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Honnop til Lions
Ca. 80 personer feiret lørdag kveld Enebakk Lions 20-ârsjubileum i herredsstyresalen. I gratulantenes rekker var ogsá kommunens ordfører Káre KjØlle. Enebakk kommune vil gjerne gi en takk for
at dere er til og gjør det dere gØr, sa han
da han overrakte en gavesjekk pa 1500
kroner fra kommunen til jubilanten.
At Lions er noe langt mer
enn en gutteklubb for smØrprinser født pa solsiden, ble
ettertrykkelig understreket i
lØpet av kvelden. Et bevis pa
det var kveldens aller stØrste
gave - gaven fra jubilanten
selv: 20.000 kroner - 1000 kroner for hvert av kiubbens leyear, til trygghetsalarmer for
eldre i bygda. Det var kiub-

Løssalg kr. 5.00

Lokalavis for Enebakk

Mus

bens president, øysteiri Wiger
som overrakte gaven til en
smilende helse- og sosialsjef
Inger Haagaas. - Trygghet er
det viktigste en kan gi. - Vi
skal skjØtte gaven vel, og vi
skal fØlge opp initiativet. Det
er godt at det finnes frivillig
arbeid, og at nestekjrligheten ikke blir glemt, sa Haagaas.

Se siste side

- Takk for at derefinnes, sa ordfØrer KaTe KjØlle da han
overrakte kommunens gave til Lions president i Enebakk, Øystein Wiger.

Ny bank til Flateby?

I

Naringsdrivende pa Flateby Grendesenter arbeider nâ for a skaffe et nytt banktilbud pa Flateby.
Representanter for de nringsdrivende pa senteret har
allerede vrt i kontakt med
et par banker for a undersØke
mulighetene, og en av disse
bankene go uttrykk for en
viss interesse for a etablere
seg med filial pa Flateby.
Arbeidet med a fá en ny
bank til Flateby etter at ABCbank stengte sin filial for et
par uker siden, er foreløpig pa
det forberedende stadiet.
Talsmann for de nringsdrivende pa senteret, Hall-

yard Waade, sier til Vignett at
de nringsdrivende na har
bestemt seg for a ta kontakt
med kommunens ordfØrer
med tanke pa felles framstØt
overfor banker som kan vre
interessert i a apne filial pa
Flateby.
Det er ABC-bank som eier
garden pa senteret hvor banken hadde sine lokaler. Denne
garden er ná til salgs. Andre
som holder til i garden, er
postkontoret og Ge-Te manufaktur.

Det ble en kjempefest i musikk
- ikke bare for de Ca. 300 deltakerne, men ogsá for alle enebakkingene som motte opp pa distriktsmesterskapet i trekkspill
for distrikt 1 pa Enebakk ungdomsskole lØrdag og søndag. Ti!
ful!e fikk man demonstrert at
trekkspi!l er noe mer enn bare
bryggedans og he!a i taket. Det
ble konkurrert i mange forskjellige k!asser: Gamme!dans, Unkamderholdningsmusikk,
mermusikk, orkestermusikk, og
jazz. Og det ble konkurrert mellom so!ister, grupper, duetter, og
til slutt mellom ikke mindre enn
10 forskjel!ige k!ubber som kon-

kurrerte i gammeldans. Vinnere
av de forskjel!ige Masser gár videre til NM i BrønnØysund i juni.
Derib!ant ovenstáende to glade
par: Ekteparet Karin og Bjorn
Myhrer og Bent og Paul Arne Søfjord med Per Hansen i bakgrunnen. In duplo er gruppas navn, og
de vant i klassen Gammeldans
rene trekkspi!!grupper. I ti!!egg
til personene pa bildet, kommer
Stig Ado!fsen, bass, Enebakkgruppa Enebakk Borst og Spadsercompagnie de!tok i kiassen
for Jazz, og Enebakk Trekkspi!!klubb i gamme!dansklubber,
men ingen av disse kom videre.
Se side 6

Ny Punde for Solheim
Det blir fly runde pa
skjenkebevil ling for So!heim Kafé I Ytre Enebakk
etter at kommunestyret
mandag kveld ikke kunne
bli enige om tidsrommet
for bevillingen til skjenkestedet.
Kjell Bygstad, Stein og Jords
Feriehjem og Pasquale Leone,
Ristorante Pizzeria Italia, fikk sine sØknader om skjenkebevilling
for 01 i kI. 2 og yin til spisegjester
innvilget from til 31.3.90. For Sol-

heim Kafé forela det hele seks
forskjellige forslag. Râdmannen
mente at Erling Enger skulle f
bevilling for saig av 01 i k.lasse 2,
samt yin til spisegj ester tram til
31.3.1990. Dette forslaget fikk ogsa flertall i formannskapet. Øyvind StrOm, FrP ville gi Enger
beviuing for 01 klasse 2 og 3 og
yin uten spiseplikt for samme
tidsrom som de andre sØkerne,
Einar Holstad, KrF gikk inn for a
avslâ deane sØknaden, mens Torgeir Overland (Ap) ville gi bevilForts. side 7 (1)
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Eventuelt
beholdes
Et flertall i kommunestyret
gikk mandag inn for a beholde
posten Eventuelt pa kommunestyrets sakskart. Thorvald Ungersness, Sp mente det var viktig
A ha denne posten som en sikkerhetsventil, men advarte mot a
bruke den til a ta opp alskens
tØv'.
- Det enkelte kafler tØv kan
andre oppfatte som gullkorn, sa
Tom Nilsen, SV. For oss som ikke
sitter i formannskapet er eventuelt nyttig, mente han. Ved avstemning fikk Eventuelt-tilhengerrie følge av 20 av kommunestyrets
representanter,
mens 12 valgte A stemme for Lucie Paus Faicks opprinnelige
forsiag om a slØyfe denne posten.

a Illhl!$
Gudstjenesteliste for
Enebakk i pãsken 1988
(t.o.m. 1. s. e. pãske)
Palmesøndag 27. mars:
RI. 11.00: Marl kirke v/Johannessen. Nattverd.
Ri. 11.00: Stranden bedehus, Flateby, v/
Heigheim. Nattverd.

Skjrtorsdag 31. mars:
Ri. 11.00: Enebakk kirke
v/Helgheim. Nattverd.

Fine hoppPesultatep

Lang-fredag 1. april:
Ri. 11.00: Mari kirke.
Pasjonsgudstjeneste
v/Johannessen.

1. pãskedag 3. april:

Vi har fØlgende resultater fra
IL Drivs klubbmesterskap i Trul-

Ri. 11.00: Enebakk kirke.
HØytidsgudstjeneste
v/Helgheim.
Ri. 11.00: Mari kirke.
Høytidsgudstjeneste
v/Johannessen.

sebakken 19/3:Klasse 7 âr:
1. Martin Kathrud.

Kiasse 8 âr:
1.Erik Christiansen.

Kiasse 9 Ax:

2. pàskedag 4. april:

1. Arild Karisson, 2. Kai Robert
Jenssen, 3. Dag Skipperud Johansen, 4. Stian Trebekk, 5. Rare
Knutsen.

Ri. 11.00: Stranden bedehus, Flateby, v/Johannessen.
Ri. 19.00: Granly, Daleerdingen,
v/Helgheim.

Kiasse 10 ãr:
1. Anders Kathrud, 2. Kristian
Fjeldstad, 3. Kim Key Thoren, 4.
Jon Ivar Pettersen.

Vi presenterer politikerne

Navn: All Kristian Nilsen.
Alder: 46 ar.
Bosted: Flateby.
Parti: Ap
Yrke: Avd. ingemØr ved Universitetet. Institutt for Geologi.
Politisk very i dag: Kommunestyret, Teknisk styre, bygrnngsrâdet, husnemnda og
braimstynet. Styremedlem 1 Enebakk Ap.
Leder av partilaget pa Flateby.
Tidligere politiske very: Ingen.
Interesser: Litteratur.

Tillitsverv utenfor politisk virksomhet,
nã og tidligere: Kiubbleder i Norsk Tje-

nestemannslag pa Kjeller. Styremedlem i
avdelingen.

Navn: Irene Aker Olsen.
Alder: 46 a.r.
Bosted: Ytre Enebakk.
Parti: Ap
Yrke: Husmor.

Politiske very i dag: Medlem av kommunestyret. Vara 1 formannskapet. Medlem i energistyret, medlem I bygningsrâdet.
Spesielt opptatt av: Eldreomsorg og
ENØK-saker.
Interesser: Handarbeid, matlaging, reiser.

Tillitsverv utenfor politisk virksomhet,
nà og tidligere: Ingen.

Klasse 12 ãr:
1. Robert Yttervold, 2. Marius
HØvik, 3. Frank Helland.

Mollebakken,
5I3:
Kiasse 15 An
1. Kristian HØvik, 2. Mads Ringnes.

Masse Eldre junior:
Sentralsykehuset I Akershus 1. Martin Seierstad.
14/3-88:
Andreas fikk en lillebror
mandags morgen Id. 6.17.

SØndag 27/3 (Palmesøndag).
B) kl. 16.30:
U) Id. 18.30:
3 AMIGOS
V) Id. 20.30:
FLUEN

Menighetssamling

onsdag 23.3. Se annonse.

Enebakk Naturvernlag
har mote 24.3. Se annonse.

Ved en beklagelig felltagelse ble Fiatebys nye
klesbutikk, Annja, omtalt
som Annja A/S I annonse i
fornige Vignett. Firmanavnet er Annja. Forretningen
er altsâ ikke et A/S.
Vignett bekiager feilen.

Onsdagens tekst
Rom. 1, 2-4 <Dette evangelium har Gud pa forhând
gitt lØfte om gjennom sine profeter I hellige
skrifter... .>. Med brevet til Romerne forbereder Paulus en misjonsinnsats I det vestromerske rike, etter a
ha gjort en stor innsats i Ost. Det er da belt avgjØrende
hvilket forhoid han vii fã til denne menigheten. Med
stor energi legger han fram en rekke sentrale punkter i
kristendommen, og I var tekst, som danner opptakten
til dette mektige brevet, tar han utgangspunkt i frelseshistorien: Guds løfter gjennom profetene. Ordet evangelium, gledesbud, knytter seg oftest til Jesus Kristus
etter ãr 0, men han ogsá et innhold for Kristi fødsei:
<Hvor fagert det er nãr den som bringer gledesbud,
kommer lØpende over fjell, melder fred og brer godt
budskap, forkynner frelse og sier til Sion Din Gud er
konge! Jes. 52.
Pa denne dag kan vi glede oss over evangeliets fremgang, og takke Gud for at han gjennom hele historien
han vist trofasthet mot sine løfter.
E.J.

Ytre Enebakk Vannverk
Arsmøte 28.4. Se annonse.

Idrettslaget Driv

Arsmøte 25.4. Se annonse.

Flateby kino

viser denne uken bl.a.: 3
Amigos.

Husk ukens

møter. Se annonse.

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

Menneskerettigheter NA!

pa

Anita og Arnfinn Ring,
1914 Ytre Enebakk

OLSENBANDEN MØTER
KONGEN OG KNEKTEN

Annja

Menighetssamling
Samtale over temaet kristen i dag. Bjerkly onsdag 23/3
Id. 19.30.
Kollekt.

Na i 1988 kan verden markere
40-arsdagen for FN's Verdenserklring om menneskerettigheter.
Dette jubileum feires nok med
blandede fØlelser. For selv om
disse rettighetene er blitt et stadig sterkere folkekrav verden
over, og har fatt stadig stØrre
oppmerksomhet, er det fortsatt
utallige unge og gamle av begge
kjønn som blir ofre for brutale
overgrep.
Mange erkimringer blir ofte bare byrâkratiske papirvedtak.
FN-erklringen ma were og er
mer enn dette. Den angár hver
enkelt av oss, den setter en standard for enkeitmenneskets rett
til liv, frthet, helse og velferd. Den
er et ideal for medmenneskelighet. Derfor blir et brudd pa menneskerettighetserkianingen mer
enn et brudd pa en paragraf i et
dokument. Ethvert brudd innebrer at uskyldige mennesker
blir fratatt rettigheter vi anser
for selvfØlgelige.
Hver eneste dag bringer massemedia meldinger om nye overgrep. TV bringer opprørende bilder, aviser og blader sjokkerer
mange med sine artilder. Overfor
en slik brutal informasjonsmengde er det lett a reagere med
avmakt og hjelpelØshet 'Hva
kan vel jeg gjøre for a stanse
overgrep i f.eks. SØr-Afnika, Soviet eller Tyrkia?"
Hver enkelt av oss kan faktisk
gjøre mye, uten at det krever sa
stor arbeidsinnsats. Vi kan alle
hver for oss gi var stØtte til kravet om at menneskerettighetene

ma respekteres NA! Vi kan stØtte
de som arbeider aktivt og effektivt for a hjelpe de som blir forfuigt. Slik stØtte kan uttrykkes
gjennom deltakelse i Amnesty
Internationals underskriftskampanje
Menneskerettigheter
NA!. Dessuten selvfØlgelig ennom annen stØtte til Amnesty's
mangesidige arbeid for menneskerettighetene.
'Menneskerettigheter NA!
gjennomføres i over 150 (!) land.
Erfaninger har vist hvilken styrke
som ligger i en bred internasjonal
opinion. Ingenting er sa kjrkomment for de myndigheter
som begar overgrep mot sivilbefolkningen som likegyldighet. Siden Amnesty ble stiftet 11961 ham
bevegelsen gjennom enkle og fredelige arbeidsmetoder oppnadd
konkrete resultater. Personer
som er blitt fengslet p.g.a. sin fredelige overbevisning, sakalte
samvittighetsfanger, er blitt lØslatt, tortur er blitt stanset og
henrettelser hindret.
Men situasjonen er ikke butt
mindre alvorlig selv om Amnesty
har gjort og gjør en stor innsats. I
halvparten av alle verdens land
finnes samvittighetsfanger, i
rninst 60 land har myndighetene
pa 80-tallet systematisk benyttet
tortur, og dØdsstraff praktiseres i
over 120 land. Arbeidet for a bekjempe disse tragiske fakta burde vel were verdt en innsats i det
minste i form av din underskrift
til stØtte for aksjonen Menneskerettigheter NA!-.

Geir Mediâs

V)GNETT

En koffert full av rus
I sitt arbeid med narkotikaproblemene bar Kriminalpolitisentralen i Oslo utarbeidet en koffert
med
narkotikaprøver.
Denne kofferten er beregnet pa at politikamrene
og lensmannskontorene
rundt i landet skal bruke
den i undervisningsØyemed. Kofferten inneholder prover av sâ godt som
all den narkotikaen som
er i omløp i landet, som
for eks.: Hasjis, marihuana, opium, heroin, LSD,
spiss fleinsopp og mye,
mye mer.

eke Syversen fortalte foreldrene
litt om hva som kunne vre ãrsaher til narkotikamisbruk blant
unge, og fØrsteoverbetjent Stig
Hansen ved Enebakk Lensmannskontor viste kofferten
med narkotikaprØver og viste
samtidig frem forskjellige ting
som var beslaglagt her i Enebakk. Om noen av de fremmØtte
har gatt i den tro at Enebakk var
en stille, rolig bygd hva narkotika angâr, fikk de na tro om igjen.
Det var nok mange som fikk et
letteresjokk nár de sã utvalget
av beslag som Hansen kunne vise frem. En mor til en elev 1 femte
kiasse ringte Vignett og fortalte
hvor fornøyd hun var med dette
informasjonsmøtet.

Denne kofferten koster 4000
kroner i innkjøp, og budsjettene
til politikamrene rundt omkring
sier nei til anskaffelsen. Rornerike politikammer kunne heller ikke fâ sin koffert. Dette kom Enebakk og Rlingen Lions for Ore.

Aile foreidrene til denne ferntekiassen var til stede sammen
med begge klasse1rerne, og de
bestemte der og da at dette informasjonsmøtet mAtte fØlges opp.
Det er pa dette alderstrinnet
ungdommen mA pAvirkes 1 riktig
retning. NA er de gamie nok til a
forstA aivoret, samtidig som de er
litt for unge til A ha begynt med
stoffet - kanskje.

Disse to Lions-kiubbene arbeider
meget aktivt for ungdom mot
rus, og spontant gikk de til innkjØp av en demoristrasjonskoffert, som de forrte Romerike
politikammer.
Kofferten ble tatt i bruk første
gang her i Enebakk i forrige uke
under et foreidremøte pa Stranden skole. Det var et ualminnelig
godt fremmØte denne kveiden.
og foreidrene var veldig godt fornØyde med informasjonen. Wen-

Angst 9
Er du en av de mange som lider
under angst?
Mange mennesker gAr med store angstproblemer. De tor ikke
gA Ut blant mennesker, de tor ikke bruke telefon osv. Selv kan de
ikke forkiare hvorfor. Angsten er
bare der, stor og altoverskyggende. Det er helt sikkert mange
her I Enebakk som ogsA lider av
dette i det stille.
Vignett har fAtt en henvendelse Ira en dame som har vrt plaget med dette i mange Ar. Hun
ber om hjelp til A sende Ut en
oppfordring til dere som er plaget med denne sykdomrnen. - Er
det mulig a ía startet en støttegruppe for oss i Enebakk? spØr hun. - Vi er mange, og mange sammen gjØr sterk. Vi kan Utveksle erfaringer, stØtte hverandre nAr det rØyner pA, oppmuntre hverandre, kort og godt
hjelpe hverandre. - Det hjelper a
ha noen A snakke med, drØfte
problemer med osv. Vi kan bre
byrdene sammen. De som er interessert i dette
kan sende brev lagt i konvoiutt
til Vignett. Vi skal sørge for videreformidling til denne damen.
Oppgi navn og adresse og fortell
litt om dine problemer i brevet.

tA10Ctt

Vii Vignett leser ikke brevene, vi
bare videreformidler demt til rette vedkommende, som igjen vii
ta kontakt med dere. Merk konvolutten -Støttegruppe.

SPYDEBER'G
Interior & Farve A/S,

Puss opp til pa* ske...
Dette hâper vi har gjort oss i stand til a dekke et enda storre
Pàskeferien star for doren med mange fridager. Skal du vre hjemme kan du for eksempel bruke tiden til a fornye behov hos vâre kunder.
hjemmet ditt. Vi har rustet opp butikken var med fly jern- Sâ stikk innom og se alle de nye og spennende fargene,
vareleverandor, byttet Ut hele tapetkolleksjonefl, samt taft samt váre gode tilbud, for eksempel dette gode tilbud:
inn nye produkter.
FRA TEPPEAVDELINGEN:
i ensfarget off-white rn/floe stripefeil, 4 m bredde
pr. m2
FOR 150,Til alle rom. KUN 1 RULL
INTRODUKSJONSTILBUD PA VARE 2 NYE PRODUKTER:

TEll LI1KKEVARE

ELEGANCE SKYVEDORSGARDER081
Topp kvalitet m/kulelager I
glideskinner, stâlbeslag etc.

0

GROSSFILLEX
FOLDEDØRER
Slagfast plast i mange farger.
Vedlikeholdsfri etc. Spar plass og sell inn foldedorer

WELDER UT MARS MANED
NB! Ta med noyaktige mâl av Iysapning, eVer ring oss og vi kommer og mâler

Man.-Ire.
RI. 9-19

9

I

Lord.
RI. 9-14
1820 Spydeberg - TIf. 88 71 54

VIG NETT

Nytt fpa
bygningsPadet

H jeptemglad Garden
Det var ikke uten en
viss spenning Vignetts
styremedlem Kristoffer
Garden den 20. januar satte seg pa flyet til London
hvor han skulle fâ utført
en hjerteoperasjon ved
Medical Central Institute.
3. februar var han tilbake
i Enebakk igjen, og er
snart fuilt restituert. Operasjonen var vellykket.
FØr Garden reiste til England
for a ía skiftet Ut tre ârer inn til
hjertet, hadde han hatt to infarkt, det ene i 1980, det andre i
1986. I hele den tiden som har
gatt siden fØrste infarktet, har
Garden stort sett vrt i arbeid
som vaktmester ved Ytre Enebakk skole, for hel og halv maskin, fram til mailjuni i for.

Age Bjorn Andersen har fâtt byggetfflatelse for bolighus pa eiendommen gnr. 6, bnr. 210, Rennaveien 6, pa Flateby.
Kjetil Hjellnes har fatt byggetillatelse for enebolig pa gnr. 4 bnr.
264, HØgdaveien 12 pa Flateby.
Gunnar Bleka har fátt byggetillatelse for enebolig pa eiendommen gnr. 4, bnr. 280, Seljeveien 22
pa Flateby.
Jan Swiboda har fátt byggetillatelse for enebolig pa eiendommen
gnr. 4, bnr. 260, HØgdaveien 4 pa
Flateby.
Tom Kirkeby har fatt byggetillatelse for enebolig pa eiendommen gnr. 4, bnr. 290, Seljeveien
13, pa Flateby.
900 I áret
Evy Johansen og Roger Garn800-900 norske hjertepasienter
melseter har fatt byggetillatelse blir arlig operert ved engeiske syfor enebolig pa eiendommen gnr. kehus. Etter grundige under4, bnr. 273, Seljeveien 6 pa Flate- sØkelser ved Rikshospitalet, ble
by.
det besluttet i oktober i qor at
Toni Teferttiller har ftt bruk- Garden skulle fA bli operert i
sendringstfflatelse fra hytte til England i stedet for a stile i lang
helarsbolig for eiendommen gnr. hJertekØ her hjemme.
Det var ventetiden for a kom4, bnr. 64, HØgdaveien 1, pa Flateby. Tillatelsen er gitt under for- me til Rikshospitalet til utredutsetning av at boligen blir til- ning, som var den lengste, forkopiet kommunaitekniske an- teller Garden. Et âr tok det. Da
beslutningen ble tatt i oktober i
legg.
Ijor, tok det bare tre máneder til
operasjon.

SprØyting

Gruppereise

Turen over NordsjØen ti London var ingen solotur for KristofLandbruksnemnda har gitt fer Garden og kona, Gunnhild. I
Bjerke Bruk tiliatelse til a sprØy- selskapet var de 6 menn, med
te to skogsfeiter med Glyfosat for ledsagere, som skulle opereres.
1erning av uØnsket vegetasjon. PA Fornebu ble de mØtt av norsDet skal benyttes motorkjøretøy ksykepleier som skulle fØige
ved sprØytingen, og omrâdene over. Det er Rikshospitalet som
det gjelder er 25 dekar vest for har ansatt sykepleier til a ledsaNordby KjØistad og 35 dekar syd ge hjertepasienter til og fra Engfor seterãsen.
land for hjerteoperasjoner.
Saken har vrt til uttalelse hos
Medical Central Institute er et
Helserádet og Fylkesmannens av de sykehusene i England hvor
miljØvernavdeling, som ikke har Norge kjØper kapasitet for hjertehatt kommentarer.
operasjoner. Sykehusene har bare 24 senger, og har spesialisert
seg pa hjerteoperasjoner, nyretransplantasjoner og kosmetiske
operasjoner.

Handball

Piker 12:
Krogstad - Driv 8-15 (4-11)
Søndag 20.3.
Drivs piker 12 spilte den
siste kampen sin i denne omgangen pa bortebane mot
Krogstad. Drivjentene spilte
godt, og holdt ledelsen kampen igjennom.

Fodseisdag ekteskap inngAs forlovelse nye verdensborgere

EN NOTIS
PA SIDE 2
er populrt og
koster ingenting!

iIuctt
Postboks 62, 1912 Enebakk
TIf. 92 65 40 - 92 65 50

Kr-istoffer og Gunnhild Garden.
Enkelt

Sykehuset vi kom til var meget
enkelt, forteller fru Garden. Dette var vi ogsa blitt orientert av
ledsageren om. men vi syntes det
var uvesentlig, bare alt gikk bra.
Enkel kost og enkle rom. Her
hadde man fØlelsen av at pengene ble brukt pa folk, ikke pa
rammen rundt det hele. Rutinene var enkelt lagt opp. Journalene var oversendt sykehuset pa
forhând. Her bruke man ikke dagevis pa blodprØver og undersøkeiser. To av de som var med, ble
faktisk operert samme kveld som
vi ankom.
Nyit infarkt

Ja, det er bra du husker og kan

fortelle, sier Garden til kona, for
jeg husker ikke sbL mye. I hvert
fall ikke fra den dagen jeg ble
operert og framover. Jeg fikk en
sprØyte, og borte ble jeg. Under
operasjonen fikk jeg et nytt infarkt. Det merket jeg ikke sá mye
ti selvfØlgelig, men det ble fortalt meg etterpa.
Det er visst noksa varilig. Men
dermed fikk jeg et dØgn ekstra pa
mtensiven. Jeg ble operert en fredag og kom opp pa avdelingen
mandag, sä fØrst utpá tirsdagen
en gang var jeg klar igjen.
Garden forteller at det var tre
blodârer inn ti hjertet som hadde en fortetning. Og det var disse
som ble skiftet ut med ârer fra
benet.

Godt organisert

Det hele var veldig fint lagt
opp, sier fru Garden. FØrst og
fremst reiseruta, hvor vi ble møtt
av norsk sykepleier pa Fornebu
som fulgte oss over. PAL samme
mate ble vi ledsaget hjem igjen
til Fomebu hvor drosjen sto klar
og ventet. Vi som fulgte pasientene behØvde ikke a ordne noe, alt
var skikkeiig lagt opp for oss. Endogti norske dyner pa ledsagernes innkvarteringssted hadde
Rikshospitalet sØrget for - vi er
Jo vant til noe mer enn et teppe
over oss, sier fru Garden smilende, og understreker pa den maten at her var alt planlagt ned i
mrnste detalj.

Stoppe ap slag fop Enger
Knut Enger Eiendomsselskap A/S Ønsker a sprenge og
planere et areal pa 14 dekar I
tilknytning til sitt nringsomrãde pa Gran. Omrâdet de
Ønsker a planere ligger meltorn riksveien, vei til Andersrud og hytteeiendommer mot sør og Øst, altsa vis-ã-vis Thorvaldsen og Otterbech. Dette omrádet er I
kommuneplanen avsatt til
landbruk, natur og friluftsomrãde.
Da bygningsrâdet behandlet saken I begynnelsen
av mars, konkluderte de med
at de ikke hadde innvendinger mot at angjeldende omrãde ble reguiert til industriformal i forbindelse med utarbeidelse av en total reguleringsplan for Knut Enger

Eiendomsselskap A/S' totale
arealer pa Gran. Selv om en
planering av angjeldende
areal pa 14 dekar til ervervsformal, er i strid med areaiplanen mente bygningssjefen her at den dominerende
arealbruken pa Gran er til
nringsformãl, og at det viile vre riktig A ta rimelig
hensyn til disse interessene
vis-à-vis andre interesser i
omrAdet. De nrmeste hyt.
teeiere til omrAdet har heller
ikke hatt noen innvendinger
til søknaden, noe som mdikerer at det ikke er Apenbar
interessekonflikt inne I bildet.
Etter at bygningsrAdet ga
uttrykk for at de I prinsippet
ikke hadde noen innvendin-

ger mot omdisponering av
arealet, har Knut Enger fAtt
utarbeidet en reguleringsplan for nringsomrAdet
Gran.
Planen skal behandies I
bygningsrAdet I morgen.
Ptanomradet omfatter 90 da,
hvorav 50 er regulert til nringsvirksomhet og 35 til
grøntbelte mot Bindingsvann. Dette grØntbeltet har
en bredde varierende fra
70-120 kvm. OmrAdet som
skal planeres er det som pa
kartet er merket B. Det er
bruken av dette ornradet
som I forbindelse med reguieringsplanen blir endret fra
landbruks-, natur- og friluftsformal til ervervsforrnAl. Imidlertid mener bygningssjef Stein Marsdal at

dette omrAdet ikke er av
hverken verdi eller interesse
for landbruks-, natur- og friluftsomrAde. Fra bygningssjefens side er det ogsâ en
forutsetning ved et eventuelt vedtak av reguleringsplanen at dette omrAdet ikke
bebygges fØr kommunaitekniske anlegg er fØrt fram i
ornrAdet.
Bygningssjef Marsdal innstiller pa it vedta det framlagte reguteringsforslaget
som er utarbeidet av firmaet
Veg og MitjØ A/S, utlagt til
offentlig ettersyn, men Ønsker fØrst A Øke antall parkeringsplasser for personbiler
I omrAdet. Det er tegnet inn
71 slike I det foreliggende
planforstaget.

VIGNETT

av Anne Marit Ness

dene etter amerikanske forhold.

I et sá stort og omfattende
land som USA, ma nØdvendigvis forholdene i landbruket sMIte fra sted til sted, Ira
stat til stat. Fra kjØlig kiima i
nord, til belt andre kilmaforhold I sør, vii produkter, produksjonsform, gârdsstørrelser
og jordtyper variere enormt.
Wisconsin som ligger oppe
ved de store sjØene, vest for
Lake Michigan, har et tort og
kontinentalt klima, med middeistemperatur i juli pa 23°C,
og ijanuar pa 8°C, - nedbØr Ca.
800 mm.
Det kan i vinterhalvaret
vre svrt kaldt, og med store nedbØrmengder. Størstedelen av arealet har vrt nediset, og et bØlget slettelandskap med store morenemasser er typisk, men ved sammenligning med Enebakks
kulturlandskap virker det
derimot svrt flatt.
Jordtypen i omrâdet er ofte
silt eller leire, med et normalt
pH mvâ pa 6-6.5.
Kalking blir bare utfØrt ved
dyrking av spesielt kalktrengende vekster som aifa-alfa.
Spesielt i søndre og midtre
del av Wisconsin er det lite
SkOg tgen. Store arealer er
dyrket opp i lØpet av de siste
100 fir. Det er lett a forstã
hvorfor mange nordmenn sb
seg ned akkurat i dette omradet for a drive gárdsbruk.
At mange av brukene er
bygd opp av nordmenn i slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, kan en se
ved a ta en titt pa flere av
driftsbygningene, en tro kopi
av tradisjoneile hØyláver i
Norge Ira samme tidsrom.

PRODUKSJON
Viktigste produksjon her er
melk, og saig av melk utgjØr
60% avinntéktene til brukerne i Wisconsin. Tar man med
saig av andre kjøttprodukter,
utgjØr dette 82%.
Dyrking av korn og mais for
saig har derfor mindre betydning.

GARDssTØRRELSE:
Størrelsen pa gardene har
Økt Ira 1950-tallet til i dag, Ira
550 da. til 880 da.
Dette er en stor gãrd etter
norske forhold, men en heller
under middels etter forholdene i USA.
I Wisconsin finner man vel
heller ikke de belt store gár-

MELKEPRODUKSJON

Antall kuer i besetningen
varierer, men 80-100 kuer i en
besetning er det vanligste.
Rasen er i hovedtrekk Holstein, ei svart-hvit ku med
omtrent samme arlige melkeproduksjon som den norske
NRF. Gjennomsnittlig protein og fettprosent er ogsá
den samme.
Den mest utbredte sykdommen blant besetningen er
mastitt, og 18% av kuene blir
behandlet hvert är.
FJØSTYPE
Bas1øset er der, som her,
det mest vanlige, men ved nybygg er lØsdriftmodellen na
mest brukt. Nybyggingskostnaden er langt lavere. da byggene ofte blir svrt drilg isolerte. Ung-d
tak a gä inn under.
Det som overrasket meg
mest var oppstallingen av nyfødte ka.lver. I Norge vii vi
gjerne at kalven skal ha en sa
varm og lun plass som mulig.
ofte brukes varmelampe de
fØrste dØgna.
PA mange av gárdene sto
det sma hytter, med et lite
gjerde rundt. Hyttene var
pa ca. 1.5 x 2 m med piass til
en kalv. Her ble kalvene plassert sa fort de ble tØrre, ogsá
pa vinterstid med kulde og
snØdrev. Kalvene var her til
de ble to meder, og arsaken
var a unngâ smittepress. Systemet fungerer til stor forundring, svrt bra. Kalvene
sâ pene og velfødde Ut, og led
ingen nod.
FORSLAG
Mais er det viktigste fOrsla-

Maishøsting i oktober. Maisen lastes direkte opp i henger. Traktoren er en 200 HK John
Deere.
get, bade til silo og som hovedingrediens i kraftfOret.
Mais til silo ble hØstet i september, og mais til kraftfOr i
oktober/november.
Alfa-alfa ble ogsa lagt i silo,
og tre-fire avlmger er ikke
uvanlig.
Mange av gárdene har na
investert i en fOrmixer som
blander kraMôr og silo av
rni

e

e

. Se.

e

aket fettinnholdet i im'ika
Melka blir i USA I mye storre grad betalt etter Iettinnholdet og ikke etter proteininnhold.
Avlingene varierte rnye,
men i gjennomsnitt kan en
anslá disse avlingstall: Havre
5.5 hl/dekar, bygg 5.1 Hl/dekar, vinter-hvete 4.8 Hl/dekar,
mais 10.6 Hl/dekar.
JORDVERDI
Prisen pa jordbruksareal
har hatt en nedgang fra 1981
til 1985, Ira 2000 kroner til
1650 kroner pr. dekar. Prisene
Øker drastisk j nrmere man
kommer urbane strØk. Den
hØye prisen pa jordbruksareal
i begynnelsen av áttiârene
har fØrt til store problemer for
brukere som kjØpte eiendommer i denne perioden.

KjØttdyr i Chianina. Testet til a gi mindrefett og merproteiner. Gikk ute hele âret. Ca. 2
dyr i en innhegning med en hytte til a gà inn i.

En ikke uvanhig have i Wisconsin-omràdet. Bygget Ca. 1975.
HØylàve ogJ3Øs i underetasjen. Ikke kjehler. GjØdsla lagres
i âpen lagune ute.
Prisen pa jordleie varierer
Ira 40 - 150 kroner pr. dekar. I
enkelte omrâder er 70% av
arealet bortleid. Det var derfor helt vanlig at brukerne
drev ett eller flere bruk i tiliegg til eget bruk.
Brukene ble i hovedtrekk
drevet med familiens egen arbeidskraft, I tiilegg en fulltidsansatt, og ofte noen Ira den
nre familie pa deltid.
Det er i dag overproduksjon
pa de fleste jordbruksprodukter (unntatt sauekjØtt og ull).
Det er derfor satt i verk en
rekke tiltak for a prØve og redusere noe av overproduksjonen. De fleste brukere er ná
med pa Government Payment. Ved a bli med pa programmet forplikter bonden
seg til a brakke enten 20 eller
35% av JORDBRUKSAREALET. For dette far de en rekke produkter. Differansen
mellom markedsverdien og
den garanterte prisen betales
av staten. Det er bl.a. garanterte priser pa havre, mais,
bygg, hvete, soyabØnner,
sorghum m.m. En blir ogsà
garantert et lan (driftskredit).
NØdvendigheten av programmet vises ved at 90% av brukerne er med. Det var tidligere et eget slakteprogram for a
redusere melk og kjØttmeng-

de. BØndene flkk betait for a
kutte ut melkeproduksjon i
minst fern Ax.
Dette har redusert melkeproduksjonen i Wisconsin betydelig, og har fØrt til noe hØyere pris ien, etter at prisen
ikke bar steget I lØpet av de
siste fern ârene.
Ellers er det satt i verk tiltak for a redusere forurensing
og erosjonsproblemene. Det
sistnevnte problemet er i vizse omrâder enormt, og det er
nØdvendig med utstrakte tiltak. Eks. kan vre stripeplanting med gras som mellomvekster, terasser, tiiplanting,
grøfting og total brakking.
Det kan eksempelvis ved stripeplanting gis tilskudd som
dekker 50% av kostnadene.
Alderen pa gjennomsnittsbrukeren i Wiseonsin er i dag
51 hr, men denne alderen vil
nok øke betraktelig. Stadig
flere bruk er i den situasjon at
den yngre generasjon ikke
Ønsker a drive jordbruk. Med
store
gjeldsbelastninger,
enormt arbeidspress og vanskelige produksjonsutsikter,
fØlte mange det usikkert a ta
over garden, selv om de tiltak
som bar blitt satt I verk har
hjulpet mange av de mest
vanskeligstilte brukeme.

VIG N EU

Musi'kkfest med vari* ert meny

Fra Oslo, Akershus, Ostfold, fra hele Distrikt 1
kom de til Enebakk ungdomsskole for a delta i
Distriktsmesterskap p
trekkspill. Helga til ende
lit trekkspilltoner over
hele skolen - i kiasserom,
I korridorer, og fra scenen
hvor de forskjellige deltagiorde sitt beste for
J
a k'ömme vutere Of NOrgesmesterskapet i BrØnnØysund i slutten av juni.
Til sammen rundt 300
trekkspillere deltok i he!gas distriktsmesterskap,
som Enebakk trekkspillklubb avviklet pa en aldeles utmerket og knirkefri
mate.
Det ble konkurrert I
gammeldans, underholdningsmusikk,
kammermusikk, orkestermusikk, jazz og det ble konkurrert I klasse for toradere, rene trekkspillgrupper, solister I forskjellige
aldersklasser duetter og
endelig kiubber/orkestere
imellom.
Og trekkspill er mer
enn tjo og hei og hla I taket. Mesterskapet demonstrerte til fulle hvilken
bredde det er over norsk
trekkspillmusikk i dag.
Helgas trekkspilltoner

fra scenen pa Enebakk
ungdomsskole spente fra
komposisjoner av Morten
Gaathaug, via Strausspolka til gode, gamle Jularbo.
Av vâre hjemlige trekkspilliere var det gruppa
In duplo som gikk av med
seieren i klasse gammeldans for rene trekkjiiigrupper. De spff1I
larbos Gränsvalsen og
JØrgen Persons Pa Asbogárden, begge i BjØrn
Myhrers arrangement. In
duplo bestir av ekteparene Bjorn og Karin Myhrer
og Paul Arne og Bent Søfjord, samt Per Hansen pa
slagverk og Stig Adolfsen, bass.
Enebakk
BØrst og
Spadsercompagnie, bestáende av Bjorn Myhrer,
Roar Myhre, cylofon, Andreas Myhre, gitar, Stig
Adolfsen, bass, Viggo
Aker Olsen, sax og Per
Hansen trommer, deltok i
kiassen for jazzmusikk,
og matte nøye seg med 2.
plass. Enebakk Trekkspillklubb fikk en 8. plass
i klasse Gammeldans/
klubb/orkester.
Det var satt opp bestemannspremie i form
av et kommuneflagg overrakt av ordfører Kare
KjØlle innledningsvis pa
sØndag. Denne bestemannspremien ble tildelt
Det Norske Trekkspi!lkompani fra Asker, som
suverent vant bade kiassen for kammermusikk og
orkestermusikk. I kiassen
for kammermusikk framfØrte de Norske Folketoner av Arne Hagen og Nye
Pizzicato polka av Johan
Strauss. I kiassen for orkestermusikk framfØrte
de Morten Gaathaugs
Be!gfrukt og Rapsodia
Andalucia av Adolf GØtz.
Ensemblets framføring

Det norske Trekkspillensemble, suverene vinnere av kiassene for kammermusikk og
orkestermusikk og vinnere av mesterskapets bestemannspris.
var temperament, fØlelse
og presisjon til tusen. Og
her fikk musikerne til fulle vist hvilket fantastisk
instrument et trekkspill
er.
I klasse for toradere var
toraderkiubben Kionken
eneste deltager, og gãr
fØ!gelig videre til NM. I
klasse for solister, 11 ar,
ble Lars Røyseng fra Asker nummer 1, tett etterfulgt av Gudrun Gude, ogsa fra Asker. Bege disse
gãr til NM. I klassen for
solister 12 - 14 âr gikk
Elin Gjerde, Asker av
med seieren. Nummer 2
ble Ingrid Bay, Asker som
ogsa far reise ti! BrØnnøysund og NM. Det er de
to beste I hver klasse som
gãr videre. I kiassen for
underholdningsmusikk
gikk Oslo Trekkspillklubb heit til topps, tett

av Be!gfrukt var en oppleve!se vi vii huske. Her
etterfuigt av Ha!den
Trekkspi!!klubb.
I klassè for solister 15 18 ar vant Kristin Krogvoid en suveren seier,
mens Elin Gjerde og Monica Sun Svenningen fra
Asker gikk av med seieren I klasse Duett til og

med 14 ãr.
I k!ase gammeldans
k!ubber/orkester er det de
fire beste som gar videre
til NM. De fire heldige her
ble: Nr. 1, Strømmen
Trekkspi!lk!ubb, Nr. 2.
Nes Trekkspil!klubb, nr.
3. Hurdal Trekkspi!1klubb, nr. 4. Christiania
Trekkspillklubb.

Vi vii gjerne vite hva barn - ungdom og
voksne gjor og tenker!
. til
Ring eHer skriv
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En.ebakk lFs kapusellpenn
Enebakk IF arrangerte sitt
karusellrenn sØndag. Her er
resultatene:

Jenter 7 ár:
1. Marianne Andersen, 2. Marit
Tune, 3. Marianne Bakken Tollefsen, 4. Maryann KjObli, 5. MariaCamilla
Spjeldneo, 6. Sin Michaelsen,
7.
Kongsvold, 8. Susanne
Lenes, 9. Ailin Nevjar, 10. Ragnhild Bjerkely.

Gutter 7 âr:
1. Hovard Nordli, 2. Birger B.
Godvik, 3. Stian Fossum, 3. Tomas Rundtom, 5. Hasse-Andre
Vestli, 6. Cato Myrvoid. 7. Keneth Oiberg.

Jenter 8 ãr:
1. Hege Skaug, 2. Cecilia Larsen, 3. Line B. Bakken, 4. me Robertsen, 5. Mia Gjermstad, 6. Camilla Eliassen, 7. Linn Vie, 8. Trine Pedersen, 9. Anette Haug.

Gutter 8 ãr:
1. Thomas Haugnes. 2. Anders
Ruud, 3. Kim-Andre Johnsen, 4.

Kai-Arne KjØbli, 5. Sigleif Hillestad.

Jenter 9 âr:
1. Veronica Sther, 2. Margrethe Mangen, 3. Margrethe Andersen, 4. SynnØve Glavin, 5. Anita Stener, 6. Gry Helen Fossum,
7. Marianne Aaserud.

Gutter 9 âr:
1. Reidar Gravlien, 2. Peder B.
Godvik, 3. Marius Hansen, 4. Terje Jemterud, 5. Gjermund Marquardsen, 6. Jan Roger StrØmsrud, 7. Fredrik Langnes.

Masse 0-6 fir:
Anders Guibrandsen, Magnus
Bergskaug, Mats Jermstad, Joakim Mangen, Andreas Kolbeinsen, Thomas Johnsen, Anders HØiland, Tom Kenneth
Johnsen, Ole Engen, Stian Olsen,
Anders Utsigt, Harald Fensholt
Sundby, Ole Patnik Larsen, Christian Munch, Hans JØrgen Hansen, Fredrik SØgaard, Marte Jacobsen, Merete Jacobsen, Erik

Nordli, Torkild østgârd, BjØrn
Tore Langnes, Ingunn Orderud,
Anette Skjret, Ida Østvik, Nina
Kristiansen, Cecilie Oppegárd,
Tonje Berg, Anette Koistad, Siw
Fensholt Sundby, Linda Caroline Larsen, Hege Johannessen,
Karianne Pettersen, Christina
Bakken, Sindre Marqardsen, Cidie Bakken, Bente TØrásen,
Therese -Munch, Mari Torstveit,
Ingenid Marie Hansen, Linda
SjØlie, Espen Lindholm, Marianne Lindholm, Anne Kristin Moholt, Marte Ødegãrd, Hilde Kristin Hugsand, Svein Ove Hugsand, Stian Lund, Annelen Davidsen, SUje Stener, Tonje Sby
Dybvik, Guro Glavin, Espen Arnesen, Stale Arnesen, Astrid
Richstad, Mariann Østli, Therese
B. Haugsnes, Hege Mordt, Marita
Enger, Line Fossum, Kim Alexander Omholdt, Ama VegumslØkken.

S- kidag for barnehagen

Premier og fine diplomer var dag, matte det jo synges allikevel
det til alle. Flere av ungene had- fØr dagen var over.
de ogsá med seg smasøsken. DisUngene pa Emaus korttidsse vanket det ogsâ premier pa.
Lek og sang hØrer med i en bar- barnehage hadde sin ârlige skinehage, og selv om det var ski- dag i fornige uke.

A

ling fram til 1990 for 01 i klasse 2,
juleØl og yin.
Likelydende forsiag fra Tore
Tidemann (H) og Rolf SØnlie (V)
ble slátt sammen til ett og gikk
ut pa at Enling Enger far skjenkebevilling for Soiheim Kale for 01
Id. 2, samt yin til spisegjester for
ett ar av gangen. Dette forslaget
var det som fiest av representantene sluttet seg til, men ikke nok
til at man oppnadde det nØdvendige 2/3 fiertall. Skjenkebevillingen til Solheim Kale ma
derfor tas opp ialen i neste kommunestyremØte. Det man kunne
konstatere, var imidlertid at det
var fiertall for bevilling til Solheim Kale - i en eller annen form.
Forut for behandlingen av

skjenkebevillingene vedtok kommunestyret enstemmig pa forslag fra ordfØrer Káre KjØlle a be
helse- og sosialstyret om en bred
alkoholpolitisk utredning i lØpet
av áret. Etter at denne har vrt
ute til hOnng, skal den sâ framlegges for kommunestyret innen
1. juli neste â.r, og den skal danne
grunniag for en bred alkoholpolitisk debatt i kommunestyret
som etter denne runden skal vedta aikoholpolitiske retningslinjer
pa hØsten neste ár. Dette vedtaket innebar en klar utsettelse av
den store alkoholpolitiske debatten. Likevel følte de forskjellige
representantene behov for visse
markeninger etter hvert som de
inntok talerstolen. Jorunn Buer
(Ap) mente at bevillingen burde
vrt gitt for de neste 4 Ar. - Jeg er
ogsà interessert i en bred alko-
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Karusellm
resultater
I ãrsklasse 1983 deltok:
Guro Gystad, Heidi Rasch
Johnsen, Trine Ostbye, Sin
Buer, Anette Tryti, Kine Andresen, Lillian Eriksen, Magnus Brevig og Erik Bøhler
Hansen.
I ârsklasse 1982 deltok: Kani Berg, Ragnhild Tofte, Lisbeth Svarthoel, Elin Eide,
Rita SØrensen, Glenn Nilsen,
Trond Ramdahl, Ole Harald
Gystad, Stian Kjensli, Henrik Syversen, Atle Nikolaysen, Olav Weng, Sturla Kaasa og Andreas Tryti.
I ãrsklasse 1981 deltok:
Kjersti Enger, Marte Nordhagen, Christian Gjertveit,
Anders Kristiansen, Oystein
Kolbenstveit og Andreas Wigen Andersen.
Jenter 1980:
1. Hege NØkleby, 7.56, 2. Katrine
Tryti, 9.28, 3. Mona Svarthol,
9.42, 4. Marit Berg, 10.06, 5. Heidi
Ruud, 10.06, 6. Karl Bognerud,
10.29, 7. Torill Edvinsen, 10.41, 8.
Marianne Vedal, 11.28, 9. Marianne Rasch Johnsen, 12.45.
Gutter 1980:
1. Tom Pettersen, 8.24, 2. Morten
BØhler Hansen, 8.51, 3. Espen Buringrud, 9.42, 4. Robert Grosvold,
9.43, 5. Eivind Eriksen, 9.44, 6.
Stian Holm, 10.01, 7. Morton
Kjus, 10.20, 7. Kim østbye,
10.20,9. Jan Frode Sunde, 10.29,
10. Vegar Sther, 11.14, 11. Andreas Vedal, 11.44, 12. Marius
Grongstad, 11.51, 13. Andre
BjØrndalen, 12.51, 14. EgU Andre
Steinseth, 12.54.

Anden som "fyUemiddel. - Den
en tilgjengelig over alt hele tiden,
Tross kulda ble skiene spent og gratis, sa Hoistad, som ogsã
pa og lØypa gátt. De aller fieste undret om innehavers prlrnninkiarte seg med a gá den en runde, teresse i dette tilfelle var a servefØr de varme lokalene, mat og re alkohol.
Øyvmnd StrØm, FrP, sa at det
varm kakao fristet for mye.
slett ikke var Engers pnimerinteresse a servere alkohol: - Men
det er ingen forskjell pa a vre
holpolitisk debatt, sa hun, - men sulten og tØrst, sa StrØm og synslikt trenger tid a forberede. Det tes derfor det var unOdvendig a
har med holdningsendringer ute innfOre inn og ut-kjØttkaka pa
blant folk a gjOre. Hun endret ii- Soiheim for at folk skulle kunne
kevel sitt forsiag pa bevillings- U seg en tal for tØrsten. - Spiseperlode til 2 a.r, etter at kom- plikt demper ikke konsum, sa
munestyret hadde gatt inn for StrØm og mente at bevillingen
KjØlles ovennevnte forsiag. Buer burde gis for 01 Masse 2 og 3 og
Ønsket ski enking av 01 og yin ute- yin, uten spiseplikt. Mange tâier
lukkende til spisegjester.
ikke 01, sa han. Skal de da ikke
- Stort sett en det enighet her kunne fA seg et glass yin i stedet
om de sØknader som er fremmet, uten a matte spise? Og angâende
sa Einar Hoistad, KrF. - Jeg ser 01 kiasse 2 og 3 mente StrØm at
ikke noe dissens om dette, bort- det en likegyldig hva du drikker
sett fra na.r det gjelder Soiheim til du blir bnsen av det... StrØm
Kafé. Hoistad viste til bade inn- var ogsa frustrert over krltikken
stillingen til helse- og sosialsjefen av Soiheim. - Alle vii Soiheim til
og behandlingen i formannska- livs, hevdet han oppgitt. Hans
pet hvor han foreslo avslag. Hol- partifeile Thore Weras var ogsa
stad siterte Skriften som sier: oppgitt over at man na skulle f
Drikk dere ikke fulle pa yin, det "Ut og inn-smu1tring som han
fØrer til utskeielser! Hoistad an- kalte det, tilbake igjen. - Jeg tabefalte i stedet at man brukte ler ikke 01, sa Weras. Skal jeg

Jenter 1979:
1. Heidi HOgmo, 9.22, 2. Kate
Knagenhjelm, 10.51, 3. Renate
Andresen, 13.26.
Gutter 1979:
1. Knut Nilsen, 8.23,2. BjØrn Tore
Henning, 8.27, 3. øystein Berg
9.17, 4. Christian Ljosland 10.23,
5. Kjetil Tolte, 10.34.
Gutter 1978:
1. Rune Berg, 7.33, 2. Torkjel
Hongve, 7.56, 3. Marius LindstrØm, 8.02.
Jenter 1977:
1. Ingeborg Enger, 6.30, 2. Hilde
Floberghagen, 7.24, 3. Marit Bognerud, 8.24, 4. Ida Buer, 8.30, 5.
Lalla Eriksen, 8.52, 6. Ann-Marie
Knagenhjelm, 9.25.
Gutter 1977:
1. Henrik Ride, 6.40, 2. Fredrik
Gjertveit, 6.45, 3. Alexander
Nordgaren, 7.06, 4. 'Fruls Petter
Bjerkestuen, 7.11, 5. Eivind Ungersness, 7.29, 6. Lasse Thorsen,
8.13, 7. Thomas Wigen Andersen,
8.43.

Gutter 1976:
1. Kai Henning Holm, 5.44, 2.
Bernt Myrer, 6.05, 3. Thomas Kristiansen, 6.14, 4. Stian Dybedahi,
7.11.
Gutter 1975:
1. Andreas Joner, 10.21, 2. Christian HØe, 10.26, 3. JØrn Ege,
10.34,4. Peder,
Enger, 10.36, 5 Petter BergstrOm, 10.51, 6. Tor Wettergren, 11.22, 7. Per Martin Syversen, 17.26.
Jenter 1974:
1. Elin NØkleby, 10.51.
Jenter 1972:
1. Christine Teig, 19.41.
Gutter 1971:
1. Stale Sther, 18.24.
Gutter 1969:
1. Ove Gran, 16.48.

matte spise nar jeg ikke er sulten
bare fordi jeg vii ha et glass yin i
stedet? StrØm yule ogsa beholde
avgiften for skjenkebevihingen
til kr 400,- som tidligere.
Roll SØrlie (V) Ønsket a sette
opp avglften for Stein og Jord til
1500 kroner og for de andre til
3 000 kroner. Som argument for
dette forslaget hadde han tall og
statistikk a sla i bordet med som
Mart viser at de 10-15 mihioner
avglftene ârlig innbringer til
statskassa er lite a stille opp med
i forhoid til de 100 millionene staten anig ma Ut med i edruskapsarbeid. Han viste videre til at alkoholskadei koster samfunnet 30
milliarder i

Olbevillinger
Komrnunestyret vedtok a gi
følgende forretningers innehavere bevilling for salg av 01 i ki.
2 og juleØl fram til 31.3.90 i sine
respektive forretninger: William
Haalands eftf., Bjerke Dagligvare, Bolseths Eftf., Vik Handel,
Wattum & Co, Fiateby Dagligvarer, Clifford Mat AJS, Ivar Vardeberg, Kâres Dagligvare og LØken Matsenter A/S. Bevihingsavgiften ble satt til 1000 kroner.

VIGNETT

UKENS SPALTIST

Unike Enebakk!!
Folk snakker ofte om hvordan vi skal greie a rette opp
Økonomien i Enebakk, hvordan vi kan trekke forskjellige typer bedrifter hit.
Overait rundt oss blomstrer
det opp med industri og serviceniringer, mens Enebakk liksom har butt hggende etter som en sovekommune.

Ukens humor

Flateby Kino viser altsá
film Palmesøndag og B-flumen er den alitid popuiare
banden - OLSENBANDEN,
og denne gang møter Olsenbanden
KONGEN & KNEKTEN. Det
er store penger det dreler seg
om ogsà denne gang -4 millioner meget iett omsettehig
mynt, nemhig MOMS-penger!
I iØpet av forestillingen er de
impliserte I tur og orden mulionarer og rake fant en rekke ganger. Og hva gjør man
sá nar man har 4 mihlioner
mellom hendene? Ja, hva viile du gjort?

Styret har i 1987 bestâtt
av:
Formann: Nils Sethern
med vararepresentant:
Martin Jahr. Nestformann: Wenche Butenschøn med vararepresentant: Jan Hobøl. Styremedlem: Johan Bergersen
med vararepresentant:
Johan A. Sundby. Styremedlem: Sigurd Weng
med vararepresentant:
Knut Grinde.

og likesâ Solveig Skaugen som
stilte skogen til disposisjon.
Skogkvelden:

Det ble arrangert skogkveld
onsdag 2. desember pa Bonderties Hus. Kveldens tema var
àrets tØmmerpriser og tømmeromsetning. Fra Nedre Glommen mØtte styrets formann Halvor Western og tØmmersjef BjØrn
BØhlerengen. Interessante innIegg ble etterfulgt av en verdifuil
diskusjon med medlemmene.
Det var godt fremmØte med over
40 skogeiere fra bygda.

U-filmen er en ny toppkomedie av John Landis som
laget Blues Brothers, Delta-gjengen, Rollebyttet og
Spioner som oss. Filmen heter TRE AMIGOS.
Den fattige landsbyen Santa Poco i Mexico blir terrorisert og plyndret og landsbyens skjønnhet, Carmen,
sender et desperat rop om
hjeip til de tre menn hun
selv har sett kjempe mot undertrykkelse og vinne over
det onde, <Dc Tre Amigos!-.
I virkeligheten er disse tre
amigos uskyidige, kiumsete
gutter beskyttet av berømmeisens luksus, og de
vet ikke hva som venter dem
i Santa Poco...
Fluen - Noe gikk gait,
Frykteiig gait. Filmen er, ved
siden av a vre en skrekkhistone om et menneskes ufrivillige forvandling, en lidenskapelig kjmrlighetshistorie
som ender med tragedie.

Grass!
Inqer

Arets skogdag ble avviklet
torsdag 19. november hos Solveig Skaugen pa Flateby. Temaet var mekanisert tynning, hvor
eks. pa driftsopplegg og utstyr
ble demonstrert i regi av østskog
A'S. I tillegg til distriktets ansatte mØtte driftssjef Erik Toverud fra Nedre Glommen.
Til tross for darlig var, ble deltagelsen bra med Ca. 20 medlemmer. Vi takker Asmund Jahr
og Harald Brekken for opplegget

Omsetning gennom
skogeierlaget:

15773 m3 - verdi kr 5 065.232.
Gjennomsnittspris for 1987: kr
321,13 pr. m3. Antall leverandører 81.
Omsetning utenom laget:

Dette er en sak styret har vairt
svairt opptatt av, og det er sendt
brev med beskjed om omsetningsplikt og krav om avvirkningsavgift til de medlemmer
som har opptrádt i strid med lagets retningslinjer.
Distriktstjenesten:

Skogdagen:

Men det er jo egentlig en
utrolig situason. Uten i spa
om fremtiden, sâ kan det se
ut som om vi vii bli Liggende
igjen som en hinge, en naturlunge iinimehlom all betongen. Med var sentrale beliggenhet og med moder natur rett utenfor var egen vi ma vre oss vârt ansvar
stuedør sá kan vi bli et yndet bevisst og verne om den nautfarts- og rekreasjonssted tur som de kommende genefor utslitte bybeboere med rasjoner skal kunne glede
lungene fulle av eksos og an- seg over pa samme mate som
dre uhumskheter. Kanskje vi og vãre forfedre har gjort.
det er den type niringsiiv vi
bør stimulere i fremtiden.
Vi ma slutte a were egoister
og bare tenke pa var ekonoMen, vi ma legge muuighe- miske fremgang uten a tenke
tene til rette. Vi ma ta vare pa den Økoiogiske sampa vârt unike miijø og vre menheng I samme slengen.
bevisste ved de valg og inn- Økonomisk vekst og miljø
grep vi gjØr overfor den na- kan gã hand I hand. Det gjentur som vi tross alt bare har star bare for oss a bevise det.
til fins, og som vi sã giedelig
bør dele med andre.
For a fortsette iitt til blant
Som ung opptar dette meg de unge, kunne jeg tenke
ganske mye. Jeg Ønsker at meg at Anne Gaathaug kanmine barn skal fa samme skje kunne skrive noen linjer
mulighet som jeg til a opp- neste uke.
leve a vàkne til fuglesang og
Christian ButenschØn
til a leke pa grout gress. Si

Endei har vel ailerede
startet sin pâskeferie førstkommende søndag - som jo
er PalmesØndag. Men en del
mennesker koser seg hjemme disse fridagene, - kanskje
blir det finvrr og vârstemning her i lavlandet. Og kan
man ha det bedre cnn en hyggestund I husveggen og om
kvelden ta seg en tur pa kino.

Arsberetning Enebakk skogelerlag

Leveringsvilkár - massevirke

Ved fomge ársmøte fikk styret
i oppdrag d sende en skriftlig
henstilling til partene i tømmerprisforhandlingene om at ogsâ vâre medlemmer skulle is de
samme ieveringsvilkárene for
massevirke som er tilfelle i Sverige. Dette gialdt srlig levering
av skogsráte. Vilkàrene er 1 dag
endret til det bedre slik at vi ná
kan levere ubegrenset med vanhg skogsráte.

1988 er et prØvear hvor vi skal
forsØke a samordne distriktstjenesten i Folloregionen. Regionkontoret i Krâkstad er ná
betjent alle dager kl. 09.00 14.00.
Styret har drøftet saken og
sendt en uttalelse til Nedre
Glommen. Skogeierlaget er opptatt av at kontoret pa Meieriet
blir opprettholdt.
Styret.

Roar Paulsrud:

— HmIelp 08$ med Impepboligep
Skoieetaten frykter ná at
herersituasjonen i Enebakk
kan bli prekrer til høsten. Tii
de sá iangt 13 ledige stihiingene i Enebakk-skohene har
det meidt seg 35 sØkere. Dc
fleste av disse trenger bouig.
Bare et fâtahh av sØkerne er
hjemmehørende i Enebakk.
- Etter runder med annonsering i lokaiavisene ser
det hehier daruig ut, forteiher
pedagogisk sekretar ved
skohekontoret, Roar Paulsrud. - Det vi foreiøpig sitter
igjen med er 2 henvendeiser,
og det dreier seg cia om tilbud om saig.

Bedpe vann
I Vikstjern
I oktober i fjor ble det
malt PH-verdi belt oppe i 6.3.
i Vikstjern I Ytre Enebakk,
med andre ord, ideelle forhold for Ørreten som Jegerog Fiskerforeningen setter
ut bade til a leve og formere
seg I.
I 1986 fikk foreningen bevilget
5.000 kroner til kalking av Vikstjern, og I februar i for ble det
kjØpt inn 9.600 kg kalkstenmel.
Kalken ble fraktet med traktor
til Vikstjern og spredt utover
isen - en dugnad som gikk greit
unna.
I april 87 var PH-verdien i
Vikstjern pa 5.4, en maned etter
var den oppe 1 5.5, og I juli malte
man en PH pa 6.15.
Dette viser kiart at kalking av
vann er meget effektivt. Harry
Skaarud i Enebakk Jegr- og Fiskerforening kan imidlertid for
telle at det som i 1or ble bevilget
til kalking for hele landet, er ikke
mer enn det som hadde gatt med
bare i Akershus, dersom alle
vann der hvor det er nØdvendig
skulle kalkes.

Enebakk kommune eier i
dag 40 bohiger. Av disse disponeres en del utfra sosiaie
kriterier, mens en del blir
benyttet til ordinre tjenestebohiger for kommunens
ansatte. I tihlegg bar kornmunen noen fâ Ieieavtaler
med privatpersoner. Pr. i
dag er hver eneste av kommunens bohiger bebodd. Det
er satt en maksimumsbotid
pa fern ar i kommunal bouig.
- Dersom vi ikke kiarer a

skaffe bouiger til herere som
søker jobb i enebakkskolene
risikerer vi a miste mange
av søkerne til de ledige hererstilhinger, og lierermangel til høsten kan bli en rcaiitet.
- Vi háper a kunne skaffe
botilbud, siik at vi ikke mister søkere til stihiingene, sier
Pauisrud, og legger til at det
de trenger er varierte boiigtiibud i Enebakk, eiher I Enebakks urniddelbare narhet

TAKK

Hjertelig takk

til alle dere som husket meg med blomster og gayer pa
min 70-arsdag. Takk for gaven til misjonen, kr 6.400,-.
John Hobøl
KUNNGJORUNGER

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

D. FREI IAG &CO
P.b.

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

We Enebakk VaNnverk A/L

Arsmøte pa Mjr ungd.skole torsdag 28/4-88 Id. 19.00.
Forsiag til behandling skal if. vedtektene sendes styret
fire uker fØr møtedato.
Arne Svarthol

VIGNETT

Wart for
barnehage
Formarmskapet vedtok mandag kveld a gá inn for anbudet til
A/S Gmnnmursbygg i Askim pa
bygging av Kirkebygden barnehage. Anbudet til Grunnmursbygg er pa 2,4 millioner og var
det laveste av de àtte foreliggende anbud. Den biiligste av de
lokale anbyderne là pa 2,7 millioner.
- Vi vii umiddeibart starte kontraktsforhandlinger med Ilrmaet,
og det skal ikke noe mer saksbehandling inn her. sier kst. kommuneingeniør Sverre Netting til
Vignett.
Dermed skuile det vre kiart
for reiativt rask anieggsstart for
Kirkebygden barnehage.

Ingen
Waring

KUNNGJORINGER

pa

lgangseuing av reguleringsarbehl arealer
tilhørende Knut Enger Eiendomsselskap AlL
veil Gran, Ytre Enebakk
I henhold til plan- og bygningsiovens §27-1 gjØres det
hermed kjent at reguieringsarbeid er igangsatt.
Omrâdet begrenses av Enebakkveien i vest, kommunegrensen mot Ski i nord og Bindingsvannleksisterende
hyttebebyggelse i Øst. Totalarealet er pa Ca. 92 da.
Omrádet Ønskes regulert til nringsvirksomhet.
Nrrnere opplysninger Ms ved henvendeise til:
Veg og MiljØ AJS, Postboks 66, 2011 StrØmmen, tif.
06/810459.

Enebakk Naturverniag
avholder mote i gamle Herredsstyresaien
torsdag 24. mars M. 18.30.
Vi far besøk av representanter for østlandske naturvernforening.
Vaig av styre. Enkei bevertning.
Velkommen.

av-

Det bie ingen avklaring i mandagens kommunestyremØte pa
hvorvidt Vidar Ellingsen far kjØpe boligen han leier, Hagenveien
41, for 570 000 kroner.
Et flertall i formannskapet
hadde pa forsiag fra øyvind
StrØm gàtt inn for a seige boligen
til Ellingsen. 18 av kommunestyrets representanter gikk inn
for dette, mens 17 valgte a fØlge
ràcimannens innstiiiing pa ikke a
anbefale saig.
Under behandlingen ble det argumentert med det akutte behovet for irerbo1iger og det
stadige behovet for boliger til
kommunait ansatte, fra de som
ikke Ønsket a seige, mens de som
gikk inn for saig viste til den skrikende mangelen pa vedlikehold
av kommunale bygninger, ikke
minst skolene.
Det blir fly runde pa saken i
neste kommunestyremØte da et
vedtak her krever 2/3 flertall.

Dystre
tider
Fra Kommunal- og arbeidsdepartementet bar det kommet
varsel om nyc innstramminger i
kommunesektoren. Totait skal
det strammes inn 600 millioner
kroner. For Enebakks vedkommende vii dette, dersom det gjennomfØres, bety en innstramming
i budsjettet pa 1,2 millioner.

BOLIG SØKES

Onskep a leie lite bus, stop hytte
oiler smäbruk pa äremäl

n,'e verdensborgere

EN NOTIS
PA SIDE 2
er prpuert 09
oste certng!

Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.

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

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter

w

TH. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Rau land sakadem let
3864 RAULANQ

SPORT

Idrettslaget Driv
Stiftet 17/4-37.

Hàndballgruppa avhoider arsmØte 25. april 1988 ki. 20.00
pa Mjr u.skole. Saker som Ønskes behandiet, leveres
styret innen 11/4-88.
Styret v Solbjerg Ileby

STILLING LEDIG

Ytre Enebakk Husmorlags
korttidsbarnebage
har fØlgende iedige stiliinger fra august -88.
Styrerstiliing er ledig for fØrskoleirer. LØnn etter
off. re g.
Assistentstilling. Det foretrekkes person med erfaring
fra barnehage el. lign. arbeid.
Barnehagen er âpen 2 dager i uka. 7 timer pr. dag for 409 5-áringer.
Søknadsfrist 1. april. SØknaden sendes til Y. Enebakk
Husmorlags korttidsbarnehage, postboks 30, 1914 Y.
Enebakk. Tif. 92 52 21, mandag og fredag fra ki. 10.00 til
13.30.

VISSTE DU AT ME KANTILBY:
- verkstadrom for tresloyd, vev, Keráñikk,smiing,
steinsliping, dessutàn eldhus.
- seminarrom for 100 personar
- grupperom
- festsal/gymnastikksal med stor scene
- auditorium med plass til 100 personar og liten scene
- 2 bibliotek med verdifulle boksamlingar
- internat med 77 rom og 99 sengeplassar
- spisesal til 100 personar med hove til utviding
- peisstoge
- badstoge med store garderobar
Lokala hover tramifra til kurs, mote, seminar og samlingar
for bedrifter, skular, lag, kor, korps - og er eit rimelig og
godt alternativ til hotell.
I gangavstand ligg Dyre Vaa Samlingane, nytt Ridesenter,
hoppbakkar, Ijosloype og preparerte turleyper. Alpinsenteret og Skisentret ligg 5-10 km frâ oss.
Vi er eit nystarta selskap, og har difor framleis ein del
ledige rom I tida fram (ii pãske.
Kontakt oss nár du har bruk for rimelege opphald med rike
oppie vingstilbod
TEL EFON: 036/73 292

FEST OG GLEDE

Arbeidsieder

Folio Industrier A/S, avd. Enebakk, en bedrift for vernet arbeid beliggende i Gaupeveien i Enebakk, søker etter arbeidsieder.
Den som blir tilsatt, ma ha fagbrev som mekaniker e.i.
Det er videre Ønskeiig med arbeidslederskole og praksis
som arbeidsieder.
Vi kan tilby:
* arbeid i triveiige omgiveiser
* pensjonsordning
* iønn etter avtaie.
Skriftlig sØknad sendes Folio Industrier A'S, postboks
112, 1430 As, mnen 5/4-88. Henvendeiser kan rettes til
Tone Martinsen, tif. 94 2165.

bunadsko

%&
kr3O8.
Apent
10-17
Fredag
10-18
Lordag
09-14

kr433.'
III. 92 8374

STILLING SØKES
Postks 62,1912 Enebakk
ill 926540 2 65 5

Ad

Alt av interesse. Har 3 rom og kjØkken, OBOS, Oslo, hvis
interesse.
Henv. Nina, tif. 02/29 94 56

FIAS
Fads
kteskap nngàs
torovdse -

GULVSLIP

Dagmamma ledig
i Ytre Enebakk.
TIf. 92 52 90

Annonser leses
av folk flest

Jeaaama

SV
rK.1J

Grendesenteret - 1911 Flateby
TH. (02) 92 83 74

VIGNEU

RELIGIOSE MOTER

Nye gardiner skaper
vrstemning

BETEL
Onsd, 23/3 ki. 19.30: Bibel
og bØnn.
Fred. 25/3 ki. 19.00: Ungdomssamling hos Grethe
og Einar Hoistad.
Pâskens mØter med
BjØrg og Roar Hoist.
PalmesØndag ki. 18.00:
Misjonsoffer.
Skjrtorsdag ki. 18.00:
N9ttverd.
1. páskedag ki. 11.00.
Onsd. 6/4 ki. 19.30: MemghetsmØte.
Alle velkommen.

VARMSALG

Et fantastisk utvalg av
várens nyheter er pt pass.

ti I
bunnpris

P.

W
IIVBMmom

*
JOTULOVN
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Ski
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PANEL

Asenvn. 3, 1400 Ski
Telefon

Krogskog
15x170mm 'L
(
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Alt i gardinoppheng!

Vakttelefon

S Lystette rullegardiner
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Rens mens
du handler
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Stort utvalg i ryer og tepper
60x120

S

pr. k

-

•Rester av kjøkkenfag.... NAKR SO*—

gjennom 60 ãr

kr54m

-5,

Ordner alt
Foliodistriktets byra
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Skygge m/
skrákant
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''JJiz 4er1oimagasin et
Jernbanegaten 14, AsIdm, tlf. 88 13 26

.-Jeatajama
swo 1
Grendesenteret, 1911 Flateby
TH. 02/92 83 74
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Annonser leses av folk flest

DIV. ELFA-KURVER

21t1t
Askim Bygg og Trelast A/S

HUSK BILAUKSJON

Trogstadveien 13 — Askim

I

.

ASKIM
BILE R I

l—
U

ALLE
-4
U PRISKLASSER

NB! Hver fredag kI. 18.30
Provekjøring og besiktigelse hver dag

STEDET FOR DET GODE BILKJOM
hF. 88 08 96
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VIGNETT
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MURERE

RORLEGGER

Steinar Nordahi

JOHN A. ANDRESEN

Mettes Hardesign

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

Saig av härpreparater og parfymea i ier.

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

JhF.
lI1lIEFIl

FRISØR

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mob.tIt. 094/11 747
T4. 92 4892

Jan M. Johansen

Erik Kjelgaard

Mur, puss,
peiser og fliser

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

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Dame- og 'herrefrisør
Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00

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

Rjerke Hárdesign
TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

'

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Siw's salong - Of. 928049
Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- 09 herrefrisør

SPESIALFORRETNINGER

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

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enehakk rørleggerbedrift

Enebakk Markiseservice

vflrygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vâgiivn. 25, 1914 Enebakk - fit. 92 43 54

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Fast pr/s
GLASSMESTER

Enebakk glass

Alt I innramming

czzlt ata?.a/?Uz

FE i#
J

Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk

Alt / glassarbeid

Vi renser det meste:

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsá kveldstid

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

Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.

D. Freitag & Co

OSVALD NODLI
Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.

LLLLF'

Roll NssvoId
Vestli, 1911 Flateby

Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen masetransport.

Rlingen
TIf. 8370 19/72 1685

Grendesenteret, 1911 Flateby
Tit. 02/92 83 74

BLIKKENSLAGER

IT

Esso diesel, parafin 09 fyringsolje
TIf. 92 81 24

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

KVIKK HENS

Utsigts rammeverksted

ci

Apent:
Mand. - fred. 10.00-18.00
Tcrsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlt. 92 54 13

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

TOMMERM ESTER
,

DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI

1911 Flateby - tlf. 92 84 68

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bit - Elektro
Postboks 77.1912 Enebakk - tlf. 02192 6294

Am

K.S YrkeskIr
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf. 02188 81 54

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

EL-INSTALLASJON

Strømsborg &
Enersen A/S

INSTALLASJONSFIRMA

utforer alt i el-installasjoner

I

1912 Enebakk - tit. 92 63 00

Eli_AG

CS Containerutleie

KJELL BRENOJORD

ki1

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

Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn1 .
TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

Ristorante ITALIA as'Pizzeria
Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60

SJAFØRSKOLE

Sandakers Trafikkskole
1400 Ski - tif. 8737 10

REGNSKAP

GAUTE'S TRAFIKK$KOLE A/S

SELGE EIENDOM?

Opplring p b/I

Kontakt

Klasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

Teorikurs - Fase lI

Urn nodvendig mater vi
til kjoretimer I Enebakk.

TIf. 06/81 42 92

Stein Darre-Ilanssen

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Grendesenteret, Flateby
lit. kI. 8.00-15.00
TIf. utenom kontortid

92 87 39

92 80 31

Kvelder, etter avtaie.

BILFIRMA

Erling Rod A/S
1800 Asklm
INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nye el/er brukte b/I hos oss.

Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Roy/k

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

• Poiiklinikk • Rontgen • Kirurgi

Enebakk Tannteknikk

AuOi

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

TANNLEGE

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

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Økonomi & Regnskap Enebakk A/S

A. NILSENS
BILSER VICE
TORN ERUD - Askim

TIf. 88 15 70

• Lab.service I Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKI(
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgãrd, Kjeller
(skilt fra Fetvn. v/flypiassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
((DROP IW 8.30-14. Stengt helg.

Landhruksregnskap, Økonomi
& handeisreguskap

Brede Gjestang
Flateby. TIf. 92 81 49

Scan consult

Enebakk
Transformator
verksted

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

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

TIf. 88 16 15

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

Flateby Antirust
KjØp fig salg av biler,
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby

Bygg- og temmermester
BJØRN BRIENNA
1914 Ytre Enebakk
Telefon: 92 41 17
MobiltIf. 094/30 878

OPPUSSING
REPARASJON
TILBYGG
NYBYGG

ebakk
'(egnskapkontor
Medlem av
PRFNorske Regnskapsbyre!s Forening
Tit. t021 92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

rCR
Godkient regnskapskontor

20 âr I tjeneste og vennskap
representert ved sine presidenter, og endelig var soneleder Arvid
Birkely ogsâ til stede for a hilse
jubilanten.
Tidligere Lions-medlem Frode
Bakken, nylig utflyttet til Stryn,
hadde tatt turen til Enebakk
sammen med sin kone for a vre
sammen med sine tidligere
klubbkamerater om feiringen av
20-ârsjubileet. Han hadde med
hilsen og vimpel Ira Lions i
Stryn.
Til a holde kustus pa forsamBlant gjestene var seks av lingen av lØver og lØvumer, hadkiubbens 7 chartermedlemmer, de konferansier (lØvetemmer) Ardistriktsguvemør Gunnar Kigen, thur Teigland utstyrt seg med en
opprinnelig enebakking og bror hjemmesnekra lØvepisk og en
av den ikke mindre velkjente gymflØyte med en srde1es tenRagnhild. Enebakk-bakgrurin nerskjrende lit, som hvinte
ennom salen etter hvert som de
hadde ogsá R1ingens Lions' reforskjellige
talere pa listen skulle De seks tilstedevcerende chartermedlemmene: Fra v.: Henry Braathe, Stein Lysaker, Jon Hopresentant ved jubileet, Roald
Stang. Ellers var klubbene i introduseres under den fortref- bØl, Jon Ungersness, Viggo Torshov og Hroar Kjeldgaard.
Langhus, Spydeberg, LØrenskog felige middagen som besto av
dyrestek med grØnnsaker etterfulgt av marsipankake mIkaffe.
tert i Enebakk, har de vrt enhØrig sendt sine oppmerksomhe- kel fØrer ofte tilfremmedgjøring.
Og maten, ja, se den var lØr- gasjert i en lang rekke oppgaver i
ter. Men jubilanten skulle ikke Hva med engasjementet for meddag, som ved alle tidligere an- lokalsamfunnet, men ogsa pa det
bare motta gayer. Typisk for mennesker? undret ordfØreren.
ledninger iennom 20, as for- nasjonale og internasjonale plan.
klubben er at man skal gi. Seks Og han fortsatte.: - Denne klubberedt av Mina Fossum, som i 10- Varemerket vârt her i Eneav de sju chartermedlemmene ben utgjør en vesentlig funksjon i
pet av kvelden ble behØrig hed- bakk har butt blomstersalget for
ble hedret med vanne og fine ord, enebakksamfunnet. Den tilfredsret for sin innsats med bade jul, sa Wiger. - I 1or sto det for
og noe mer handgripelig heder i stiller et behov. Han henledet sa
blomster og klubbflagg. Serve- hele 2/3 av inntektene pa aktiviform av et gedigent krystallkrus. oppmerksomheten pa Lions karingen lØrdag sto ungdom Ira 4H
teter. Blomstersalget er noe vi - Disse har alle vart med pa tastrofefond pa 100.000 kroner
for pa en aldeles utmerket mate.
har holdt pa med i 19 av de árene samtlige aksjoner vi har hatt som skal komme medmennesker
FØrst Ut pa talerlisten var vi har eksistert. Overskuddet i as igjennom vase 20 as, sa øystein i enebakksamfunnet til gode:
klubbens president, øystein Wi- gikk til musikkorps.
Wiger, - og man kan derfor si at Det er verd en applaus, sa KjØlle.
ger. Han tok utgangspunkt i det
Ellers har vi i lOpet av va.r le- de gjenspeiler tverrsnittet av det
som var basis for grunnieggelsen vetid vrt med pa maling av hus,
vi har drevet med.
Den aller største gaven gikk fra
- legge vekt pa a vise tro pa ver- vi har skiftet takstein pa Man
OrdfØrer Kase KjØUe sa blant jubilant til sambygdinger;
dien av sine gjerninger, yte sitt
kirke, lest av mâlere for El ver- annet i sin tale: Det har vrt dis- 20.000 kroner til trygghetsbeste, bygge opp. - Pionerene fra
ket, klippet hekken ved kirken. I kutert etter hvert som velstan- alarmer for eldre I bygda illust'68 hadde difl-se verdiene, sa Wi- as hadde vi ogsa et moteshow.
den har Økt: Har vi bruk for Li- rerer den virksomhet Lions driger.
ons, sanitetsforeninger etc.? Kan ver. Den vil det alitid were beMen Enebakk Lions gjør mer.
- FØrste president i kiubben
Det er na etablert et lokalt ka- ikke det offentlige ta seg av disse hov for.
oppgavene? En slik innfallsvinble Jon Ungerness, og laddertastrofefond.
klubb var Oppegârd. <<FødeLionsmedlemmer har vrt bastuen' var gamle herredshus, og devakter for handicapbadinga,
Gratulerer med dagen. Dist- charterfesten ble holdt pa Van- de har gitt gayer til Syke- og alriktsguvernØr Gunnar Kigen gen. To av dem som sto i spissen i
dershjemmet, blant annet til Mil(bildet) fikk ceren av a blase forbindelse med forarbeidet til
jØbilen. De fungerer som sjáfØrer
for pensjonister og handicappede
ut lysene sammen med nâvce- etableringen var Halvor Weng,
i forbindelse med forskjeUige arrende president Wiger og tidligere kontorsjefi Enebakk, og
rangementer, og vi er sjâfører unklubbensfØrste president Jon Anker Lysaker, tidligere sosialsjef, sa Wiger. sa langt historie.
der de store TV-innsamlingene
Ungersness.
I de 20 arene Lions har eksishver hØst.
Nevnes ma ogsa narkoseminarene for ungdom pa Marieholm.
Ogsa her er det det lokale Lions
som star bak. Og endelig hjelper
vi til med a arrangere internasjonale ungdomsleirer.
Distriktsguvernør Gunnar Kigen overrakte jubilanten et nydelig minnealbum og Ønsket til
lykke med dagen og framtiden.
Kiubbens fØrste president Jon Ungersness og fm Edith.
Fra Langhus overrakte presidenten en nydelig krystallbolle,
mens Spydebergs president hadde med kiubbens vimpel og
ØYEREN
blomsterkvast til enebakkpresiBENSIN
& SERVICE
dentens frue. Et symbol pa at
1911 Flateby
man setter stor pris pa damenes
hjelp og stØtte i arbeidet. Ogsa
02/92 81 32
LØrenskogs president hadde med
Melk
og
seg fotoalbum som gave. Rlingens representant Roald Stang
ferskt brod
Ira Trygve Thorsen
overrakte et flott presidentkjede
Ira sin klubb.
Nittedal og Oppegaard hØrer
Nye ãpningstider:
ogsá med i samme sone som Ene06.30-21.30 alle dager. 09.00-21.00 Iørdager og sondager.
Kiubbens president, Øystein Wiger, besmykket med Rcelin- bakk. Klubbene var ikke representert pa festen, men hadde begens gave, president kjede, med fru Margrethe ved sin side.

Etter 20 fir i aktiv
tjeneste for sambygdinger, samt innsats I humanitrt arbeid av forskjelhg slag bade nasjonalt og
internasjonalt, fort jener
man en skikkelig markering. Det ble det da ogsâ
da Ca. 80 personer deltok i
feiringen av Enebakk Lions' 20-ársjubileum I herlØrdag
redsstyresalen
kveld.
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