aWama rrQ 

fENC JU 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 83 74 

GULVSLIP 

Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TIf. 02/95 72 01 e. kI. 17. 

I 	

a

ADDIA. 	
r jgefl 

NJ i 	
r eflflã tiere ogfle 

Vall lnntil 507avslag pa noen 88-mod.! 

Kom Lii Krâkstad - og gjor en kjempehaneI! 
Apnings(der: kI. 10-20. Lordager: kI. 10-15. 

Scandinavian Caravan Center as 
Stasjonsvn. 6 (v/KrAkstad st.1 - 1435 Krâkstad - TN. (02) 86 33 57. 



Várens store 
sytilbud! 

MONSTER burda 
Stoffer - 
sytilbehør! 

. — — — - 

VIL DU LIERE A SX? 

BERNINA E 

pr. rn 

LILLEMARTINE o(; BABYFLANELL 

KUN KR 

. 1990 

Materiell for 
kryd de rb in ding 

og troildeig. 

- Godt utvalg i 
lys - servietter - 

Iysmansjetter og torkede blomster. 
- Mange gode gayer og interiortips. 

Spesielie tremøbler / gammel svensk st/I 
kan du ogsá best/lie hos oss. 

Storgt. 9 II etg. 
Lillestrom - 81 93 68 

Sivesind far du hos 
oss..... 

I Kurs starter onsdag 13/4 kI. 17.00. 
Da syr vi gylf og lommer. 

Tilbud pi BERNINA 
symaskiner 

91 

Gjclder kun torsd., fred., lord. 

BERNINA 1030 	±800.. 

OVERLOCK 234 ± 1000.. 

Grethe's 
Som- og hàndarbeidsenter 
Storlorget - Lillestrom 	 10 
TIf. 06/81 4761 

I 
I 

I -. 

Lag din egen 

pàskepynt 

eller kjøp ferdig. 

Vi har kjernpeutvalg n. 

Sivringer i 2str.frakr65.' 

Velkommen til en hyggelig handel. 
Apningstider: Mand.-fred. 10-19. Lord. 9.00-15.00 

SIVESIND 
KJOKKENSENTER 

SOLHEIMSGT. I (ME1ERIGARDEr") [jLLESTRO\jI 
TLF.06/81 9170 

HOBBY, FORMING OG GAVER 
Vektertorget, tlf. 81 79 51 

Lillestrom 

HANIOLETUH I LILLEST 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

VIGNETT 

Ullestim Hest og I-lund 
Solheimsgt. 7, 2. etg., 2000 Lillestrom 

TIf. 81 78 80 

I var 
forretnng 
finner de 

rikelig utvalg 
ti I 

HUND 
HEST 

RYTTER 

SINGEIZ 
Du og en Singer - det perfekte team 

Samba 6 	kun kr2895. 
Veiledende kr 3895,- 

Singer Sysenter 
Vektertorget 

Lillestrom 
TIf. 06/81 22 92 

Kreppetenger,  
ANKOMMET 

KUN KR 318.- 

Storgt. 33 (v/kirken) TIf. 8145 50 



VI G N EU 

FRISØR MURERE RØRLEGGER 

io Erling Rod A/S 

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 

Enehakk 
Transtormator 

verksted 

lFam oa ,  j9tc 	4eh ._ %r  i 4= loei 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og 
hf. 92 63 46 

TØMMERMESTER 

Lennestadvn. 5 	TIf. 0292 65 43 
1912 Enebakk 	Mobil 094-37 548 

•-'-'  4 
' Mp2 	Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pr/s 
GLASSMESTER 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Medaijeskap og innrammede akvarel/trykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsâ kveldstid 

BLIKKENSLAGER 

th,qffla qq 
L - MR1' I 

EL-INSTALLASJON 

Strømsborg & 
- T 	Enersen A/S 

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

Eli_AG  	[ 	— 
SJAFORSKOLE 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A - Masse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Cm nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

TANNLEGE 
• Poliklinikk• Rontgen • Kirurgi 
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 

SKEDSMO DYREKLINIKI( 
Vet. Kriut-Arne Nrnverdal 

N. Riisgard, KjelIer 
(skill fra Fetvn. v/ilyplassen) 

Apningstider: 8.30-16, 17-20 
Timebestilling 06/8781 92 el. 
<DROP IN>> 8.30-16. Stengt heig. 

Landbruksregnskap, Økonomi 
& handelsregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askim 

88 15 70 

Flateby Antirust 
KjØp 09 salg av biler 

Kommisjort opptil 100% finansbistand. 
TO. 02/9280 70, 1911 Flateby 

BILFIRMA 

KVIKI( RENS 
17) 	. 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 83 74 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bit - Elektro 

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

Ristorante ITALIA as' Pizzeria 

Alt I mat til hverdag og test. 
Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

REGNSKAP 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 
SVEIN H. HELLER A/S 

JERNB.VN. 2,1400 SKI -TLF. 87 37 37 

Økonomi & Regnskap Enehakk A/S 
<<Alt innen regnskapstjenester>> 

Reg. revisor Sten Rovik 

Senteret, 1914 Ytre Enebakk 
Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
Tit. 92 81 24 

Bolt Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

SPESIALFORRETNINGER 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-radgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

Jan M. Johansen 
Mur, PUSS, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Enebakk glass 
Alt I glassarbeid 

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

OSVALD NODLl 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJEII BRENUJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Oppl€r/ng pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Enehakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKERM ESTER 

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

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

Tit. kI. 8.00-15.00 	 928739 
TIE. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, etter avtale. 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS 

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - ttf. 9243 54 

1800 Askim 
INDRE ØSTFOLDS 

NYESTE BILFORRETNING 
Kjop din nye el/er brukte b/I hos oss. 

TIf. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og oppretting 
1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

' Ø
Studer 

PILLIG'7  

'. 	annonsefl_ 

(nebakk 
e9nskpkontor 

Medlem av 
Norske RegnskapsbyrerS Forening 

Tit. (02)926303 
Postboks 24 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Bevervn. 11 

I]I1u1Ii.  
11FltIEL 

1914 Enebakk 
Mob.tlf 094/11 747 
lIt. 92 48 92 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefriser 

SaIg av harpreparater og parfymeartikier. 

Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00 
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00 

TIf. 92 55 50 
Bekkelaget II etg., V. Enebakk 

DAME- OG HERREFRISØJR 
SQL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand. - fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tit. 9254 13 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

RIingen 
TIf. 8370 19/72 1685 

Am  (.5 YrkeskIr 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til /d. 19.00. 

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

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Siw's salong - UI .928040 
Grendesenteret, 1911 Flateby 
Dame- og herrefrisor 

Apent: Tirsd., onsd., fred., lord. 
Stengt: Mand. og torsd. 



OYEREN 
BENSIN & SERVICE 

1911 Flateby 

MELI( - 01100 
DIV. DAGL.VARER 

Apningstider: 
Mand.-fred. 	 

06.30-21.00 
Lord 	 

09.00-20.00 
Sønd. 	 

09.00-21.00 

<4 BEITA- 
VARER))  

Se ann. 
16. mars 

<<Mormor>> Pa' Mjoer Vannverkene I Ytre og Kirkebygden 

—  Enklere med 
en enhet 

Vannverkene i Kirke-
bygden og Ytre Enebakk 
har ná oppnevnt to repre-
sentanter fra hvert av 
verkene til et utvalg som 
skal drøfte problemer pa 
begge sider, og fordeler og 
ulemper ved en eventuell 
sammensláing av de to 
vannverkene. Meningen 
er at utvalget skal kunne 
legge fram et forsiag til 
ârsmøtet i april. 

Det er ikke store motforestil-
linger til en sammensiâing av 
vannverkene i noen av styrene, 
sier formann i Ytre Enebakk 
Vannverk, Arne Svarthoi. Dette 
finner han rimelig. Det er snart 
ikke mer igjen enn arskontingen-
ten som vi bar hver for oss, sier 
han. De to vannverkene har etter 
hvert mer og mer felles nàr det 
gjelder vannbehandiing og vann-
forbedring. 

Ungeneflokket seg rundt den populcre barnebokforfatteren da hun tok seg en hvil 
midt i pØlsekØen. 

Totait har de to vannverkene 
13-1400 abonnenter. Ca. 800 i Ytre 
og 600 i Kirkebygden. 

- Sammenslaing av de to ver-
kene betyr biant annet at man 
far enkiere og mer tidsmessig en-
het. I det hele tatt ser jeg en rek-
ke positive ting i en sammensla-
ing. sier SvarthoL 

Si kom hun da, <<mormor>> 
sjØI, eller Anne Cath Vestly 
for a were korrekt, brakt til 
storstua pa Mjr av ingen 
ringere enn en smilende opp-
lagt ordfører Kâre KjØlle, 
som strilte om kapp med 
forventningsfulle unger av 
lutter glede. 

Det var handicaplaget som 
hadde invitert til hyggelig lag 
med Arnie Cath Vestly som he-
dersgj est. 

om store mengder som ma til for 
A bringe bakterietallet ned pa et 
tilfredsstiliende niva. Aniegget 
skal betales etter forbruk, og for-
delingen her kan bli et kompli-
sert regnestykke. Men det vii bli 
mindre rot og mindre mistenk-
somhet ved a sla de to vann-
verkene sammen. De tingene 
som vannverkene arbeider med 1 
dag, er ting som var ferdig for 
over 20 ar siden saker som har 
blitt utsatt pga. misforstaeiser og 
vanskeiigheter med a bli enige 
om fordeiingen av kostnadene. 

Det er imidlertid arsmøtet som 
skal ta stilling til en sammensiâ-
ing, og seiv om utvalget kommer 
fram til at det er det beste og det 
som vii gi enkiest drift, er det nok 
fremdeies iitt motstand a regist-
rere ute blant folk. 

En ting er i alle fall sikkert, sier 
Gundersen: hvis man fortsatt 
skal drive med to separate vann-
verk som I dag, er den tiden forbi 
da vannverk kan drives pa bob-
bybasis. Styret ma fA en sam-
mensetning med mer fagfoik, og 
de ma M betait slik at det er mer 
interessant. 

Nar det gjelder kommunal drift 
av vannverkene er det ogsâ mot-
stand mot det. Da blir det at-
skillig dyrere vann til forbruker. 

Det er de fleste enige om. Og 
det er heller ikke nødvendig at 
komrnuñen overtar driften, r 
dette er ting som utmerket godt 
kan administreres av bygdefolk, 
sier 

Rart med det. Man blir liksom 
iitt sjenert over a delta pa linje 
med ungene. Det gjØr ikke Anne 
Cath Vestly, som treffer innerst 
inne i sjela til bade store og smâ 
barn. - Na kan dere kiappe. for-
kynte hun etter hver historie, til 
like stor muntrasjon hver gang. 

Og snau var ikke dama. I borti-
mot en time sto hun pa scenen, 
og fortalte, som bare hun kan det 
- levende og engasjerende. Un-
gene var lutter ore, og levde seg 
helt inn i historiene som de had-
de hØrt om igjen ogom igjen for. 
FØrst om Kaos, sá om Knerten 
pa fisketur. - Har dere vrt pa 
fisketur, undret hun. Masse bar-
nehender i vret. Har ingen av 
de voksne vrt pa fisketur? Jo 
da, svre never strakk forsiktig 
to-tre fingre I vret. Klart det.. 

Gundersen 
Mormor og de ãtte ungene i by-

en flkk vi ogsá hØre om, og Guro 
og Sokrates, og Lilledraugen. Ja, 
Ole Aleksander fikk ogsá bli med 
i det gode selskap, og det var ik-
ke sá rart, for han var ná en av 
dem som kom ailer fØrst... 

- Vi vii seivfOlgelig oppret-
tholde andelslagsordningen, sier 
Svarthoi. 

- Sammenslaing av vannverke-
ne bar det vrt snakk om i man-
ge ár, sier formann i Kirkebyg-
den vannverk, Arne Gundersen. 

65 000 I tilskudd 
til vannskIEM 

Denne gangen skulle han flyt-
te. Og hadde slett ikke lyst. - Har 
du flyttet noen gang? Jovisst, her 
var det mange som hadde flyttet. 

- Min forgjenger, Henry Hen-
riksen, mente det var viktig a slá 
sammen ná. Vi samarbeider om 
sa mye. Høydebassenget ved 
Holttjern som vi flkk i tor hØst, 
er et eksempel. NA skal vii gang 
med vannforbedringsaniegget. 

Kulturstyret vedtok i siste mote a gi et tilskudd pa 
kr 65 000 i tilskudd til Enebakk Vannskiklubb i for-
bindelse med gjennomfØringen av EM og Nordisk me-
sterskap pa vannski pa Mjer i sommer. 

- Jeg vet ikke hvor jeg er fra 
jeg, sa Anne Cath Vestly,-  for jeg 
har bodd sá mange steder. pa 
Rena, bar jeg ogsá bodd, men det 
var fØr  jeg kjente Alf PrØysen,  og 
vi var Kanutten og Romeo Eli-
ye... 

Vannforbedringsanlegget er en 
nØdvendighet og et krav fra 
SIFF. Bakterietaliet ma ned. Det 
varierer noe. I begynnelsen avja-
nuar var det hØyt,  tre uker etter 
var det nesten helt rent. Det er 
motstand mot kior rundt om-
kring, men her er det ikke tale 

Og sâ kjØrte ordfØreren den p0-
puire gjesten hjem, etter kaf-
fetàr og kaker... 

verd a slá seg ned i. 
Styre og medlemmer i vann-

skiklubben jobber nâ pa spreng 
for a legge forholdene til rette.1  
Blant annet skal gjestene ha et 
sted a ho. Vi lager forskjellige til-
bud pa dette omrâdet, sier Ingar 
Pedersen, sá far deltagerne seiv 
velge hvor de skal bo under me-
sterskapet. Det vil bli tilbudt ho-
tellinnkvartering og innkvarte-
ring pa skolene, som ogsá ma tas 
i bruk nâr deltagerne skal be-
spises. Ellers forsØker man a leg-
ge opp forskjellige former for fri-
tidstilbud under mesterskapet. 

Til ungene vanket brus og p01-
ser, mens de voksne koste seg 
med kaffe og hjemmebakt. Og 
enda iitt senere satte onkel Odd-
var (Wennevold) ungene i sving i 
et improvisert sangkor, avbrutt 
av vitser, fortrinnsvis de gode, 
gamle om norsken og svensken 
og dansken. Vi sier ikke mer. 
Men en kjempehyggelig kveld 
var det. 

Nordisk mesterskap skal fore-
ga i tiden 8.-10.juli, og EM i tiden 
3-8. august. Det er et kjempeløft 
Enebakk vannskiklubb har pa-
tatt seg med disse arrangemen-
tene og forberedelsene krever 
store uttellinger. Utstyret ma 
vre i orden, likesa hoppet. Det 
skal bygges kikkerter osv. 

Det kommer mellom 130-150 
deltakere fra hele Europa til EM, 
og fungerende kultursjef Halyard 
Toft ser det som vesentlig at for-
holdene legges vel til rette. Her 
har man en fin anledning til a 
markedsfØre Enebakk som en at-
traktiv kommune det kan vre 
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