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Kommisjon
100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.
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5. argang

Lossaig kr. 5.00

Lokalavis for Enebakk

Flott skidag Atte vii bygge bapnehage
Etter tredje gangs utlysing var det mandag
fly anbudsápning pa
Kirkebygden heltidsbarnehage.
Ved anbudsfristens
utlØp var det innkommet átte anbud.
A/S Grunnmursbygg,
Askim, kr 2 443 758,
Bjorn E. Giljemoen,
Knapstad, kr 2 475 960,

Byggekompetanse als,
Oslo, 2 704 064, Per Erik
østlie als, Enebakk kr
2 839 054, Nittebygg, E.
Hamnvik, Nittedal, kr
2 711305, BrØdr. Barbøl
als, Enebakk, 2 710 401,
Atkon Byggentreprise
a/s, Oslo, kr 2 999 928,
Murbygg, F. Gran-Meyer,
Svartskog,
kr
2 887 640.

Anbudene skal ná
gjennomgães grundig
fØr
byggekomiteens
mote torsdag kveld.
Konst.
komm.ing.
Sverre Netting, som ogsá er formann i byggekomiteen, lover at
denne saken ná vil bli
behandlet sá raskt som
mulig.

<<FØr var det na'>>

(Familieskiciag i Daleijerdingen)
Dalefjerdingen Vel tekonkurranse matte ogsâ
arrangerte sin árlige denne kiassen igjennorn midt
skidag for hele fami- I lØypa.
Vel overstâtt langrenn var
lien, søndag. I strãlen- det hopprennet som sto for
de ver mØtte omtrent tur. Alle, fra seksãringen og
hele grenda opp pa oppover stilte til start pa topGranly. Fargestrãlende pen. Om det ikke var de helt
plakater og ballonger store svevene vi flkk overviste veien til lØypene, vre, sâ ble det veldig mye
hopparenaen og ake- moro Ut av det i hvert fall. Her
bakken. Smã og store konkurrerte far og sønn side
orn side, ja ságar bestefar var
stilte pa startstreken, med.
Deter vel slik en familieher var alle med.
dag skal vre?
I løypa for de yngste juniorene var det lagt inn stáende
potetkasting meds strafferunder for born som seg hØr og
bØr. De noe eldre juniorene,
de fra 8-10 âr og opp til 100
hadde en noe lenger lØype a
ga. Her var det blarit annet en
ganske sâ vrien utforkjøring
som avdstedkom en del artige
C-momenter, men det gikk
bra for de aller fleste. En gjet-

Akekonkurransen var ogsâ
populr. De som ikke turde
sette over hoppkanten, kunne
i hvert fall vre med pa akingen. Mange underlige krurnspring og mye latter preget
hele konkurransen. En har ikke mer moro enn det en lager
sjØl, heter det, og Da1eerdingen Vel kiarte denne oppgaven med glans, ja vi vii gi
denne dagen 5x20 i stil.

'

er tittelen pa Enebakk Dramatiske Sa1skabs aller første revy,
som far premiere 8. april. Revyen, som settes opp pa Flateby
Samfunnshus, har kostet Slskabet 50 000 kroner, og er et gigantløft for den ett ãr gamle nykomlingen i Enebakks kulturliv.
- Men, vi hâper det gãr ihop,
sier en entusiastisk Jan Benterud, mannen bak brorparten av
de knivskarpe tekstene. Her far
Wide politikere og det gode selskab sá Ora flagrer.

Liv Aakvik (Tramteaterets velkjente Frida Frosk) har vert instruktør. Ellers er revyen tvers
igjennom <hjemmesnekra>. Til
sammen er Ca. 30 mennesker involvert i oppsettingen, 16 av disse som skuespillere.
Revyen ãpner med selskabelig
idyll og spinettmusikk i de colletske stuer pa Flatebygodset,
fØr skinnjakkene trár til med ra
musikk og forkynner helt andre
tider.
Se s. 6.

Tatt rett ut av den gang da. Couetene gjØr seg sterkt gjeldende i rev yen. Her fotografert sammen med instruktØr Liv Aakvik, nr. 2. fra h. i sort.
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FRITT FORUM
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IllIllIlIlIllht!'
Søndag 20. mars 1988

Marl kirke Id. 11.00:
v/Helgheim. Nattverd.
Kirkebygden, Herredshuset, Id. 17.00: Menlghetsfest.

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

Fopventep bapneol
hage
hosten
toil

Sommeptiden som forsvant

I vâre dager snakkes det stadig
om arbeidstidsforkortelse. Kortere arbeidsdager, lengre weekender osv.
PA Enebakk syke- og aldersOnsdag 23. mars:
hjem, og i hjemmesykepleien,
Enebakk kirke Id. 19.00:
opplever vi ná det motsatte av
Fastegudstjeneste
dette.
I Enebakk kommune er det
v/Johannessen.
Iovfestet at alle kommuneansatte skal ha kortere arbeidstid i
sommermâriedene. (sommertid).
pa sykehjemmet har vi spart opp
dette til hele fridager pga. vaktordnlnger.
Na vII rádmannen ta fra oss
disse sommerdagene. PA grunn
av ubekvem arbeidstid, bar alle
Vi gifter oss
turnusarbeiderne 35.5 t. uke, detIørdag 19. mars i Marl kirke. te er ogsá Iovfestet.
Det er forkiaringen pa hvorfor
Adresse for dagen: Skullerud,
sommerdagene skal fratas oss.
Dalejerclingen.
Trude Gabrielsen og Dag- De Øvrige kommuneansatte bar
nemlig to timer lengre uke, dette
firm Skullerud.
pa grunn av at de bar stabil arbeidstid. Det râdmannen ikke

har tatt med i sin konklusjon er
fØlgende: De kommunale ansatte
med stabil arbeidstid bar:
FRI om kveldene.
FRI om nettene.
FRI i helgene.
FRI pa alle helligdager.
For a dekke alle vakter pga.
sykdom og mangel pa personell,
jobber vi ogsã ekstravakter. Ikke
med 100% overtid, bare med noen
ra prosent. Vi kiager ikke pa turnusordningen, vi liker det yrket Tre av driv/creftene bak barnehageaksjonen i Kirkebygden.
vi har valgt, men syntes râd- F'ra v. Kristin Helistad, Sissel Bjerkely og Wencke Solvang.
mannen det er rett og riktig at vi
Foreldreaksjonen for bar- Dette er 3. gangen vi bar et
skal 'straffes" med a bli fratatt
apent
mote pa denne saken, fØrsnehagen
I
Kirkebygden
had
sommertiden fordi vi jobber dognet rundt? Kan radmannen ale- de torsdag kveld et ápent te gang var i mal 86. Tomta til
ne bryte et slikt lovvedtak, uten mote pa Enebakk Ungdoms- barnehagen sto kiar i 85, - kunne
hun fortelle.
at det kommer opp i kommune- skole.
- Vi forventer at barnehagen
styret?
Kveldens ordstyrer, Cr1- starter
opp nãr barnehageret
Hjelpepleierforbundet stine Ruud, kunne ønske starter 15.
august 1988. Hvis ikke
Sykepleierforbundet mellom 60 og 70 interesserte ma poiitikerne
skaffe egnede
Kommuneforbundet velkommen. Enebakk kom- plasser til de 24 barna som er bymune var representert ved et plass. Noen har faktisk foreordfører Kâre KjØlle og rãd- slatt Herredstyresalen i mangel
av noe annet.
mann Bjorn Halvorsen.
Cristina Ruud Ønsket speKristin Heistad boidt et artig
sielt velkommen alle de som kaseti om enebakkingeri.— Enetrodde de hadde fâtt barne- bakkingen seg sjøl nok. - Her
kom hun bl.a. inn pa tregheten
hageplasser I fjor.
Saken om Kirkebygden barne- som viser seg i sà mye, - bar enenoen nye salmer.
hage har trukket Ut i langdrag. bakkingen nok med seg sjØh og
Vi tror at dette kan bli en inspiDet er nA tredje anbudsrunde har alt annet ga sin bedageilge
rerende formiddag, og hãper at
som er i gang. Ved første utlysing gang?
mange kan komme.
Sissel Bjerkeiy var en av de
ia anbudet for hØyt, ved annen
SØndag er den rlige meniggangs utlysing var ikke det fir- som sa seg lei pa kommunens
hetsfesten. I lr vii ordfØrer Káre
maet som flkk anbudet seriØst sendrektighet. - Skaff oss tomt
KjøIIe hoide káseri mllysbilder
nok, og saken gikk til tredje med vei, vann og kioakk dere, sa
fra Israel. Eflers blir det sang av
skal vi bygge barnehagen sjØl,
gangs utiysing.
Dynamis fra Kirkebygden, anDenne anbudsápningen skal mente bun.
dakt, diktiesing, bevertning. Det
skje 14. mars og formannskapet
blir et eget program for barna, sa
- Barnehagen i Kirkebygden er
skal ta stilling til saken ved mote pa trappene, sa radmannen. Vi
det skulle vre noe for store og
den 21. mars.
sma.
ma innrette oss etter Økonomien.
De fieste i salen mente at den- Alle vet at hvis man bruker mer
ne saken gikk aitfor tregt. Til det enn man tjener sá gár man konsvarte ordfØrer KjØlle: Dere er en kurs.
pressgruppe som vii ha fortgang
Bade ordfØrer og rádmannen
pa saken deres, men dere skal vite at det som oftes ikke er den sa seg ieie for at here barn aileresom skriker hØyest som bar det de var butt iovet piass i barnehastØrste behovet. Han nevnte gen fØr den i det hele tatt var
bi.annet de funksjonshernmede. butt pabegynt.
De haper imidlertid at den
Hildur Gjerde kunne forteile
tilhØrerne historikken bak denne kommer ganske snart, kanskje
nre venner, ungdommer velger foreidreaksjonen.
en gang Ut pa hØsten.
borgerlig konfirmasjon, borgerlig
vielse bar butt svrt vanlig, og
stadig here bisettes til et borgerlig rituale.
Borgerlig konfirmasjon er en
av Human-Etisk Forbunds store
merkesaker, og over hele iandet
arrangeres det arhig kurs med pafØlgende ungdomsfester. I âr finVis enighet, stà sammen i kjcerlighet, vcer ett i sjel
ner vi f.eks. 12 ungdommer fra
og sinn.
Enebakk biant de flere tusen
landet over som bar valgt borFil. 2, 1-4
gerlig konfirmasjon.
Human-Etisk Forbunds medPaulus skriver til en menighet han holder mye av.
iemmer i Enebakk bar ftt speBare
denne far gi Økonomisk understøttelse til aposieli invitasjon til motet, men alle
stelen, en <<apostolisk rettighet>> han ellers var meget
interesserte er hjertelig velkomforsiktig med a benytte. Paulus sitter i fangenskap nar
ne. Det blir anledning til a stille
han skriver, og menigheten lever i skyggen av forfølgelspØrsmài om seremonien og om
Human-Etisk Forbunds andre
ser.
aktiviteter.
Sjelden har en fange vrt sa fri som Paulus var. Og
ArrangØr er Human-Etisk Formed ustoppelig iver gir han gode rád til menigheten:
bunds fylkeslag i Akershus. Se elEnighet gør sterk!
lers annonse i dagens avis.
For ham ligger enigheten og enheten trygt plassert I
Kristus. Der ma den ogsã ligge for oss. Uenighet og
spud ma ikke drive hver og en bort fra hverandre, men
til Kristus. I bønn og tilbedelse kan vi sa motes, skulder
REDD BARNA
ved skulder.
Jernh3nelorgct 2, Oslo I
E.J.

Inspipasjonssamfing
SOLVEIG!'

Gratulerer med morgendagen.
Kiem fra oss alle
LINN (Deblomen)

gratuleres med sine to ár.
Filletante

Vi gratulerer var bestefar,
HARRY HAGEN,

med 704rsdagen 16/3.

FØrstkommende heig er det to
viktige arrangementer i Enebakk
menighet.
Lørdag innbyr Enebakk menighetsrad til INSPIRASJONSSAMLING. Undervisningskonsulenten i Borg, Kirsten Fougner, kommer og snakker om
<<Medarbeiderfostringen i menigheten". Dette bØr vre av interesse for alle i menigheten, lag og
foreninger. Av programmet for
Øvrig kan vi nevne at organist
Hvard Oudenstad vii lre oss

Marius og
Nina Elisabeth

PLAKATEN
Emaus

Møteuke med Jenny og Arye Fjellstad.
Se ann.
Enebakk Hagelag

Temakveld ons. 16. mars.
Se ann.
Human-Etisk Forbund

har mote, Herredshuset.
Se ann.
Flateby Kino

viser bl.a.
-DE UBESTIKKELIGE.
(V) denne uken.
Se ann.
Kirkebygden Vel

holder ekstraordinrt ârsmøte.
Se ann.

Helmut Ormestad
til Enebakk
Torsdag 17. kommer Helmut
Ormestad, kjent fra Fysikk pa
roterommet" og andre TV-programmer, til et apent mote i Enebakk Rádhus. Han vii forteile om
det arbeidet som Human-Etisk
Forbund gjØr med alternativt
sermoniell.
Det er stadig here mennesker
som benytter seg av borgerlig Seremoniell som et alternativ til
Kirkens ritualer: Barn far navn
ved en navnefest med familie og

Fellesslakteriet

inviterer til medlemsmØte.
Se ann.
Emaus

Kirkebygden, inviterer LII
Inspirasj onssanThng, menighetsfest denne uken.
Se ann.
Betel

Husk ukens mØter.

Se ann.

Várkonsert

Ytre Enebakk Skolemusikkorps, Mjr ungdomsskole.
Se ann.
Distriktsmesterskap

pa trekkspill, Enebakk
u.skole.
Se ann.

Torsdag 17/3:
V) Id. 19.00:

DE UBESTIKKELIGE
Sondag 20/3:

B):
ANNET ARRANGEMENT

U) Id. 18.30:
CLUB PARADISE
V)Id. 20.30:

DE UBESTIKKELIGE

Onsdagens tekst

I

Poslirokonlo 5000187
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UKENS SPALTIST
Jeg ble utfordret til ukens
spaltist fordi jeg er fra den
yngre generasjon. Da kan det
vel ogsâ passe inn a skrive
iitt om hvordan det er a vre ung I Enebakk.
Enebakk er ei langstrakt
bygd med tre store tettsteder. Pa hvert tettsted finnes
det en aktiv ungdomsklubb.
Kiubben I Ytre, Kirkebyg-.
den og pa Fiateby blir brukt
av ungdom, og stort sett drevet av ungdom. Det er flott
at vi unge selv kan vre med
pa a bestemme tilbudene ide
forskjellige fritidskiubbene.
Mediemmene sâ vel gjerne at
de ble bevilget flere penger,
men I disse tider ma en kiare
seg med det en har. Den beste ressursen ungdomsklubbene har, er de unge selv.
Men det finnes flere ting a
fylle fritiden med for oss unge i Enebakk. De to idrettsforeningene teller mange aktive. Her er noe for enhver
smak som for eksempei speideren, leikarring eller i et
musikkmiljø. Men det er tydeiigvis ikke nok, siden en
stadig kan se unge som henget rundt bensinstasjoner ellet bygdas berømte bussbu.
Dette er et hint til alle at det
MA tas vare pa alt som skal
vokse og slâ rot, for det er
viktig for Enebakk at ungdommen som blir født her,
ogsã vii bli boende.
Si hvordan skal Enebakk
kiare a beholde oss unge?
Mange iengter kanskje ut til
stØrre miljøer, og steder
hvor en kan fá jobb og bolig.
Nat et ungt menneske nár et
visst stadium i livet, vii det
gjerne flytte fra barndomshjemmet og lare seg a stâ pa
egne ben. Hvor mange boliger kan Enebakk tilby oss
unge som vi har en Økonomisk mulighet til a kunne
kjØpe eller leie? Det er ikke
mange. Jeg snakker av erfaring, fordi det er ikke lenge
siden jeg selv var boligsØkende. Mange er kanskje
nettopp ferdig med utdannelse og enná ikke I etabiert

jobb. Da har en ikke rid til a
betale høye hybelleier eller
dyre ian og renter ved kjøp.
Na har kommunen gjort noe
for a hjelpe unge boligsØkende. En kan sØke om ungdomslân eller etableringsian. Det er forhoidsvis rimelige lan beregnet pa unge
som kjøper bolig innen Enebakks grenser. Men det er
synd at det er for lite midler
a dele ut. Det er ikke nok til
alle som vii ha.
En annen betingelse for a
beholde oss unge er at det
finnes arbeidspiasser. Slik
det er i dag m de aller fleste
dagpendie for a komme til
jobb. A fâ flere arbeidsplasser til bygda ma were et Ønske fra alle, ung som gammel.
Det er sikkert mange ting
jeg kunne nevut som kunne
gjort Enebakk til et bedre
sted a bo. Økt kollektivtrafikk innen bygda og mot Liiiestrøm og Oslo, et bredere
underhoidnings- og kulturtilbud er floe. Men til tross
alle <mang1er'> stortrives I
hvert fail jeg i Enebakk. Stedet har sin egen sjarm.
Neste uke vii kanskje Nils
Christian ButenstrØm skrive
iitt?

Karl Ellen Sigs tad

Ukens turner
Denne uken vii det dessverre ikke bli vist barneflim p
grunn av annet arrangement pa Samfunnshuset. Derimot vii
spenningsfiimen DE UBESTIKKELIGE bli satt opp bade
torsdag og sØndag.
DE UBESTIKKELIGE var en hans oppgave var a sprenge Al
gruppe utvalgte etterforskere Capones Robert de Niro krimisom aidri lot seg bestikke i det nelle liga, som bi.a. besto av syv
Chicago av 1931 der Al Capone hundre av USAs mest beryktede
styrte hele byen gjennom void, og brutale revolvermenn.
tvang og bestikkelser. Tiden var
Dette er en forrykende og rcapreget av maktkamper, revolver- listisk spenningsfilm som i høymenn og underjordiske syndika- este grad kan anbefales.
ter. Al Capone bekjempet rivaler
for a fa fulistendig kontroii over CLUB PARADISE er ungdomsChicagos underverden.
flimen denne uken.
De ubestikkelige ble ledet av
Filmens handling utspilier seg
en ung tjenestemann innen poli- pa den idylliske hue øya St. Niti- og skattevesenet. Hans navn cholas i Det karibiske hay, hvor
var Eliot Ness (Kevin Coster), og Robin Williams spiller en fØrtids-

Arsmelding for
Ytre Enebakk
Sanitetsf opening
Det bar vrt avholdt ti medlemsmØter 1 styremØte, 2
kakebasarer,2 besØk pa sykehjemmet
og et besØk pa Kopas.
Det har vrt et meget bra ár. Vi
bar solgt fastelavensris, julemerker, lodder og maiblomster.
Novembermøtet ble holdt pa
Mjr ungdomsskole hvor Eva og
Mette fortalte, og viste oss hvor
lett det er a lage enkle adventskranser og juledekorasjoner
selv.
Foreningen bar sendt penger til
forskjellige formal: Veiledningssenteret for narkomanes parørende, østsbytunet, sykehotellet, kreftsaken, landsutlodning,
revmatismesaken,
miii Øbilen,Ingeborg Dehli Jemtlandsfond, Helga Sembs fond, og
hjelpefondet, og en del blomsterhilsener.
Summen av det vi bar gitt bort
utgjØt 24.500, og derav kr 10.000
til miljØbilen.Det har vrt mange felles oppgaver 1 1987. Loppemarkedet pa Enebakk ungdomsskole hvor overskuddet
gikk til miljØbilen, dugnad pa
Finstadtunet, og test pa BØndenes Hus, fellesstyremøter og juletrefest. Det har vrt et tint
samarbeid med de andre foreningene, og deter tint a kunne arbeide sammen om felles sak. Alle
foreningene har et felles Ønske,
og det er flere medlemmer.
Styret
Formann: Magda Sandbk
Nestform: Bent Berger
Kasserer: Bent Holsve
Sekreter: Eva Haug
Styremedl.:Edith Engerhoim
Varamenn: Anne Stockseth
Ellen Kjeidgârd
Vi vil fA takke alle medlemmene
for et meget godt samarbeide.
Hadde det ikke vrt for dere,
hadde det ikke butt sS mye penger a gi bort.
Kontingenten er 50 kroner, og alle medlemmer far Folkehelsen
hjem i postkassen. Vi har de tieste medlemsmØtene pa Rustadtun. Er det noen som har lyst til a
bli medlemmer sS ta kontakt
med Magda Sandbk, tlf. 92 49
56 eller Bent Berger 92 43 23
Ytre Enebakk Sanitetsforening
E.Haug

JIjnctt

Arets forste?

Tre soLstrler pd ett brett. Anders og liliebror Kristian,
begge med etternav-n Berglund, og hestehoven.
Er det árets første hestehov Anders Berglund har funnet pa Fiateby?
Anders var med pa et skikurs ved Streifinn for noen
dager siden, og janimen fant han ikke en hestehov. Denne vesle hard.fere soistrâia hadde vaget seg frem tross
all snøen.
Skaf vita dette som et tegn pa at váren er i anmarsj?

KNALLTILBUD

0
PA

MARKISER
BENYTT SJANSEN
Egen produksjon gir
de laveste prisene.
CA. 10 DAGERS LEV.TID

~ 35%

5 Ai GARANTI
VINDUSMARKISE

(Lages etter alle ma)).
Priseksempel ferdig montert:
U.
120 cm
1437.- NA KR.

1 040

TERRASSEMARKISE
pensjonert brannmann fra Chicago som etter a ha butt skadet i en
brann fant ut at han ikke orket
mer av flammer, rØyk eller yinterkulde, og flyttet til den hue
Øya. Han tinner imidlertid fort ut
at livet pa St. Nicholas heller ikke bare er fryd og gammen, da
han dras inn i Øyas daghigliv og
politiske hendelser...
En morsom komedie med
mange kjente skuespillere og
mye fin musikk.
Inger

(Lages I alle ma)).
Priseksempel ferdig montert:
5932.- NAKA.
400x200 cm
(Alle priser inki. moms).
Lages ogsá med motorbetjening og soI- og vindvokter.
Vi kommer gjerne hjem med prover og tar ma) for pristilbud, ogsà pa kvelden.
Apningstider: Hverd. kI. 11-17. Lord. kI. 9-14. Følg E6 til Vestby, ta av mot Pepperstad Skog. FøIg sS Krusebyvn. fra Vestby kirke (Ca. 700 m. fra bautastein).

D. FORFOTS PRODUKTER
Krusebyvn. 51, 1540 Vestby. TIf. 02/95 0248
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Vignett vet mest orn Enebakk 1
Snushanene

Beny tt sJ ansen
Denne uken kan du velge
din lokalavis,
veig 1hjuft

Tove Larsen (45), journa- Aslaug Tidemann (43),
redaktØr

list

Tove og Aslaug er damene som tráler bygda pa kryss
og tvers for a servere deg et tverrsnitt av enebakksamfunnet fra uke til uke.
Som avisbud og aktiv i foreAslaug er utdannet ved
ningslivet, kjenner Tove hver Norsk Journalistskole og har
krok og krik av Enebakk, hun 15 ârs erfaring i mformasjonsvet hva folk Ønsker av lokal- arbeid pa lokalpianet. Med 12
avis si fordi at ogsá i avis- ârs botid i Flateby og 5 ars bobransjen er det siste leddet i tid i Ytre Enebakk er hun
servicekj eden som far kom- lommekjent over hele bygda
mentarene - altsà avisbudet. og vet bade hva enebakkinger
Tove har 33 àrs botid I Ene- er opptatt av, og hva folk i de
bakk, hun kjenner enebakk- forskjellige kretsene er opplynnet, og fØler bygda pa pul- tatt av. Aslaug har vrt med i
sen. Bedre skikket til a gi deg redaksjonen for Flateby Vels
det du Ønsker a finne i lokal- avis Apent Post i 10 âr, og
avisen din kan man ikke vmedlem av redaksjonskomire.
teen i IL Drivs medlemsavis
Som medlem i idrettslag, Drivkrafta i 3 âr. Aslaug bar
speideren, handicaplag og ogsá to ârs erfaring fra komtrekkspillklubb, vet Tove hva munens kulturkontor - en
som til enhver tid foregâr i de- nyttig bakgrunn for presenler av Enebakks kulturliv
tasjon av kornmunestoff.

FORDI
* Vignett er storst og best og leses av flest - I Enebakk.
* Vignett dekker bare Enebakk.
* Vignett skrives av enebakkinger. DE VET MEST OM ENEBAKK.

VIGNETT VOKSER MLL
ABONNENTTALLET
Sats pa Vignett - lokalavisen
som eies og drives av enebakkinger

PROV VIGNETT i 3 mndr. for

Kremmerne

lain kr

40

DA VET DU HVA DU SKAL VELGE!
Telefonen vii vre betjent
i kveid, onsd. 16/3, til ki. 21.00

i9.0265 40- 02 65 50
BjØrg Pettersen (44), Solveig Eriksen (43),
annonsekonsulent
annonsekonsulent
- BjØrg og Solveig lager annonsene som selger dine
produkter I Enebakk - enkelt og greit fordi de kjenner
markedet. De vet hva enebakkinger vii ha, og de vet
hvordan man henvender seg til enebakkinger. De sørger for at sambygdingene far tilbud om et variert utvaig av varer og tjenester. Pa den mâten kan nettopp
du ffi pengene dine til a vare lenger.
BjØrg er frisØr, med formgiving og kundebehandling
som fag, og Økonmi som
hovedinteresse. BjØrg vet hva
som lØnner seg - bade for annonsør og abonnent. Hos henne er markedsføringen av ditt
produkt i de beste bender.
BjØrg bar bodd 18 är i Enebakk. Med sitt blide ties og Utadvendte vesen har hun opparbeidet en enestáende kontaktflate blant enebakkinger.
Solveig, var andre annonse-

Jeg ønsker a motta Vignett I tre mndr.
Navn:
Adr.:
Vignett, p.b. 62, 1912 Enebakk

Ordensdama

konsulent, er hentet til Enebakk fra Rlingen. Med sine
mange ârs erfaring innen
pleie- og omsorgsarbeid er
hun vant med a behandle
mennesker og har opparbeidet en solid psykologisk innsikt som er uvurderlig i all
kundebehandling. Dekorasj on, formgiving og farge er
Solveigs hovedinteresse. Det
er derfor hun vet a lage annonser som selger.

- Tar du sjansen? Vii du
prØve et abonnement og bli
overbevist? I sã fall er det
Elin du skal spørre etter.
Hos henne er ditt abonnement i trygge hender, forsvariig notert og fulgt opp.

Elin Sandás (46), kontorsjef

Elin er ordensdama. Hun glemmer ingen beskjeder. Hennes
oppgave er a holde trádene sammen og formalitetene i orden.
Elin har oversikten. Over beskjeder og avtaier, bade egne og an-

dres. Hun har ogsa oversikten
over penger som gar Ut og inn og penger som ikke gâr inn. Elm
passer pa deg..
Elms blide stemme er ansiktet
utad. Nâr du kontakter henne
kan du vre sikker pa skikkelig
service. Elm er dessuten enebakking i generasjoner. Hun
kjenner Enebakk best av alle i
Vignett. Dessuten er hun veteranen. Elin har fulgt Vignett kontmnuerlig fra den spede begynnelse og fram til i dag. Ikke rart vilever - og lever godt. Som landets
eneste avis produsert av fern
kvinner over 40.
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DalefieNingen sanitets - Damene
I 4. div.
fopening 50 Ar

Kj'oent ansi'okt

Enebakk IFs hàndballdamer
vant siste seriekamp i 5. division
mot Nannestad 19-12 og er dermed rykket opp i 4. divisjon. Noen stor kamp var det imidlertid
ikke. Enebakk-damene ga aidri
Nannestad anledning til a komme i fØring. Nervøst spill og stilesteende foran mâi er beste karakteristikken.
Enebakk kunne servere et
30-tails entusiastisk publikum
pa tribunen.
At ingen hadde noen stor dag,
viser antallet scoringer.

Staute sanitetsdarner. Fra v. :Annie Mart kinsen, Gerd Torgersen og Ase BØhler
Jeg vii med dette sende en
takk til foreningen for den fine
markeringen av dagen. Som
gammeit mediem var det en flott
opplevelse for megâ fà vre med
dere. En minnerik kveid.
Ingenting mangiet. Et flott
koidtbord som var iaget av fore-

ningens fa mediemmer. Musikk
og dans ble det ogsá, bade fØr og
etter kaffen. Et flott kakebord
var pent dekket med nydeiige
kaker. Det nytter nok a stâ p,
selv cm dere er fâ.
Takk for en hyggelig kveld.

Signe Brunstrøm

Annonser leses
av folk flest

L

K. Skaapud,,
klubbMestep
Under sØndagens pilkekonkurranse pa Mjr, scm ariig arrangeres av Enebakk Jeger- og Fiskerforening gikk Ranveig Skaarud av med seieren og tok dermed tittelen som klubbmester.
Carl August Tidemann vant
sin kiasse, eidre junior, og flkk
ogsâ et napp i Mjrpoka1en. Vinner man denne to âr pa rad, far
man den til odei og eie.
Yngste kiasse ble vunnet av
Robert Grosvoid, k.lasse 10-15 tir
av Hans Robert Skaarud. Seniorklassen ble vunnet av Tor
Aage Frestad fra Spydeberg,
med Øyvind Buer pa 2.-piass.

Denne gangen var det nok en liten nøtt vi serverte leserne,
men likevel var det nitten enebakkinger som gjenkjente ungdomsutgaven av Anna Nordby i Dalefjerdingen. Av disse ble
følgende tre trukket ut og har fâtt tilsendt hver sitt lodd i
pengelotteriet:
Ruth Dammerud, Flateby
Gerd Nygárd, Enebakk
David Hagen, Flateby.
Og her presenterer vi et nytt ansikt. Dama er kjent I hele
Enebakk. Gjenkjenner du vedkommende, sâ skriv til oss, eller ring, tif. 92 65 40 innen tirsdag morgen. Vi trekker ut tre
personer som far tilsendt hver sitt todd i pengelotteriet.
STIKKORD:
Bosted: Kirkebygden
Yrke: Kontorfullmektig
Alder: Mellom 60 og 70
Hobbyer/interesser: Hagestell, foreningsliv.

SPYDEBERG
lnterior & Farve A/8,
I

TIMESALG PA LORDAG 09.00-10100

PA ALLE LAGERFORTE TEPPER OG BELEGG
Man.-lre.
RI. 9-19

11

tUrd.
RI. 9-14
1820 Spydeberg - TIf. 88 71 54
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Revy med freske fraspark
Sâ skal det endelig
bli revy pa Flateby.
Ti fir etter at forrige
gruppe av revyentusiaster gjorde et
lignende forsøk, som
bare kokte bort i kâlen, er Enebakk Dramatiske Salskab ná
pa det narmeste War
med revyen <<For var
det nâx. 8. april er det
premiere pa Flateby
S amfunnshus.

Det var i november 87 at S1skabet begynte a arbeide med revyen. Alle tekster, sä nr som to,
er laget av S1skabets medlemmer, de fleste av Jan Benterud. De to importerte tekstene er
signert Ola Paus - hvilket skulle
borge for kvaliteten. Revyen er
spekket med sang, og ved pianoet sitter selvsagt hele Flatebys
Tore Westli.

Colletene og Flatebygodset er
utgangspunkt og gjennomgangstema for revyen. Men, elegant og
lett tar man spranget derfra over
i dagens virkelighet - politiske
brØlere, lokalpolitikere i - vi hadde no--r sagt lyst og last, og for
Vi tipper suksess for revyen, den saks skyld - i dusjen. Vi sier
som har bade snert og nerve. Her ikke mer. Her passerer Enebakkskal det virkelig bli latterdØra pa og Flateby-historie pa sitt beste
vidt gap og jordskjelv blant bra- og verste, bokstavelig talt revy
for vart blikk.
ve borgere.

Det var hektisk da Vignett
dumpet ned midt i prØver pa revyen pa Samfunnshuset sØndag
formiddag. Forrige onsdag hadde det vrt full gjennomgang
med kostymer, og Liv Aakvik var
midt oppi illustrerende og spirituelle kommentarer til oppmerksomme skuespiliere som
lyttet og noterte. Her var et og
annet a pusse pa, litt a trekke fra,
litt a legge til. Den 8., nár teppet
gar opp, skal alie replikker sitte,
alle overganger gli smurt og
smertefritt i hverandre. Et stykke vei igjen A gá, men vi er overbevist. FØr var det na'>, med undertittel: '<Det zekke bare gØy pa
landet" kommer til a sitte.. - Om
vi skal turnere? Tja, tiden vii vise, sier en skinnjakkeprydet Jan
Benterud, og forsikrer at revyen
har tatt brorparten av dØgnet de
siste ukene.

M a0nedens utstiller: Tone Kiev
Enebakk Kunstforefling fortsetter sin presentasjon av utØvende
medlemmer.
Denne
mãneden er det Tone
Klevs stemningsfulle
akvareller som pryder
veggene pa ligningskontoret.
Tone Kiev, 24, er bosatt i
Váglia i Ytre Enebakk, sammen med sin kunstnerektemann Lars R. Fumes, og sØn-

nen Lars Bendik pa ½ âr. Oppninnelig er Tone fra det blide
SØriand, noe dialekten Øyeblikkelig roper. Hun kommer
fra Mandal. Til Oslo kom hun
som attenaring for a studere.
Tones praktfulie, rØdblonde liar indikerer viltert temperament, men i Tones enkle
lyse stuer renset for det meste
av prydgjenstander, bortsett
fra oniginaler av kjente kunstnere, diskret plassert pa peishyila, er atmosfren rolig og
behagelig. Til tross for Lars

Bendiks propellignende bevegelser opp og ned av sofa og
bord. Dette har Tone tatt
konsekvensen av, og innredet
hjemrnet deretter. Andre ting
kan komme siden og i anrien
rekke, sier hun, og flytter den
hvite ka.ffekoppen sin bort pa
peishylla. Den ble for interessant for Lars Bendik, som
etter hvert har slâtt seg til ro
med undertegnedes fotobag.
Tone studerer egentlig
kunsthistonie, og skal ta eksamen i mal. En del opphold i
studiene har det butt, men na
ser hun mâ.let nrme seg;
cand. mag. Og nar hun i mai
Mr gjort unna kunsthistonien,
er det bare et grunnfag igjen.
Inrumellom studier, giftermâl
og ikke minst Lars Bendik,
har hun ogsa arbeidet i here
ar ved Munch-museet i Oslo.
Det er en jobb innen
kunstlkulturliv Tone stiler
mot. Hun tar ikke sikte pa en
karniere som utØvende kunstner.
- Men jeg er veidig opptatt
av at det jeg gjør skal vre
dyktig háridverksmessig. Det
skal vre bra og skikkeiig.
Noen vil kanskje hevde at akvarellene mine er for enkle.
Men det er nettopp det enkle
og tilfeidige jeg streber etter.
Akvareiler kan iett bli for
overarbeidet. Det vil jeg unnga.
Akvareilene mine er naturimpresjoner. Jeg er opptatt av
lyset og hlyktige stemninger i
naturen. Jeg er glad i naturen,
og gàr mye turer i skog og
mark. Men, jeg gjør ikke studier i marken. Jeg er var for
synsinntrykk og har god visuell hukommeise. Det er
fØrsteinntrykket jeg vii fange,
for der ligger naturens skjØnnhet og karakter.

Tone Kiev, med sØnnen, Lars Bendik, pàfanget.

- Si litt om de arbeidene du
har stilt ut pa ligningskontoret.

- Ute i et iandskap skifter
skyggene, og dermed fargetonene i takt med lyset,s styrke. I intens, gulhvitt soiskinn
er skyggene lillafiolette, og
henimot kveid, ettersom lyset
skifter over fra oransje til
rØdt, blir de fiolette, blâfloiette, biâ og til slutt biagrønne.
Det er dett.e fargesynet jeg si.i
formidie gjennom akvarellene
mine. Motivet er da sett til de
forskjeliige dags og arstider
Under lysets og atmosfrens
evige omskiftelighet. Her vii
jeg spesielt blant de utstiite
arbeider nevne Morgenlandet, Vinternatt og Morgenstemning.
- Hvilke forbilder ham du?
- Viktige forbilder for meg
liar vrt den amerikanske
landskapsmaler William Turner, og den franske impresjonist Claude Monet.
- Litt om
- Jeg er opptatt av et sa ledig og fritt penseisforedrag
som mulig, uteri at det dermed flyter ut i karakteriØshet.
Dermed bum akvarellene mine
enkle men med en viss komposisjonell stramhet. Jeg vii
gjerne formidile det vakre
uteri at det blir suppesøtt.
Prrnsippet jeg jobber ut fra er
formens og linjens oppiøsnirig, slØyfing av detaijer - altsa Øyebiikksinntrykket.
Utstillingen pa ligningskontoret representerer et utvaig av arbeidene mine. Jeg
produserer mye som ikke holder màl og ender belt andre
steder. Det er hint for meg a ha
konsulenten i huset sa a Si.
Lars har jo et og armet a bistá
med i denne sammenhengen.
- Nhr arbeider du? undrer
vi og titter pa Lars Bendik i
kontinueriig aktivitet.
- Det bum om kvelden nar
Lars Bendik sover. Tre dager i
uka er jeg inne i byen pa forelesninger, sa da blir det jo ikke sa mye tid, sier Tone.

Flere perler
Sagt i kommunestyret i penoden 83-87:

Apropos KDØs aksjeutvidelse,
BjØrn Halvorsen: "For oss som
har gàtt rett fra steinaideren og
inn i data-aideren, har det vrt
en fordel a kunne benytte KDØ.
Vi har gatt til dekket bord..
Under debatten om kommunepian og utvidelse av søppeifyilpiass. Dag Skaug: Jeg
sav—er søpia jeg
Dag Skaug: "Det er 80 meter
med vann og kioakk pa barnehagen i Kirkebygda".
Carsten BarbØl: "Det er rett at
denne saken har hatt en trang
fødsel. Den har tatt 8 ar! Og det
ER da heiier SJELDEN at en fødsel varer sã lenge!"
Egil SØrensen, som roper ut
mens Tom Nilsen holder innlegg
mot Frps forsiag om veiledende
folkeavstemning om fiyktninger/
asyisØkere: "Hvis ikke ordfØreren kiubber ná, sã foriater vi salen!"
Jan Oiav AasbØ - Økonomisjef,
mens han forklarte ulike typer
bedriftsbeskatning i formannskapet: "Vi har i den ene gruppen
private bedrifter, smá hi emmevirksomheter!hobbyfirmaer
og lignende. BØnder kommer jo
ogsà inn i denne gruppen".
Egil SØrensen: "Det er to mater vi kan gjØre dette pa, og den
ene er den riktige".
Lucie Paus Falck, i starten av
et kommunestyremØte med
mange saker: "Hvis vier kommet
lenger enn til den saken nâr vi tar
pausen, sa utsetter vi den saken".
Per Kongsnes - Ap: 'Jeg synes
ikke at vi bØr bli fuilmodne her i
dag, for jeg er sikker pa at det er
mye druesukker ogsa ute blant
de andre som vii bidra til a skape
en god yin". Hvorpâ Christian
Oppegárd repliserte: "Ja, det finnes allerede en god del nedfallsfrukt".
Det bØd pa problemer a skifte
over meliom et lysbildeapparat
og en forsterker i et informasjonsmØte. Da utbrØt Jan østreng: "Dette stikkontaktproblemet anskueliggØr hvilke Økonomiske problemer vi har i Enebakk!"
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<<Den uorganiserte ungdombrnen>>
— Det ma gjøres mer for den uorganiserte ungdommen! Velkjent argumentasjon, bade fra kommunens talerstol og ute blant det brede lag. Men hvem er de nâ,
denne uorganiserte ungdommen som til stadighet trekkes fram nâr det er snakk om forebyggende tiltak i ungdomsmiljøet. Er det en gjeng utilpassede, uengasjerte
og ressurssvake ungdommer som man ma ta vare pa og
gi et sted a were fordi de kommer til kort andre steder,
stakkars? Maten man bruker utrykket pa, tyder pa at
godtfolk oppfatter det dithen.
Men den uorganiserte ungdommen er noe ganske annet. Det er all ungdom i den tiden av døgnet da de ikke
er organisert i idrett og foreningsliv.

Ungdomsklubber oppfattes av mange som et fritidstilbud til ungdom som faller utenfor andre tilbud. Slik
er det ikke. For de samme ungdommene som finnes i
skolemusikk, idrettslag, speidern etc. er de som slãr seg
lØs pa discogulvet i klubben fredag og lørdag.. . For ogsâ helt vanlig, sunn og frisk ungdom har behov for avkohung og hygge sammen med venner, et tilbud uten prestasjonskrav. Et sted hvor man kan puste.
I Enebakk bruker kommunen i 1988 en halv million pa
A gi ungdommen et slikt tilbud gjennom ungdomsklubbene. Vi skal se narmere pa de forskjellige kiubbene, og
hvilket tilbud de gir. I dag dreier det seg om Flateby.

Flateby ungdomsklubb
- Flateby ungdomsklubb
holder til i romslige lokaler i
underetasjen pa Flateby
Samfunnshus. Her disponerer de 160 kvadratmeter som
er hensiktsmessig delt inn til
de forskjellige aktiviteter.
For lokalene har Samfunnshuset stipulert en husleie
pa 90 000 kroner i 88, dvs. en
kvadratmeterpris pa 562,50,.
Det er forskjellige oppfatfinger av den saken. Klubben betaler husleien av
driftstilskuddet fra kommunen.
Flateby ungdomsklubb eller Klubb 1, som den heter
i dagligtale, hadde nØyaktig
elleve medlemmer da %Tignett beskte de nymalte og
koselige lokalene forrige
tirsdag. Det var sâ mange
som hadde rukket a melde
seg pa den timen døra hadde
vart âpen da Vignett ankom. - Vel, 130 m er et mer
realistisk tall, skynder
kiubbleder Renny Hansen
seg a legge til. Det var det vi
hadde da driften stagnerte
sânn like oppunder juletider. Men Flateby-ungdommene Ønsket klubbdriften I
gang igjen, og Renny patok
seg hovedansvaret i et lederteam pa tre gutter. Foreløpig

er leder og ledermodell ikke
formalisert i avtale med
kommunen. Men driften, den
er ná i gang, da.
De tre guttene Ønsker seg
nok en leder i teamet - en
jente. De savner en jenteleder og mener det er viktig
for at man skal kunne drive
skikkelig og dekke kontaktbehov pa en tilfredsstillende mate. - Det er ikke alt
jentene prater med gutta om.
Det er viktig for miljØet, og
det sosiale livet i klubben at
det finnes ei jente blant lederne, sier Renny.
Etter at kiubbleder Astrid
Strom, som var ansatt av
kommunen som heltids
kiubbieder, sluttet, ble klubben høsten -87 delt pa tre
personer. Forskjellige omstendigheter gjorde at driften dabbet av. Dugnad for a
shine opp klubben med nye
farger og pusse opp kjøkkenet, var imidlertid satt i
gang, og det matte gjflres ferdig. Fra 1. januar overtok
Renny Hansen som leder.
For drøye to uker siden kunne dØrene igjen âpnes til
Klubb 1 pa Flateby, etter at
dugnaden har pagatt I to-tre
mâneder.
Det er apne kvelder pa Fla-

teby ungdomsklubb tirsdager og torsdager. Og lokalene ligger fint til rette for
forskjellige aktiviteter. Spillerommet er stort og romslig
med god plass til bade biljard og bordtennisbord,
samt tilskuere. Her var det
stor aktivitet. Si er det Stallen, med baser hvor man kan
sitte a prate og hygge seg, innenfor der, discoavdeling. I
lobbyen, blamalt og fin med
flotte veggmalerier, er det
ogsâ laget smá baser med sittegrupper, innenfor der. Det
b1 rommet med bord og sto1cr, beregnet for litt mer fredelige samtaler. Si er det
roykerommet, styrerommet,
kontoret og kjekkenet.
Hver 14. dag arrangeres
fredagsdisco i samarbeid
med en foreldregruppe.
ForelØpig er det ikke kommet i gang gruppeaktiviteter
i klubben etter at den startet
opp igjen i januar, men det
vii bli satt i gang selvforsvarsgruppe, kjøkkengruppe, bordtennisgruppe, og sa
har klubben eget band. Ogsa
tidligere har ovennevnte
grupper vrt I aktivitet.
Klubb 1 har ellers tidligere
ar hatt elektronikkgruppe,
fotogruppe, og avisgruppe
som utga medlemsavisen
KLUBBA. Tre sommere har
en gruppe fra Klubb 1 vrt
pa tokt med seilskuta Svanen, noe som har vrt svrt
vellykket. Men dette har kostet penger. - I ar vil vi satse
pa a gi i fjellet dersom vi far
det til, sier Renny.
Flateby ungdomsklubb er
den av bygdas ungdomskiubber som har rØtter
lengst tilbake i tid. ForlØperen var faktisk ungdomsklubben pa det gamle Lokalet, populrt kalt Slakthuset. I begynnelsen av
70-arene av entusiastiske
innflyttere med sma barn
som de regnet med en gang
ville bli store og trenge et tilbud. Driften dabbet imidlertid av.
Da det nyc Samfunnshuset
skulle bygges, var det belt
fra begynnelsen av en selvRenny Hansen, kiubbleder, og Lene Strømsborg, formann er følge at ungdommen skulle
ha en plass i huset, og unggpdtfornøyd med kiubbens ansiktslØflning.

dommen deltok da ogsa med
IN og lyst i dugnadsarbeidet. Og kiubb ble det i det
nyc samfunnshuset, hvor
ungdommen fra begynnelsen
av fikk disponere et rom I
underetasjen. Fra 1978 kom
det i gang ordinar drift i
Flateby
ungdomsklubb,
fremdeles dugnadsdrevet
med noe kommunal støtte.
FØrst fra 1981 gikk klubben
over til halvkommunal
kiubb med lønnede ledere,
og klubben ble da dopt
Klubb I. Forskjellige ledermodeller har vrt forsokt.
Halv stilling, kiubbleder pa
hel stilling med ansvar for
bade Flateby og Kirkebygden ungdomskiubber, og nà
til slutt. kiubbleder I hel stilling. Ingen av disse modellene har fungert etter intensjonen. Det er de fleste enige
OM.
Framtidig onsker Klubb

IlFlateby ungdomsklubb a
drive med deltidsledere under en kommunal ungdomssekretr. - Det er ikke fornuftig a ha en heltidsansatt
klubbleder til a drive klubben, sier Renny. --Vi Ønsker a
drive med deltidsledere som
na, men med en ungdomssekretrer som kan folge opp arbeidet ute i klubben, gi ràd
og veiledning, hjelpe oss
med papirarbeid, følge opp
nyc tilskuddsordninger - at
vi far beskjed om ordningene, at det blir søkt i tide, at
seknadene er riktig utfylt
osv. Slik som nà er det vans
kelig a drive klubb, ford
deltidsiederne har jobb pa
dagtid, og det er vanskelig a
fA unna pap irarbeid. Men det
ma bli en ungdomssekretr
pa heltid. 1/2 stilling er for Iite dersom denne personen
skal ha sjansen til a følge
opp kiubbene, sier Renny.

Dole kostep dot
I løpet av de siste tre ârene
har kommunen investert fØlgende summer i Flateby-ungdoms <<uorganiserte,, fritid:

1985:
LØnn i faste stilhinger:
126 000 kroner. (Det var i midten av 1985 at klubben fikk
heltidsansatt
kiubbleder).
Annen lØnn: 21 290 (dette er
lØnn til deltidsledere). Driftstilskudd: 102 920 (dette belØpet dekker ogsâ husleie til
Samfunnshuset som dengang
var 48 000). Skyss: 2000 kr.
Totalt bevilget kommunen I
1985 257 000 kroner til lØnfinger og drift av Flateby
ungdomsklubb.

1986
LØnn

til

kiubbleder:

136 400. LØnn til deltidsledere: 70700. Driftstilskudd:
124 000 (hvorav 65 000 gikk til
husleie). Skyss: 6000 kroner.

Totalt bevilget kommunen i
1986 1cr 344 000 kroner til Ion-

finger og drift av Flateby
ungdomsklubb.

1987:
LØnn til kiubbleder: 95 800.
LØnn til deltidsledere: 46 000.
Driftstilskudd: 108 750 (hvorav 65 000 kroner i husleie).
Totalt bevilget kommunen i
1987 280 200 til lØnninger og
drift av Flateby ungdomsklubb.

1988:
LØnn til kiubbleder: 0 (Dette henger sammen med den
foreslâtte nyordningen med
ungdomssekretr ved ku.Iturkontoret. Ungdomssekretren skal fØlge opp/kurse og
veilede deltidsledere i kiubne). LØnn deltidsledere: 70 000
Driftstilskudd:
kroner.
120 000 kroner (herav skal
90 000 ga til husleie). Her har
kulturstyret tatt et initiativ
overfor formannskapet for a
fA en tilleggsbevilgning.
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Filmer som kommer pa' Flateby kino
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Endelig
er 80-áras store danseflim,
Dirty Dancing her. Filmen
skulle vrt satt opp pa Flateby kino allerede I desember, men pa grunn av stor
suksess, matte forestillingen
avlyses dengang.

Det er sommeren -63. Baby Houseman, 17, og familien hennes er
pa vei til feriestedet ved Catskills.
Akkurat som denne sommeren
markerte slutten pa en uskyldig>> periode for Amerika, ble den
ogsa et vendepunkt i Baby's liv.
Ved Catskills mØter Baby
Johnny Castle, som er danseinstruktØr. I en bygning i utkanten
av kursstedet motes de ansatte
hver kveld for a danse og more
seg. Musikken er het og pulserriende, dansen frekk - uten
hemninger.

PATRICK SR'RYZE 'JE\NIELK GUI

Intens og skremmende,
enormt sensuell - árets beste
thriller er alle uttrykk som
er brukt I pressens omtale av
filmen alle snakker om: Farhg Begjar - en film om utroskap, og de fatale konsekvenser det kan fore til.
Dan Gallagher (Michael Douglas) er en framgangsrik advokat. Han er lykkelig gift med
sin kone Beth (Anne Archer) og
er en kjrlig far for deres datter.
Alex Forrest (Glenn Close) er
en karrierekvinne med et tØft ytre. De treffes pa mote i forslaget.
Etter motet blir de enige om a ta
en kopp kaffe. Dans kone og datter er bortreist for helgen...
1985 — Bud Fox -Charlie Sheen) er en ung megler pa jakt etter
makt og rikdom i Wall Streets
betongiungel. Fox prover hver
dag a îa innpass hos sitt store forbilde, Gordon Gekko (Michael
Douglas). Gekko er en av Wall
Streets nye gigante. Han har
vrt skrupellØs i sin hunger etter
A nâ til topps.
Den uskyldige Bud Fox kommer etter hvert i kontakt med
Gekko fordi han har an inside informasjon som han kan lokke
med. Gekko far etter hvert tillit
til Bud og lar ham sakte, men
sikkert M innbhikk i det store
spillet som foregar i Wall Street.
Gekko lrer ham alle sine triks.

Burt Lancaster og Kirk Douglas, to av Amerikas stØrste og
mest aktede skuespillere har
kommet samrnen igjen i sin første action-komedie - >>TØffe Karer>> Harry Doyle og Archie Long
hØrer fengselsportene slá igjen
bak seg. 130 ar har de sonet sin
straff, endelig er de frie meim
igjen. Fast bestemt pa a bli rlige, respektable borgere er de rede til a mote dagens USA - men,
er USA rede til a mote sine siste,
stØrste og mest beryktede togrØvere?

Alle som sá fjorârets store
norske filmsuksess, kan nâ
glede seg til gjensyn med
Veiviseren, som om kort tid
settes opp igjen som Ønskereprise pa Flateby kino. Og
de som ennâ ikke har sett filmen har en opplevelse tilgode. Se Veiviseren - Oscarnominert norsk film i srklasse pa Flateby kino.
Veiviseren — legenden om unggutten Aigins kamp for a redde
seg selv og sitt folk fra de hensynsløse tsjudene har gatt i arv i
Finnmark i nr 1000 ar. Nils
Gaup hØrte historien fØrste gang
av sin bestefar som igjen hadde
hØrt den av sin bestefar som
igjen hadde hØrt den av en forteller.
For fiere hundre ár siden hadde
fortellerne sarnme plass i det
samiske samfunnet som tllmregissØrer og populrforfattere har
i Vart. Men pa slutten av
1800-tallet forsvant de, og sa godt

Babys liv forandrer seg plutsehg da Johnnys dansepartner blir
gravid med en av stedets Don Juan-kelnere.

Farlig
Begioer

WALL
STREET

Det er en variert meny Flateby kino kan by pa I ukene
framover.
Kinopublikum
kan glede seg til flere av
ârets filmsensasjoner. Blant
annet star Hotel St. Pauli pa
kjøreplanen bare fa uker etter premieren. Veiviseren
blir satt opp igjen som Ønskereprise og sist, men ikke
minst: Drøy Oslo-turen for a
se filmen alle snakker om Farlig Begjar. Den kommer
til Flateby kino ahlerede i
første del av mai.

som alle historiene ble glemt.
-Veiviseren og fakkelen>' som
lumen VEIVISEREN bygger pa
er en av de ía historiene som har
overlevd pa folkemunne opp i var
egen tid.

med, k*Io Ego. AT'JU

Barnefilmene
Allerede nâ er den her Warn
og VennerØds Hotel St. Pauli,
som hadde premiere for bare
fâ uker siden. Selv om filmen
har fátt blandet mottagelse
av kritikerne, er de fleste enige om at hovedrolleinnehaveren, Amanda Ooms, leverer
en ghimrende prestasjon som
filmens Gerda.
Hotel St. Pauli er lUmens tittel,
og dramaet ender da ogsâ opp i
et forsØplet krypinn i forlystelsesstrØket St. Pauli.
Fundamentet i >,Hotel St.
Pauhi>> er tre menneskers oppfatning av hva det vii si a elske og
A bhi verdsatt. SkjØnt deres mal
og drØmrner er svrt forskjelhige,
har de til felles at de er styrt av
sterke drifter.
I KØbenhavn bor Jor og Gerda.
Gerda trekker pa gata for a holde
liv i Jor og hans forfatterskap.
Imidlertid forbereder hun seg pa
a slutte med prostitusjonen for a
leve et anstendig liv med ham.
Noe forfatteren i all hemmehighet
avskyr tanken pa. Han vil kutte
bandet mellom dem, og lar Gerda forsta dette.
PA gata treffer en sâret og fortvilet Gerda nordmannen Morgan. Det er en ensom ung mann
som har forlatt en trist og ØrkeslØs tilvrelse hjernme for - pa en
naiv mate - a oppsØke det han
mest av alt savner: Kjrlighet.
Deter cii drittjnbb, men noen ma gjore den
'SlnKEOUT"

SPANER
RICHARD
DREYF US S

[MillO
[STE V EL
IJOH
ADIIAM IIIKI

9

$)u'&STER
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MICHAEL SCIIOEFFIINC Reg, TIM HUNTER

Charlie R.ailsbergs inál er stot'
og femt: Fra a vre cowgirl i Texas til hun bhi rytter og trener i
USAs fremste konkurranserittmlljØ.
Melissa Gilbert, best kjent som
Laura Ingalls Wilder i -Det lihle
huset pa prrien>', gjØr en kjempeinnsats som den ukuehige
Charlie — ikke minst som rytter.
SYLVESTER gir de '<hestegale'>
et imponerende innsyn bade i en
cowboys liv, og i en av de hardeste konkurranser som fins: Tredagers-stevnet med dressur, banesprang og terrengritt.

Gruvens hemmelighet
Da et amerikansk gruveselskap kommer til den hille fiskerlandsbyen Port Helen med planer om a gjenoppta driften av en
garnmel tinngruve, vekkes den
sØvnige hille byen til strid. Ved arhundreskiftet skjedde det en
tragisk ulykke i gruven, og innbyggerne star nà sphittet i spØrsmàlet om gjenapningen.
For den unge Josh Holman betyr det at broren Dan kan tjene
mye bedre enn det han nâ gjør pa
farens fiskebât. For den gamle
gruvelederen Tregelhis vekker
gjenàpningen til live sare minner
om barndomsvennen Billy Bray
som omkom i ulykken.
I hovedrollene firmer vi Andrew Keir som Tregelhis og Gary
Simmone som Josh.
Seattle-detektivene Chris Lec- hap om a gripe Richard "Stick.
ce (Richard Dreyfuss) og Bill Rei- Montgomery — en rØmt forbryter
mers (Emilio Eistevez) har nett- og pohitimorder.
opp avsluttet det verste oppFor a holde ut i et iskaldt hus
draget politimenn kan tenke seg, vis-á-vis McGuires.
spaning pa nattskift. Som om ikke dette skulle vare nok til a ía
entusiasmen under nullpunktet
blir operasjonen ledet av det ikke Filmen har aldersgrense 12 ár
helt populre FBI.
De har foran seg begivenhetslØse netter med spaning av huset
til Maria McGuire, ifØlge protokollen en dame pa nette 150 kg, i
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SPORT
SPORT
I
Resultatep Ira Dpivs
klubbmestepskap

Haondball
LØrdag tapte Enebakks P 14 II
9-7 for Skedsmo i Trudhai1en.
Selv om de fleste av jentene scoret i lØpet av kampen var det altsâ ikke nok til a ta innersvingen
pa de hissige Skedsmo-jentene
som altsâ kjempet seg forbi Enebakk-jentene. Pauseresuitatet
var 3-3.

14.35, 10. Morten Kjus 14.42.

MALSCORERE:
Tone Haugaard 1
Marianne Darre Hansen 3
Birgitta Haug 1
Siri Marsdal 2
Ellen Rosenberg 1
Janken Bergersen 1

1. Hege NØkleby 8.46, 2. Kari
Bognerud 10.29, 3. Marit Berg Masse Jenter 1979
10.44, 4. Katrine Tryti 11.05, 4. 1. Kate Knagenhjelm 11.16, 2.
Marie Therese Tidemann 11.05,5. Heidi HØgmo 12.40, 3. Renate AnHeidi Ruud 11.24, 6. Mona Svart- dersen 15.06.
hol 12.28, 7. Torill Edvinsen 12.50,
8. Ragnhild Tofte 14.27.
Kiasse Gutter 1979
1. øystein Berg 10.10, 2. BjØrn
Kiasse Gutter 1980
Tore Henning 10.14, 3. Kjetil
1. Tom Pettersen 8.29, 2. Stian Tofte 10.38,4. JentNilsen 11.07,5.
Holm 9.58, 3. Espen Buringsrud Eyvind FØsund Opedal 11.11.
9.59, 4. Morten BØhler Hansen
10.00, 5. Robert Grosvold 10.01, 6. Kiasse Jenter 1978
Christian Gjertveit 10.25, 7. Jan 1. Eline Kiavestad 11.01, 2. Linda
Frode Sunde 11.13, 8. Eivind østvâg 11.35.
Eriksen 11.28, 9. Vegar Sther

Plikekonge

Til Peter
Wessel Cup
Enebakks P 14 I og G 14 har
deltatt i Peter Wessel Cup.
Cupen regnes som et uoffisielt
norgesmesterskap. ArrangØrene
sender innbydeise til de lag i
kretsene som har mulighet til a
bli kret.smestere. Begge lagene
orde en hederlig irinsat.s, selv
om ingen av dern endte i sluttspillet.

REDD LIARNA

Oslo-arbeidemes Jeger- og Fiskerforening avviklet I helgen mesterskap i Isfiske pa Lyseren.
Hans Robert Skaarud tok der tittelen som Pilkekonge og fikk tildelt den meget spesielle pokaien
som var satt opp av tidsskrtftet
Villmarksljy.

INNFORES FRA 1. APRIL
Etter den dato kan
glemsomhet koste dyrt.
Vr fore var. Det Ionnêr
seg a montere automatisk
tenning av kjorelyset.

Tap i TrudhalIen

Torsdag kunne I.L. Driv endelig avvikle sitt klubbmesterskap. Snøen har latt vente pa seg, og árets konkurranser med den.Forholdene I løypa torsdag kveld
var heller ikke de beste, men nok snØ var det, om enn
tung og vat.
Her bringer vi resultatet for gutter og jenter fra 8-10
ãr.
Kiasse Jenter 1980

PABUD OM KJIJIELY$

Jcrnbanelorgel 2, Oslo I
Post irohonto i 0001 87

D. FREI IAG aCO
P.b.

Medlemsmøter
Fellesslakteriet inviterer til vârens medlemsmØter. MØtene starter ki. 19.00. Det blir behandling av ordinre saker og aktuelle orienteringer.
Servering av pØlser.
Onsdag 23.3. Id. 19.00 1 Herredshuset, Enebakk.
Vel mØtt!

Fellesslakteriet
Enebakk Trekkspillklubb
i samarbeid med Akershus fylkeskrets av Norske Trekkspiiieres Landsforbund arrangerer
distriktsmesterskap pa trekkspill for distrikt I,
Oslo - Akershus - Østfold. pa Enebakk u-skoie
19. og 20. mars. Begge dager Id. 12.00. Kafeterla. BLiletter
lØses ved inngangen. Velkommen.

EMAUS

Värkonsert

MØteuka med Jenny og Arve Fjeiistad fortsetter.

PON*

Punden

Ons. 16/3 ki. 19.30 - mote.
Torsd. 17/3 Id. 19.30 - mote.

pa Mjr ungdomsskole sønd. 20. mars Id.
18.30. Bevertning - kaffe og kaker.

Fred. 18/3 Id. 19.30 - NB: MØtet er pa Misjonshuset I Y.
Enebakk.

Vi presenterer oss i nye uniformer.

LØrdag ble en ung gutt pagrepet av politiet pa Flateby.
Han ble anmeldt for forstyrrelse
av ro og orden.

SØnd. 20/3 Id. 11.00 - avsl.mØte mlkaffe.
Emausmusikken. BØnnemØte halv time fØr hvert mote.

SØndag ble to biler oversprØytet med ett brannslokningsapparat pa Flateby. Pulveret i apparatet kan gi store lakkskader.
Forholdet er anmeldt til politiet.
SØndag formiddag akte en iiten gutt pa Flateby inn i en bil
ved Bjerklundsbakken pa Flateby.
BilfØreren reiste fra stedet
uten a ha forsikret seg om at gutten var uten skade.
Foreidrene matte reise til legevakten med gutten senere pA dagen. Etter rØngten viste det seg
at han hadde fatt brudd pa kraniet. Politiet oppfordrer bilfØreren til a melde seg.
Det eneste signalementet politiet har er at det var en blâ bil.

Inspirasjonssamling

*

pa Emaus, Kirkebygden, lØrdag 19. mars kl. 11.00. Undervisnrngskonsulent Kirsten Fougner vii snakke om
medarbeidere i menigheten.
Organist Hávard Oudenstad irer OSS nye salmer. Enkel
bevertmng. Alle velkommen!

Hilsen styret I
Ytre Enebakk skolemusikkonps

STILLING LEDIG

$nekker
sØkes til innredningsarbeid, nybygg, Vaglia.
Henv. Opedal, tlf. 92 53 22 e. kI. 13.00

BOLIG SOKES

Menighetsfest
pa Herredshuset sØndag 20. mars ki. 17.00.
OrdfØrer Kàre KjØlie káserer og viser lysbilder fra Israel.
Dynamis synger. Diktlesmg v/Elin Overae Sther. Andakt v/Bjarne Solberg. Eget program for barna. Bevertning - Offer.
Alle velkommen!

Arr.: Enebakk menighetsrád

Leiligheter til larere
- Enebakk
Tilsetting av 1rere for skoleâret 1988/89 er nrt
forestáende. Svrt fá av sØkerne kan ta imot stilling
uten at bolig skaffes.
Vi ber om hjelp til a lØse boligproblemene fra hØsten av!
Ta kontakt med oss snarest dersom husvre kan stilles
til disposisjon, tlf. 92 60 60.
Skolesjefen i Enebakk

KUNNGJORINGER

BETEL

Alle velkommen.

Utlodning. Hjertelig velkommen.

Arr.: Enebakk menighetsrd

RELIGIOSE MOTER

Ons. 16.3. ki. 19.30: Bibel og born.
SØn. 20.3. ki. 10.00: SØndagsskole. K!. 18.00:
Oddleif Wahil og ungdomskoret.

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

TIL SALGS

ApeNt mile
•

i Enebakk Rádhus (kantina), torsdag 17. mars ki.
19.00.

Helmut Ormestad fortellen om alternative seremoflier.
Gratis adgang. Alle er velkommen. Enkel servering.

Arr.: Human-Etisk Forbund

Welsh springer spaniel-valper
td saigs

Foreldre: Nuch, HD-frie, Øyenlyste og jaktanleggs.,
premierte. Lev. medio april.

TIf. 02/92 88 42
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KUNNGJØRINGER
Myk, soft og norsk, herlig

Ekstraordinrt
ärsmøte

spasersko i Sort
skinn
- grâ

ttrsdag 22/3 Id. 19.00. Gamle
Herredshuset.
Kirkebygden Vel

kun kr

198

Enebakk
Landbrukslag
an. >>Vârmøte pa> BØndernes
Hus 16.3. ki. 19.30.
Styret

TAPTOG FUNNET

tsalget

Hvit veggflis 1 5x1 5
KUN66 IPR. M2

m/dekor 09 bord

NydeIg hvithamret veggflis
1 5x1 5 m/dekor
KUN

Q

PR. M2

74 20. Hailéns Skofabrikk, LØvstadfeltet, 1820 Spydeberg

TH.

Rodbrun gulvflis

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•
Aw%k
Folio Varmeservice

NB. NB. NB
Har du noe a
meddele dine
sambygdinger?

pa afle typer vegg- 09 gulvflis, Winker,
marmor og mosaikk

I

Er del noen
i Kirkebygd-omr. som savner
en grâ skogkatt med hvite
labber og hvitt bryst? Henv.
tlf. 92 88 54

Direkte import gir KNALLTILBUD"

V4L#

v/Bjørn Brodholt, Tomter

TIf. 92 26 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Prøv en
smâannonse I

24, 5x24, 5
Topp kvalitet.
Veil. pris: 220.-

NA 1 1.5,,

Lekker gulvflis, hvit
M/gr6 sjatteringer,

30x30
Ord. pris: 240.-

NA 1 25,.

ALCO GULVFLIS
33x33, lys brun
Meget god kvalitet
Ord. pris: 210.-

NA
• 1 20 PR. M2

SETA

GULVSLIP
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.
ENGERS GULVSLIP. TIf. 02/95 72 01 e. kI. 17.

Nydehg vegg/gulvflis
Lys gr, blA 09 beigebrun
20x20 m/motiv og dekor
Ord.pris: 220.Ord.pris:
NA

55

Fcttcdint hvit ,prinfliq

235.000
87 Volvo 744 GL
217.500
88 Volvo 744 GL
122.500
87 Volvo 363 GL
123.500
87 Volvo 363 GL, solt
86 Volvo 764 GLE, aut.
269.500
soft.
86 Volvo 745 GLE, Solt 254.500
229.500
86 Volvo 745 GL, soft
154.500
86 Volvo 244 GL
149.500
86 Volvo 245 GL
188.000
85 Volvo 744
125.000
85 Volvo 245 DL
104.500
85 Volvo 363
78.500
85 Volvo 245 vare
79.500
83 Volvo 343 DLS
82 Volvo 343 GLS
69.500
57.500
82 Volvo 345 DL
87 Renault TL
73.900
86 Saab 900 Turbo, solt . 219.500
86 Ford Sierra 2.0 L sty.,
114.500
soIl
109.500
86 Saab 90
129.500
86 Ford Sierra 2.0 iS
85 Ford Granada 2.3 L
114.600
jub
99.500
85 Ford Sierra 2.0 L
89.900
85VW Golf C
92.500
85VWJeItaCL
79.500
85 Toyota Corolla DX
78.500
83 Ford Orion 1.6 GL
82 Toyota Carina DX
59.900
aut
54.500
82 Peugeot 505 GR
64.500
82 VW Passat CL
80 Datsun Bluebird
39.500
1.8 GL st.v.
Alle priser er inki. reg.avg.
35% kontant

lsberg§
Myrtaret 1, Ski. hf. 02/87 5411
Apent Inver torsdag til KI. 19.00
Lordag til kI. 14.00

fm

20x20 m/dekor
Fantastisk effekt
Ord.pris: 320.-

2LMYK-IS

220
v.

Stabburet

10 kg

1
1/2 kg stekte

POTETER

OKSEKARBONADER

2980

154,20

I
NA I 85PR.MZ

UTAh
Marmorert veggflis m/dekor og bord
MatChende gulvflis 20x40
i beige, rosa 09 blâ
Nydelig til litt storre bad
Ord. pris: 360.IR
NA
3.M2

CHRISTALLO
Rosa og skyb15 veggflis
20x30m/motiv og dekrr
Ord. pris: 350.-

-

OKSE HOYRYGG

A 2201•.M2

84,50

Blandet marmor

G45°
,-

1 5x30

400 g

STEKETORSK
37,20

-

Nykvernet

KJOTTDEIG

24°

KUN 2501
•..

FOR MODERNISERING AV BADET:
Vi kommer hjem til deg for oppmâting. V4r inteneraridtekt planleser 09 gir forslag til farger 09 materiell gratis
09 uforbindtlig. Vi skaffer kvaliflserte hândverkere til ethvert modemiseringsoppdrag 09 vi samarbeider mod
eI.installater - 09 rorleggerflrma.

102,10

YOGHURT

m/frukt

175 ml

J

320

.5o8D

BJERKE DAGLIGVARER
1911 FLATEBY - TIt. 92 84 95

PUSS OPP41NANSIERING INNTIL
KR. 50.000,..
u ARE MILIOUTSTIWNGER FOR FUS OG
BADEROMSMOBUR II. OG 2. ETASJE.
Tidi.
aFUSER
Storo
Interior
I SKYVEDØR$senter
CARDEHOBER
• BADEROMSMØBLER
Storgaten 31 - LILLESTROM - TI!.: (06) 819590

11

VIG N EU

,
ROBO KOMFYR
RO

ELTO VASKEMASKIN

ELTO

2000.

kr

WILFA MIKROOVN

TORKETROMMEL
1090111111

SCHOTF SOLARIUM

1<1095111111
005.
Henterabatt

NAPAS

SKJIRVAVN. 20- STRØMMEN (Sagdalen) - hf. 842540

A990111111

BOCH STOVSUGER
0100

Inferior'
Service A/S

2300

TILBUD

1405.

EKTRISKE A/S

TLF. 88 73"43

1820 SPYDEBERG

med

OPTISK SYNSPROVE.
0

SKI K 1E

tk

I'--

egenskaper
som gjor

I K —41 H

as

valget left

Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 870524

HUe Faxelut

.30%

Latex mauing, hvit 03
pr. 10 liter

195.-

Takplater
hvitmalte, 60x120 cm, pr. stk.

41.-

Takplater
hvite TAK-ESS, pr. stk.

33.-

Tapeter for vätrom
Topp kvalitet,
130 cm bredde, for 50,-

nâ pr. I.m

15.-

Vinyltapeter
Godt utvalg fra

Pr. rull kr

30.-

Gulvhelegg
2 m bredde fra
(Ogsá for bruk I vàtrom)

pr. m2 kr

59.-

Gulvhelegg
3 og 4 m bredde - godt utvalg.

MINERALVANN III FABRIKKPRIS

Div. rester
avbeleggogtepper
Vegg-1iI-vegg-tepper
flere farger, 4 m bredde

1
/2 pris

DIV. RESTER
KERAMISKE FLISER
FOR GULV OG VEGG
BYGG & TRELAST
1912 Enebakk
TIf.: (02) 92 62 46
926530

Et forfriskende

Foig med

TILBUD

ROMA MINERALVANN ill FABR!KKPRIS
OBS: Flere typer med Iavt kaloriinnhold

I LITER BRUS
Assortert
med skrukork
KUN

V5

10
+pant

APNINGSTIDER
mandagfredag

l
o
rdag
9 1 9 9-1 5

!(&RrS
DAGLIGVARE
Telefon 02-92 40 03

I
nwrmiljoet
LES

tone

tt

KVIKK
HENS!
Rens mens
du handler
pa senteret.
Jeaaama
ME III
Grenclesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

398.

pr. m2 fra

1/2 PRIS

Ga'derobeskap, hvite
100
60 cm
60 cm
50 cm

kr 790.90.
kr 600.
kr 540.

InnerdHrer
mlsponfyllinger, alle storrelser

645

Innerdører
m/furufyllinger

OAR

Innerdører,
glatte/finerte
BIBOLO— LIMBA— LAMELLEIK— HVITE
Div. innerdører m/fyllinger,
beiset eik, furu og hvite

-

775.

/2 pris

1

9000

FoIIed'er i elk og teak
Teak ytterdører
godt utvalg fra

2290.-

Div. H-vinduer,
balkongdører
og faste karmer

± 40%

VEDKAPPSAGER, pr. stk.

1950.-

Utleie av: BYGGTORKER, PARKETTSLIPER,
TEPPERENSER, FLISKUTTER, SLAGBOREMASKIN M.M.
Ilverdager:

LMager:

10-19

09-14

STOR PARKERINGSPLASS

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Enebakks
everandor av
Unstein

Godt utvalg
ipaoskepynt

Dame skolett
Hvit eller sort
Nr. 36-41

Alt
hageutstyr,
snofresere,
skogs- og
verneutstyr

Alt I kyllinger,
egg og dekorasjoner,
páskelys 09 -servietter,
cellovattkuler, fir,
piperensere, hatter og kyllingfotter,

Kr

Mokasin
Sort 36-41

Eget serviceverksted

ellers stort
utvalg I hobbyartikier.
IPJSI( 9UMD OG Sill TI PASKE.

U

Kr.PPP.

Utleie av
hagemaskiner
Tlf. 02/92 80 13

Grendesenteret - 1911 Flateby TIf. 92 87 21

OPPHORSSALG
pa FRUEKJOLER pr. stk
2-lags TERMOVINTERDYNER 140/200
allergitestet, for kr 498,-

krlOOu

ATLANTIC

Avd. Hageutstyr
1911 Flateby

seilersko
Bruri36

0Q .
36-4o2880,
..UUu

NA KR 300.

±20%

PUTER og BARNEDYNER

fra129.
SENGESETT
PASKEDUKER, BRIKKER, STOFF, FILT 09 STRIE.

CE-TE MANUFAKTUR

Karisens
Bilruter A/S

GRENDESENTERET
1911 FLATEBY

joggelkesser
(u/skrift)

41-46
1-46 299.2 guma m"

knOB.

Hvite

haskethalisko

Bomullshukser
(3 farger)

KVALITET

Stoff

34 — 46 kr 178MSkinn
40-46 kr320.-

kn219.

til gunstige priser

NYE

Opp

Kynast Off-Road
knailfarger

NS
Cummistøvler

Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 92 8674

Barn str. 22 - 34
Hvit eller lys blá

TURSKIPAKKE (senior),for kr 1005.-....... NA KR bZJU.
TURSKIPAKKE(barn), for kr 904.-................NA KR

585.

vlatervarer

V1 FEWER
lABSJUBILEUM

KrOOu

-

enear
II / i/Jill .3tUI'U UL

i-RU/B as

Grendesenteret, 1911 Flateby, 928890

10 lange

grennelliker
Orkidébunt

kr

29 . —
kr

9

Flateby Blomster og Gayer
TIf. 92 85 44

*=

1O%
pa alle
matretter
torsd. 17/3.
Bordbestilling.
TH. 92 88 60

ITALIA

Vi tar /
imot hIfIikk
_- kr

Veikommen
en til
Ll yggelig
handel

Apent 10 - 17. Fred. 10 - 18. Lord. 09 - 14
IM
J,?czajama
C 11
Grendesenteret - 1911 Flateby
TIf. (02) 92 83 74
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Fordelen med minipriser ser du pa' kassalappen
Tilbudsvarer kan bli kostbare I lengden. Hvis du ofte ma betale mer enn du hadde ventet for dagligvarene,
bør du vre pa vakt. Srlig hvis det skier nâr varene er "pa tilbud".
Rema 1000 har ingen sákalte Iokkepriser eller dumpungpriser. Derfor trenger vi ikke a "ta igjen"
med hoyere priser pa andre varer- alle Ore varer har minipriser.
Vi er nemlig opptatt av a v20re rimeligst der det betyr noe for deg:
Pa totalsummen - det erjo den du skal betale. Hos oss sparer du lift pa hver eneste vare,
ogda kan sluttsummen bli en behageligoverraskelse.

Her ser du noen av vàre 1000 minipriser:
Staff kaffe nr. 1,
filter, kok., veil. 14,20

O'boy
400gr. veil 19,50

Juice
1 liter

2 liter

990 Jordbrs.tøy 1990
615 Bringebrs.tøy
90
890 Nugatti 50
6 50 Bacon u/svor
38

1

Norfjord, veil 14,80pr. hg

H.melk
Lettmelk
spar 0,49

pr. hg

911 Rokte kjøttp. '79O
Nordfjord, veil 72,-

7/2 liter spare 79

spar 0,51

Nora, veil 42,25

1/2 kg veil 18,80

Coca, Solo, Sprite

Yoghurt

1 90

Nora, veil. 42,75

5

86 Brun lapskaus
Hermetikk 1/1 b, veil 34,50

5 65Kjøttboller

2 90
#

Kjøttkaker
Hermetikk 1/1 b. veil 52.50.

Maxetti
Spaghetti, tomatsaus,
kjettboller, veil 34,50

2

90

990

1

Nordfjord

Ming hurtigris
750gr. veil 23,40
1/2 kg, veil 10,50

1/2kg, veil 70,50

4991J Mills Potetmos

Karbonader

Vatilig, veil. 775

17/2kg, Nordford.
veil 729,-

Cornflakes

Egg
10 o

veil 20,50

10 kg

69°
1 8°
38

1585

Sopps Spaghetti 680
Sops Makaroni

Ostechnitzel

90 Hveternel

Hermetikk 1/1 b. veil. 52,50

28

l kg, veil. 35,l0

Maarud Potetg.
260g, veil
,.
Toalettpapir
Myk krepp 8,1

680

C
Hushoidningssalt

590

LERUM, veil. 19,9

90

2890

1 90
11

2 90
'4..

RN X A 1 (0 CO1
For deg som ten ker for du handler
SKEDSMOKORSET— SKARER

--

0

VIGNETT

BOSCH

LA OSS HJELPE DEG
A HOLDE BILEN I FORM

CODE GRUNNER TIL
U A BROKE VAR STASJON
FINA"S BENSIN, OWE OG KJEMIPRODUKTER
VASK RENHOLD OG VOKSIMG

"~:

BOSCH "S BILDELER SOM
plugger, stifter, filter, prer, vinduspussere,
tennkabler, rotor, fordelerlokk, startere,
dynamo, vifterem, motorvarmer m.m.

ALLTID CODE BEKK/FELG-TILBUD
Kun kvalitetsdekk
Stikk innom oss og vi vii yte den
service hvor tid og penger kan
Velkommeri og Mal tid.
APNINGSTIDER:
Aile dager til kI. 21.00
GATE KJO KKEN
alle dager til kI. 22.00.

BENSIN & SERVICE A.S
YEE ENEBAKK
1914 Ytre Enebakk TIf. (02) 92 44 08

FINA.

p111

15
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/

•MITSUBISHI MOM, R FORUM
HAR ETABLERT SEG I FOLIO'
Alit

ØKITRYGGHET FOR DEG SOM KUNDE!
Mitsubishi Motors har samordnet og slyrket sift forhandlerapparat i Oslo og Akershus under
navnet Motor Forum! Dette innebcerer fiere fordeler for deg som kunde, først og fremst kan du
kjøpe Mitsubishi i trygg forvissning om at din Motor Forum-forhandler vii vcere tilstede ogsO i
morgen.

Alit

it

ØKTE RESSURSER OG BEDRE SERVICE!
lntroduksjonen av Motor Forum belyr at Mitsubishi er til stede i Ski med økt bemanning og
økte ressurser Dermed kan vi tilby deg raskere og enda bedre service, Motor Forum Folio tilbyr
Mitsubishi Totalservice; en unik avtale som reduserer servicekostnadene til et minimum!

Ak

NORGES BESTE BILGARANTI!

Alt

Motor Forum Folio's kunder fOr tilbud om Norges beste bilgaranti - Mitsubishis omfattende
Totalgaranti - som innebrer at du unngOr kostnader hvis noe skulle gO gait med bilen i garantiperioden (3 Or eller 100 000 km), Ordningen gjelder for alle Mitsubishi-modellene!

At

at

TOTALFINANSIERING OG GARANTERT INNBY1TEVERDI!
Motor Forum Folio tilbyr Mitsubishi's omfattende og gunstige Totaifinansiering, en fleksibel
finansieringspakke som kan skreddersys din økonomi og som er blant Norges absoiutt rimeligste!
Dessuten gir vi deg garantert innbyttepris i 3 Or p6 din nye Mitsubishi

AtW

DEl ER BLI1T LE1TERE A FINNE 05$!
Nye Motor Forum Folio ligger sentralt i nye Ski Ncringspark. Veikommen inn til en uforpiiktende og hyggelig bilprat!

1116-0
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MITSUBISHI

MITSUBISHI
MOTORS

Motor Forum Folio AS
Ski Nceringspark, Anolitiveien 7
1400 Ski, fit.: (02) 87 09 60

16

VIGNETT

vp
$Ott

or

dU

10

nye
Torsdag 17. torsdag 24. mars
feirer vi kjolerommet 09 omlegging av butikken
-

I /7

Nytt er:
-

-

-

/ I \

1000

Slorst
"0~
,
gtop
,,*,,Vk v 00

'a'a

melk, brød og dagligvarer
lengre âpent pa lordager
kortleser inne

WOO

Tilbudene gjelder ogsâ pao var
stasjon i Nittedalsgaten Lillestrom
-

Hos oss er alle like velkommen bade med og uten kort
Apn. tider: 06.30-21.00 aIle hverdager
09.00-21.00 lordager og sondager

STORT UTVALG I VIDEO

Oyepen Bensin & Service
1911 Flateby

-

FINA

TIf. 02/92 81 32

-

KIOSK

-

REKVISITA

FINA FOR FOLK I FARTA
-"I

.17
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iddbo-en stil i tre

Kontakt oss dersom De
vii ha opplysninger
eller trenger

Velkommen
til var

inteplopfoppetning
I Ski sentrum!
KiRKEVEiEN

P
Ski Torg

idëbo

IDR ET IS V N.
TORGVEIEN

I

I

hce ,ze JOOdag.'Iek.iil€C
i 7a6m'i. 14 flime.c dii. 1r1a.:
Ioe, frae 09 daaske kjeék€it,
8aA*c4P1 Jpiiçgcappet I(4II/A1
eactLélec te /
MYHIT: 2ta

Personbil-,
lastebil- og
traktordekk
far De hos oss.
TviIlingmontering

NYHET

• Punktlig levering,
gode materialer og
konkurrerende
priser er var málsetting.
Betongbiler utstyrt
med transportbànd.

a)S Lettbe,0,
1850 MYSEN
Te4elonec: Konloc
FabliNk
Fabk
Falxikk

MySen
Mysen
Hobol
Vestby

02-890311
-311
g
02.950741

Jørgenrud
Bilverksted

9

NA LORDAGS-/APENT
-

Spydeberg, Oslovn. 2
TIf.: (02) 88 75 07

C

Annonser leses
av folk flest

KJOKKEN GARDER'OBE FURUMOBLER

idembo a.s
Idrettsvn. 14-1400 Ski - T If. 873665

L. I"

B''v'i
ETABLERT 1933

AUTORISERT BILVERKSTED
Brusevejen, 1911 Flateby
hf. 02-92 87 72, verksted
hf. 02-92 89 90, sonekontor

JUBILEUMSTILBUD
Vi (elm,
suksessful le
Sr i Norge
med et
spesiai tilbud
mdneden ut.

BILVERKSTED
AUTORISERT BILVERKSTED
PA FLATEBY
Vi har okt var bemanning og kan ta imot flere reparasjoner
PERSONBILER - VAREBILER
LANDBRUKSMASKINER

RIMELIGE UTLEIEBILER

We

DEKKSALG IVIED GRATIS OMLEGG 00 AVBALANSERING
Gjelder tom. 1/5-88.
Henv. verksmester Rinhaug
Med S suksessiule dr i Norge, vii vi gerne markere dette med spesiaitiibud UI mdneden.
Slik at ogva du kan 13 gleden av A 13 et køkken du vii sene pris pd I mange jr (remover.
Tilbudet gjeider heie Mn sortin,ent.
I
GA innom til en uiorbindt jig
kjukkenprat.

DANICA KJOKKEN
10 ârs garanti
€j VARME%
AUT. WS RØRLEGGER
STR0MSvN. 100, STROMMEN TLF. 8145 97 — 81 4598
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HUSK BILAUKSJON

BUy. 09
messingvinduer
Gjelder i perioden: mars - april

Bly- og messingnduer.
Spell og speilfiiser.
Sandbláste motiver
til dører.

•
•
•
•

Isolergiass (23 lag)
Vindusgiass
Ornamentglass
Laminerte ruter

•
•
•
•

NB! Hver fredag kI. 1830
Prøvekjøring og besiktigelse hver dag

STEDET FOR DET GODE BILKJOP!

TLF. 88 0896

Enebakk
Glass

Tenker du
fly eller brukt bil?

Dàpskjoler
Bilbarnestol
O-9 mnd.

ALT TIL BABYEN — TIL LAVE PRISER
131
0 tteoll
o ten
Barneutstyr - Sikringsutstyr
Furuvn. 1 v/Vinmonopolet

Gode ti/bud fra produsent.

L

UTLEIE:

SPORTS VOGNER - TRILLER
Barnestoler Barnebjlstojer
Senger
Sengetøy
Lekegrinder Stellebord
Babyposer Babytøy 0-2 àr

BUSTERHENGEREN
BAT - VARE - HEST - BIL
I

S VEIN THORSEN
FjeIIv. 30 A
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 46 13

We"

BARNEVOGNER

I—

Blldeglass
UtskjrIng av dører
Alt av reparasjoner
Henter og bringer

'*N

9.00-1630. TORS. 9.00-18.00. LORD. 9.00.13.00.

__.
ASKIM
BILERI
ALLE
—--4
I PRISKLASSER
U

±20%
(LLc.L.

I
PN.TIDER:

TH. 021826488-826531
priv. 02/82 55 71
1860 Trøgstad

TIC 882697-Askjm

4Ip

/

BEGRAVELSESBYRAER

Ski
Bc0ravctscsb . r
CHRSTENSRUD EFTF.

TA KONTAKT MED VAR
MANN I ENEBAKK

VIDAR HOLTOP
TH. 87 07 60, priv. 92 70 71
FOLLOS STØRSTE BILLEVERANDOR

FOLLO AUTOCOI
FOROSENTERET KJEPPESTADVN. 30, SKI - TLF. 87 07 60

Asenvn. 3, 1400 Ski
Telefon 87 30 60
Vakttelefon

6 atelejak-leea

-

Vi koiirner
I konferanse
Ordner alt

VIDEO - SNACKS - TOBARK - KIOSK VAKER
Apent til kI. 22.00

Follodistriktets bvrã
gjennom 60 är

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10
rb

EJ VEBA lOUNGER
Vi váger pãstanden om at Ovre er og blir
lokalavisen for dere i Enebakk, ná med egne
Enebakksider hver eneste dag.
Sidene inneholder stort og smátt orn det som
skjer i Enebakk. Mandager dekker vi
sporten og fredager finner du bl.a. en
reportasje fra bygda.

Ovre kommer nã tidligere pa
ettermiddagen. Vi har lagt om trykking og
distribusjon slik at de forste avisene blir
sendt rett til dere i Enebakk.

—--—————— - - - - -a M - - - - - - a - - - - - - a I
Kan sendes
BREV
I
ufrankert
Norge,
I
Ovre VII
betale
I
portoen
send
meg
Ovre
snarest
I
I
I
I Til 1.juIi 11988
I
I for bare 98 kroner!
Svarsending
I
Avtale nr. 201.000/81
INAVN:
I
IADRESSE:
11
I
, tire mantcucuc
I
1801 Askirn
IPOSTN R./STED:
IØNSKER REGNING OVER LI BANK LII POST
I
I
I
UNDERSKRIFT
I

JA TAKKI.

Hver fredag far du i tillegg helgebilaget
forøvrig med masse godt stoff.

ENEBAKKAVISEN
Ring gjerne inn din bestilling tif. 88 10 62

BLI KJENT MED OVRE ENEBAKKAVISEN!
BENYTT DEG AV TILBUDET.
Gjelder bare nye abonnenter!
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-sm So
MURERE

r un i 4= 4Eft

A%r,

FRISOR

RORLEGGER

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE

Alt / mur- og pussarbeid.
TIf. 92 63 46

JOHN

A. ANDRESEN

UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID

J]I1I1IL
MinlIESElin

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mobtlf, 094111 747
TIf. 92 48 92

Jan M. Johansen

Erik Kjelgaard

Mur, puss,
peiser og fliser

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TH. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mettes Hârdesign
Dame- og 'herrefrlsør

Apent:
Mand. - fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00

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

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

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

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Siw's salong - tft. 928040
Grendesenteret, 1911 Flateby

Dame-

09 herrefrisor

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

SPESIALFORRETNINGER

TØMMERMESTER
Len nestadvn, 5
1912 Enebakk

DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI

SaIg av hârpreparater og parfymeartikler.

TIf. 02/92 65 43
Mobil 094-37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enebakk rØrleggerbedrift

Enebakk Markiseservice

v/Trygve E. Andreen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Fast pris

Esso diesel, paraf in og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Roll NssvoId

lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

Vestli, 1911 Flateby

GLASSMESTER

LJtsigts rammeverksted

KVIKI( HENS
In.
.
cjtt ata7-ama

S

Enebakk glass

Alt I innramming
Medaijeskap og innrammede akvare//trykk
1911 Flateby - tlf. 9286 10

Ogsâ kveldstid

Alt /

glassarbeid

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

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.
1911 Flateby - tlf. 92 84 68

ii

Rlingen
TIf. 83 70 19/72 16 85

D. Freitag & Co

OSVALD NODLl

_5

Alt i nydyrking, bakkep(anering
09 annen massetransport.

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

BLIKKENSLAGER

ANOWItu" W

BrØdrene Svendsen A/S

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

-

(.5 Yrkesklaw

Pit Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf. 02/88 81 54
Langdag ortsdag 09 torsdag til kl. 19.00.

EL-INSTALLASJON

I
I

Stramshorg &
Enersen A/S

.INSTALLASJONSFIRMA

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

Eli_AG Kj:dena:uiorse,Ie
elektioinstallatorer

El

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

CS Coutainerutlele
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m3 .

TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

1400 Ski - tit. 8737 10

REGNSKAP

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

SELGE EIENDOM?

Komi & Regnskap Enebakk A/S

OppIring pa bil

Kontakt

SVEIN H. HELLER A/S

<,Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Røvik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk

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

Telefon 92 53 31 - 94 22 65

Klasse A - Klasse B
Teorikurs - Kjøretimer

Teorikurs - Fase II

Om nodvendig motor vi
Iii kjoretimer i Enebakk.

TIf. 06/81 42 92

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Stein Darre-Hanssen

TAN NTE KN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO

Grendesenteret, Flateby

TIf. kI. 8.00-15.00
Tit. utenom kontortid

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

92 87 39
92 80 31

Kvelder, etter avtale.

BILFIRMA
Auóu

Erling Red A/S
1800 Askim

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjøp din nye el/er brukte b/I hos oss.
TIf. 8816 15

Trio Autoskade
Vi tar imot Iakkering
og oppretting
1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIt. 02/92 88 60

SJ.AFØRSKOLE
Sandakers Trafikkskole

Ristorante ITALIA a.s' Pizzeria

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD - Askim

TIf.

88 15 70

Flateby Antirust
KjØp og salg av hiler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02192 8070, 1911 Flateby

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

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

SKEDSMO DYHEKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgârd, Kjeller

(skllt fra Fetvn. v/flyplassen)

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
,DROPINo 8.30-14. Stengt helg.

Landbruksregnskap, Økonomi
& bandelsregnskap

Brede Gjestang
Flateby. TIf. 92 81 49

Scan consult

Enebakk
Transtormator
verksted

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsførsel,
bed rifts- radgivning.

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tlf. 92 4774

g3oputtiG
Studer
annonsene

/

nebakk
egnskcipskontor
Medlem av
bRFNorske Regnskapsbyrâejs.Forefliflg
Tlf. (02)92 63 03
KR
Postboks 24
Godk(ent regnskapskontor
1912 Enebakk

Skiskoleavslutning Trekkspill-mesterskap

Noen av Trekkspillklubbens medlemmer pa scenen pa Flateby Samfunnshus ved utdelingefl av Enebakk
kommunes kulturpri.s.

Eivind, Marianne og Joar sier takk for i àr, og kommer gjerne
tilbake neste vinter.
Fredag 11. mars var det avslut- over jordene og inn i skogen. Inningen for skiskolen i bx. Denne ne blant trrne var det pØlseskiskolen er det Nils Wiik som er grilling pa programmet, og pølseprimus motor for, og den holder kokeren fikk god avsetning pa
til ved Bjerkely i Ytre Enebakk. I varene sine fØr kursen ble satt
;kr har det vrt rundt 30 ivrige ned til Ytre Enebakk skole. Her
elever. Mange av dem har vrert fikk a]ie deltagerene fine merker
og diplorner. Boiler og brus ble
med i flere är.
Fredag gikk de i samlet tropp de ogsa servert.

Lucie staftsekrietmer
Lucie Paus Falck, Enebakks forrige ordfører er
utnevnt til statssekreter
i Kommunal- og arbeidsdepartementet.
Fra mandag av var hun
allerede pa plass i sine
nye kontorer som en av
statsrãd William Engeseths nrmeste medarbeidere.
Jobben som statssekretr betyr at Lucies blide fjes forsvinner
fra bade kommunestyre og formannskapssal for en god stund.
Disse very kan vanskelig forenes
med hennes stilling som statssekretr, en stilling som vil oppta
mesteparten av den 49..rige Enebakk-politikerens tid.
Lucie debuterte i Enebakk-politisk sammenheng i barnehagenemnda en gang pa 70-tallet. Fra
1980 startet hun sin karriere som
fylkes- og kommunepolitiker, og
var kornmunens ordfØrer i fomge
periode.
Lucie er utdannet fysioterape-

Lucie Paus Faick
Ut, og liar vrt ansatt som bedriftens fysioterapeut i Norsk
Medisinaldepot. Etter at hun
gikk av som Enebakks ordfØrer
har hun vrt deltidsansatt i
Norske Kommuners Sentralforbund.

I to hele dager skal Enebakk fylles med trekkspillmusikk. Tonene kommer fra
Enebakk u.skole, der Enebakk Trekkspillklubb i samarbeid med Akershus fylkeskrets av Norske Trekkspilleres Landsforbund skal stá
som vertskap for ârets distriktsmesterskap pa trekkspill, for distrikt 1., som omfatter Oslo-Akershus og Østfold. Mesterskapet avholdes
lØrdag og søndag førstkommende.
Meilom 300 og 400 enkeltdeltagere skal fylle skolen i disse to
dagene. Det skal konkurreres i
tolv ulike klasser. Trekksplll er
ikke bare gammeldans. Her skal
vi fã hØre kiassisk, kammermusikk, jazz og mye mer.
Enebakk Trekkspillklubb har
rukket a bli 14 ar, det er pr. i dag
38 medlemmer i kiubben. Dette
distriktsmesterskapet er vel det
stØrste arrangementet som
Trekkspillklubben star som arrangØr for.
Et dommerteam pa fern skal
dØmme i mesterskapet. Alle fern
er musikere. Toraif Sther skulle
vel vre velkjent for de fieste
enebakkinger, idet han bor i Ytre. Thoralf Sther er cellist ved
Den Norske Opera. Han er utdannet ved musikkllnjen ved
Bergen Lrerskole, Sibeliusakaderniet i Helsingfors og Norges MusikkhØgskole.
Anders GrØthe liar studert
trekkspill og kornposisjon i
Trondheim, Oslo og i Trossingen
i Vest-Tyskiand. Han arbeider
som trekkspillpedagog og utØvende musiker. GrØthe har flere
ganger vrt dornrner ved Nasjonale og internasjonale konkurranser.
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Tor Høyberget er rektor ved
Ski Musikkskole. Han er utdannet rnusikklrer og klannettist. Studert ved Hamar Lrerskole, Oslo Universitet og Mozarteum i Zalzburg. Han liar og
en rekke kurs i orkesterledelse og
musikkpedagogikk. Han har
vart dornmer ved forskjellige
rnusikkonkurra.nser.

etatt flere plateinnspiuinger.
Han er kjent som komponist og
arrangør. Johansen liar vrt
dommer ved uttallige nasjonale
og internasjonale konkurranser.
Sá det er ikke tvil om at bedØrnrningen er i gode hender.
Formannen i Enebakki
spiilklubb, Bjorn Myhrer, Ønsker
alle hjertelig velkommen til Enebakk Ungdornsskole 19-20. marS

Arvid Flaen er utdannet i
trekksplll og harrnonilre ved
musikk-konservatonet. Han liar
spilt til dans og underholdning i
en rekke sammenhenger. Deltatt
i mange radioprogram, plateinnspillinger og i filmer. Flaen har
ogsa vert dornmer ved flere DM
og NM.

- Vi hãper at uaiisett utfallet av
konkurransen, sa er vel det viktigste a ha en hyggelig helg sammen, og gi deltagere og publikum
et innblikk i hva som skjer pa
trekkspillfronten her pa østlandet, sier Myhrer.

Arnstein Johansen er utdannet
ved rnusikkonservatoriet. Han
har konsertturneer i inn- og Utlandet. Han liar deltatt i en rekke
radio og TV-program samt for-

Dette distriktsmesterskapet
gjelder som uttak til NM i trekkspill, sorn skal avholdes i BrØnnØysund senere pa sommeren.
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