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Orgelfestiv alen

Ca 70 fugle-egg henslengt i skogholtet vis
a vis veien opp til Knurrestad i Ytre, det
var hva Arnhild Skree i kom over i begynnen
elsen av forrige uke da hun var ute
sopptur med familien.

pa

Eggene er av forskjellige
stØrrelse og utseende. De stØrste bortimot 6 cm lange og
rundt 4,5 - 5 cm i diameter,
gulhvite i faragen med rustrØde flekker. Noen mindre, omtrent som hØnseegg, men med
samme larger. Noen var som
smâ hØnseegg, men grágrØnne i fargen, og noen smá som
valnØtter og helt hvite. Flere
av eggene var ruget pa, og
halvt k.lekket.
Eggene ma ha ligget der ganske lenge, ettersom de fleste
fulgene legger egg i apriilmai.
—Dette er helt uforstâelig,
sier leder i Viltnemnda Arve
Rustad. Hvis det hadde vrt
snakk om plyndring, altsâ egg
som et tatt fra reir, tror jeg ikke de hadde eksistert lenger.
Dyr vile ha funnet dem og

spist dem opp dersom de hadde ligget sâ lenge. Rustad tror
heller ikke det kan vre
snakk om sanilere som har
slengt fra seg dárlige'> eksemplarer. De som tar egg for
samleverd.iens skyld, tar bare
egg fra sjeldne rovfugler, og
det tror Rustad ikke det er
snakk om her. Han mener de
største eggene er fra storfugl,
og de noe mindre med samme
farge fra orrfugl. De andre er
han ikke sikker pa, men tror
muligens de minste kan vre
fra skogsdue.
- Jeg begri.er. ikke -t ama
tøréYktitt:
ge egg av viifl'ugl som det her
er snakk om, sier Rustad, som
betrakter det hele som en gate. Han understreker imidlertid at dersom det ikke finnes en naturlig forkiaring,

Ca 70 egg av forskjellig slag, de fleste fortsatt hele
har noen lagt pent fra seg i skogen i Nc2rheten av
Bjerke br-uk. Det hele er set langt en gate.
men at det viser seg a were
snakk om ren plyndring, ser
Viltnemnda meget alvorlig pa

saken.

det i yngletida, sier han, og
hvis eggene er tatt Ira villfugl
er det klart lovbrudd.
Rustad mener at en forkiaring kan vre at eggene
stammer Ira folk som driver

pa

Det var stor oppslutning
om arrangementet pa bygdetunet, og mange var det
som trakk utendØrs for a nyte
frØken Dahis fortreffehige
rØmmegrØt i solveggen.
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me. .m....- u. se , s er
Rustad. Vigriett har sjekket
hos folk i nrheten som driver oppdrett av skogsfugl,
men de har ikke kjennskap til
eggene.

Konsertsrin
fortsetter I hele august. Avsiutningskonserten blir ved
en annen londoner,
professor David Sanger. Han har besØkt
Enebakk tidligere og
kunne glede seg over
mange
tilhØrere.
Sanger har spilt inn
et meget stort antail
plater og er en av Europas ledende orgelpedagoger I dag.

Søndag var det
nok en gang OslokBygdetufeiring
net. Enebakk mehar
nighetsrâd
etterhvert gjort
dette til en tradisjon. Markeringen
startet som tidligere med Oslokgudstjeneste I Enebakk
kirke.

I sommermánedene er det
omvisning pa bygdetunet
nesten hver sØndag. Dagene
blir annonsert i bokalavisene.
For de som vii bhi kjent med
bygda si er dette en utmerket
anledning til a stifte bekjent-

I ta

oppdrett av skogsfulg, en byhg geskjeft, og at eggene ved
gjennom.lysing har vist seg a
ikke vre befruktet. —Men det

Torsdag 4. august
ki. 20.00 starter árets
orgelfestival i Enebakk. Dette blir den
11. sommerkonsertserien I Enebakk kirke. Ogsá i ár starter
festivalen med besøk
av en orgeispiller i
toppklasse. Det er
den unge engeiskmannen Andrew Lucas. Han er til daglig
assisterende domorganist i St. Pauls
Cathedral i London.
Denne store kirken
har et av de fineste
musikkmiljo i Euroças
A' - gi
onserter :..
over hele den vestlige verden. Han liar
nettopp gjennomført
en omfattende turné
i USA.

Det smakte deilig med rØmmegrØt i
solve ggen ved Bygdetunet. Fra V.: Are
Seierstad, Wencke Solvang, Inger
FØrland, Arild FØrlancl. I for grunnen

Festivalen vii gi
plass ogsâ til norske
utøvere. Vi kan nevne den unge Oslo-organisten
Halgeir
Schiager. Etter en
omfattende solistutdanning i utlandet
har han høstet stor
anerkjennelse her
hjemme. Under festivalen blir det bl.a.
ogsã en kammermusikkaften
ved
barokkensembiet
Christiania Consort.
Sett av en eller flere
torsdager til en
musikkoppieveise i
Enebakk kirke!
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Ikke verre
nrbeholder oss retten td * kutte ned p lor lange lnnlegg
etter beste skjØnn D k*n skrWe anonymt,
men redaksjoneu ma ha navn og adresse

Gudstjeneste
7. august 1988
Stranden Bedehus, Flateby,
ki. 11.00: v/Helgheim.

BRYLLUP
Mamma og pappa har endehg bestemt seg for a gifte seg.
Dette ble feiret 29.7. pa Lyngâsen Grendehus, Langhus.
Hilsen Stefan Strømsborg

Er varmebølger
miljøkatastrofer?
Store deler av Amerika opplever ná en varmebØige med ternperaturer langt over 40 grader C.
Folk og husdyr har store probiemer og jordbruksavlingene
tØrker inn. Forskere har ná pekt
pa at dette ikke bare er godt
vr. Arsaken Jigger sannsynligvis i stor iuftforurensning.
Utslipp til luft skier .hver dag i
kjempeskala pa hele den nordlige haivkule. Her blir utsiipp av
karbondioksid en viktig kilde til
det som kailes for drivhuseffekten. CO2 produseres av men-

nesker og dyr, og planter tar opp
CO2 fra lufta til sin fotosyntese.
Dette er det naturlige kretsiOp
for CO2. Utsiipp fra biieksos og
fyning med oije og gass og kull fØrer til Økt CO2-konsentrasjon. I
vinter og var har det pagatt en
debatt om man bØr bygge et
g'asskraftverk pa Østlandet, det
er nettopp slik forbrenning som
er med pa a skape disse enorme
probiemene. Vii vi dette ogsâ?
Rolf SØrli
Akershus Venstre

Enebakk helselag arrangerer tur.
Se ann.

Politirunden

Betel se ann.

Natt til lØrdag var det innbrudd i Mjr ungdomsskole. Inntrengerne kom seg inn ved a skru
ut lâssyhnderen i en sidedØr. Det
ble Øvet omfattende skadeverk
over hele skolen.
Inntrengerne hadde sprØytet
med braunnslokningsapparatet
over alt, knust glass pa kopimaskinen, knust bilder. ForelOpig er
det klart at tyvene har ftt med
seg en
flr1i6dète1efoner og en mikrofon. Miksepulten i medierommet var imidlertid ikke rØrt.

Festdager I Mjrhaiien.
Se ann.
Enebakk orgelfestival
1988
Se ann.

Nye lierere
i Enebakk
FØlgende sØkere har takket j til
irerstilling i Enebakkskolene:
Roiv Martin Hovstad, Per
Arne Oyestad, Guro Sørhus
Lohne, Grete Laechert
Svarthol, øystein Brevig,
Man - Ann Wiik, Bent Kinn
Rustad, Tove Burãs, Marianne Ur,Kjersti BØe, Elm Ingoifsrud, Nora Margareth
Gimse, Eli Weum, Geir Mediãs, Trude Asheim, Frode
Hauge, Liv Fjelstad Cansson, Ruth Sofie Øvstegârd,
Tori Tidemand Skaug, Margareth Lindstrom, Kristin
Bergli Olsen.
Følgende har gitt beskjed om
at de ikke tar imot stillingene de
er tilbudt:
Jan RundsjØ, Marit Stalsberg, Finn Agnar Fossum,
Pal Harald Eliassen, Bjørg
SvarØd, og Even Hilden.

BLI REED
BARNA
FADDERI.
REDD BARNA formidler
FADDERSKAP for nødlidende
barn. Som fadder kan du vre
med a dekke barnas daglige
behov samt sikre deres
frarntid.
Et fadderskap koster
80 kroner i máneden. Kun 10%
av bidraget gár til administrasion.
To ganger I âret far du tilsendt
brev med nyheter om barna
du er med og hjelper.

Reel! nedgang
- Vi er ná ferdige med
râmaterialet til skolebudsjettet for neste ár. Ogsã I
ár blir det smaihans, med
reell nedgang, noe som
spesielt forârsaker problemer nár det gjelder inventar og utstyr ved sko-

form,let, mens skolenes angitte
behov er pa 1.8 millioner.
Budsjettarbeidet ved etatene
er nâ i sluttfasen, og det er rádmannen som iegger fram det
samlede budsjettforslag pa
grunniag av etatenes forslag. Det
skier 1. november.

*

LØrdag rundt klokka kvart pa
ti om kvelden kjØrte en bil ut ved
Enebakk kirke. FOreren hadde
kommet borti autovernet og skâret over i motsatt kjOrebane og
ut i grØfta. Det var ingen personskade, men fOreren var dratt
fra stedet da folk fra lensmannsetaten kom til. Han er imidlertid
butt avhØrt senere.

*
I lOpet av helga var det innbrudd i en bil pa Flateby. Tyvene
tok med seg en radio/kassettspiller.

Skoiesjefen har fØrt Opp <Ønskeliste> pa gule ark pa til sammen 2.5 millioner. Det som er fort
Opp pa gule ark er ting som gar
utover den gitte rammen. PA disse arkene bar skolesjefen fort Opp
ekstra midler til inventar. Skolenes forsiag pa denne posten var
pa 1/2 million, mens det man far
inn i rammen er 150.000 kroner.
PA de gule arkene finner man ogsá penger til EDB-utstyr, kurs og
etterutdanning, og endelig 1 1/2
million til vedlikehold ved skolene. Innenfor rammen er det blitt
plass til 300 000 kroner til dette

tREDD BARNA

Jernbanetorget 2, Oslo!, TIf.: (02) 4146 35

Jeg/vi ønsker ytterligere informasjon om hvordan man kan bli
REDD BARNA fadder:
Navn'
Adresse'
Postnr.:

Skyll og tØrk sildefiletene. Gi
eddik, vann, sukker, 1aurbrb1ad
og pepper et oppkok og avkjOl
det.

Halvparten av Akershus-kommunene kom ut med pluss, og
halvparten med minus.
Nar det gjelder kommuneØkonomien, og den likvide situasjon,
kan AasbØ ellers fortelle at man

kom seg velberegnet gjennom
juli. Dette skyides at man i fOrste
halvar W de store innbetalingene mens man ná en inne i en
periode hvor innbetaiingene er
minst, mens utbetalingene gar
jevnt. - Foran oss ligger en del
vedtatte investeringsprosjekter,
men det ligger an til at vi kiarer
det, sier AasbØ, og er glad for at
man kom seg gjennom juii uten a
trekke pa kassakreditten.
Budsjettarbeidet gár na for
fuilt i etatene, og det kommer til
A bli et minst like stramt budsjett som det for 88. Etatene har
bare fâtt fire prosent kompensaajon for prisstigningen, og deter i
realiteten et par prosent realnedgang.
- Men det en tøft ogsa andre
steder, pâpeker AasbØ, og viser
til at vii Enebakk var tidlig ute
med tilstramming.
Na ma ogsa andre, og hittii
men rause kommuner, stramme
livremma ettertrykkelig.

I

Sted'

Kiwi-slid
400 g utvannet saitsild- eller
kryddersildfileter
2 kiwifrukter
1 rod 10k
1 bunt dill
3/4 dl 7% eddik
1 1/4 dl vann
2 dl farm
1 laurbrblad
1 ts grovmalt pepper

- Den iikvide situasjonen er
som forventet, eller muligens noe
bedre, sier Økonomisjef Jan Olav
AasbØ i kommunen til Vignett.
Han understreker imidlertid at
bedringen bare dreier seg om
smâttenier. Men situasjonen har
altsa ikke forverret seg siden for
ferien, og litt ekstra inntekter har
kommunen fâtt. Det gjelder stØrre skatteinntekter enn man hadde grunn til a anta, og det gjelder
kompensasjon for lreroppgjØret som for Enebakks vedkommende ble 663 000 kroner. I forbindelse med lonnsoppgjØret for
Øvrig ble kommunen trukket for
562 000 kroner sá alt i alt kom
man ut med en pluss pa 100 000
kroner.

Ui11uitt
Skrell kiwi og 10k og skjr det i
skiver, frnklipp diilen. Legg sild,
10k, kiwi og dill iagvis i en glassbolle og hell den kalde eddikiaken over. La silden stâ kjølig og
trekke i minst .1 døgn.
Server silden med nykokte p0teter og grovt brOdlknekkebrØd.

Kj'ent i Enebakk?
Det var riktig mange
som hadde dratt kjensel
pa bygningen vi presentente I Vignett nr 25. Det
riktige svaret van Dalefjerdingen skole, og disse
tre ble trukket ut som heldige vinnere av lodd I
pengelotteriet:

Edel Syversen, 1911
Flateby,
Eva Ingstad Ambjørnrud, Stokstad, 1825
Tomter
Jorunn Hvitsten, 1913
Dalefjerdingen
Bygningen vi presenterer

I dag er kanskje vel sâ
kjent for mange som Dalefjerdingen skole. Vet du
hvor dette er, sâ skriv til
oss, eller ring tif. 92 60 04,

sã blir du med I trekningen av nye lodd I
pengelotteriet.Svaret ma
vi ha innen tirsdag morgen.

Igiwtt

3

Toppkamp endte 0- 0

Atte enebakklag
med i Norway - Cup
Fotballen ruller igjen videre.Sma.guttelaget tapte i gár
- 0 for Stord,men vant kampen
pa Ekebergsletta, en av 2mot
Eidsvo!d 3-0 sØndag, og gár
verdens stØrste fotball- videre
ti! A - sluttspillet dersom
turneringer for barn og deres neste kamp blir uavgjort
ungdom er igjen i gang. I
SA langt har Drivjentene ogsà
fir deltar ca 1100 lag med gjort det svrt bra. Mandag vant
tilsammen 20.000 spillere- jentelaget 7 - 0 over Rong, men
fra tilsammen 18 nasjo- sØndag tapte de for Spjelkavik,
ner. Det blir spilt til- hvor resultatet ble 1 - 5 til Spielfotballkam- kavik.
sammen
per pa 37 forskjeilige ba- Smâpikelaget vant 5 - 0 over SØsøndag.
ner - de fleste pa Ekeberg- rumsand
Drivs lilleputter spilte tre kamsletta
per søndag. De vant da 3 - 0 over

Lars MØrk, tv. og Andreas Myhre var to av banens beste spillere i toppkampen mot Korsgárd.
Av Gunnleik Seierstad—
Det ble altsà uavgjort 0-0
i toppkampen I 9.divisjon
mellom Driv og Kongsgârd
Ti! a begynne med skjedde det
svrt lite pa Mjrbanen. Ingen
av lagene flkk fram det helt store
angrepsspilet. Det gikk hele ti
minutter fØr vi flkk se skudd pa
mal. I fØrste omgang var det
Kongsgârd som hadde et lite

hadde sine sjanser, men ingen av
lagene maktet a putte ballen bak
de to keeperne Roy Nordstrand
og Ola Hansen. Dermed endte
denne toppkampen 0-0, et resultat som var helt rettferdig etter
det spillet som ble prestert fra de
to lagene. En meget glatt og sleip
Mjrbane far nok ta noe av skylden for at det ikke ble scoringer i
denne meget viktige kampen i
9.divisjon.

overtak rent spillemessig. Laget
IA høgere opp pa banen, og med
sitt store robuste mannskap var
de farlige foran Roy Nordstrand i
Drivs mal.
I andre omgang fØrste Drivs
lette og teknisk fine spill til at
hjemmelaget kom mere med. I
forsvar var Andreas Myhre , forøvrig banens beste spiller, og
Lars MØrk meget gode. Begge lag

Fra Enebakk deltar det i alt atte lag, - seks fra IL Driv og to fra
Enebakk IF.
Driv har med juniorlag, guttelag,
smáguttelag og lilleputter, jenter
og smâjenter.
SA langt ligger det an til at to
av disse lagene, gár videre til A sluttspillet. Mandag vant juniorlaget 1 - 0 over Detmo!d PSV
,Holland.De vant ogsá 1 - 0 over
Lyngbo sØndagGuttelaget tapte
dermimot sin kamp mot EllingsØy 3- 0, mandag og flkk dermed
sitt andre tap, og gâr ikke

Fjellhammar, tapte 2 - 4 for Verne/Sokna og vant 8 - 0 over
LillestrØmlFram.Mandag tapte
de 1 - 3 for Haga.
Enebakk IF har to lag med i
Norway Cup, nemlig smãgutter
og !i!legutter.
SØndag tapte Lilleguttene 0 - 4
for Moss, og smáguttene fikk ogsâ tap i sin kamp. Resultatet der
ble 0 -6 i favor av motspilleren
Vestby.
Lilleguttene tapte ogsa sin kamp
mot Holmen mandag. Her ble resultatet 2 - 0 Ui Holmen.

dreas Myhre, Stale Søbye,
Lars Løkstad, Kai Ekenes,
Driv - Korsgard 0 - 0
Bjorn
Engeisen,
(Jan
Amundsen, 10.min.), Per HaDrivs lag:
raid Andresen (Lays Erik ArRoy Nordstrand, Pal Jahr, hus, 35 mm.)
Jan Erik Christiansen, Ing- Dommer: Vrernes, RádeTiisvar Ness, Lars MØrk, An- kuere: Ca 40
Kampfakta

17 nasjoner med i vannski-EM
I morges gikk startskuddet for EM pa vannski for juniorer og delfiner pa Mjrvann i Ytre
Enebakk. I alt 87 juniorer
og delfiner i alderen 12 til
16 fir, og fra 17 land deltar
i mesterskapet.
Allerede mandag kveld kom de
begynte de fØrste deltakerne a
strØmme til Enebakk.
Da var det ogsâ eksperter fra
Sverige og England tilstede for a
foreta de siste justeringer av banen, silk at alt skuile vre klap-

Enebakks gulijente, Elisabeth Haugen, kan ikke
hente edelt metall i dette
mesterskapet. Hun er for
gammel.

pet og klart. Na hâper vi bare
godvret skal siá til under stevnet som varer fram til sØndag,
sier Knut Pedersen i Enebakk
vaimskiklubb, og legger til at
denne gangen skal alt kiaffe, og
man skal unngä lignende kjedeleigheter som dem man opplevde
under Nordisk for 14 dager
siden.-Klubbens medlemmer
har gjort en kjempeinnsats med
forberedelsene, sier Pedersen.
Deltakerne er innkvartert pa
Muellerhoteil, pa Fagerborg I LiilestrØm, og forØvrig er Ytre Enebakk skole ogsá fulit belagt. Bespisningen skal foregâ pa So!heim Cafe, som ogsa hadde ansvaret for den delen av arranagementet under Nordisk. Lunsj
skal imidiertid serveres nede ved
arenaen i et eget telt som er reist
pa skoleplassen til formálet.
Enebakk Vannskiklubb har ingen deltakere med i EM. Kiubbens to potensielle medaijekandidater Ingar Pedersen og Elisabeth Haugen er butt for gamle etter at aldersgrensen ble senket til
17 âr. -Vi har kjØrere i delfinklassen, sier Pedersen, men det er ingen av disse som har kvalifisert
seg. Norge stiller imidlertid med
fulit landsiag,- toto kjØrere fra
Siástad, to fra Kvelde og to fra
Alesund.
Deter ellers sØrget for fritidstilbud til kjØrere og ledsagere un-

der hele mesterskapet. Allerede i
gãr kveld var det discotek I Ytre
Enebakk Ungdomsklubbs lokaler pa skolen. Det blir ogsá kjørt
discotek der i kveld og pa
fredag.Det er ungdomsklubben
som arrangerer.Torsdag, fredag
og lØrdag er det arrangementer i
Mjrhallen. Det er trekkspillklubben -Frisk Luft" i samarbeid med Rallaren som er ansvarlige for dette tilbudet
-Torsdag kommer et av Sveriges stØrste mobile discotek til
Mjrha11en, forteller Odd Lillejordet i Frisk luft.- Dette er de
yngres dag, og aldersgrensen er
satt til 14 ar, men vi kommer til a
vre snille med den bestemmelsen ettersom vi har kjØrere
helt ned i 12 ár, sier han.
Fredag er det drammensorkesteret Mimix som besØker Mjrhallen. Det er et 6 - 7 manns orkester som spiller i Sven Ingvars
stil, lett men stilig. De har holdt
pa siden 1972, og er et av østlandets beste danseorkestere
ifØige Lillejordet, som lover allsidig musikk for alle aidre denne
kvelden.
LØrdag er det Arnsteins, norges beste nygammeit - orkester
som spiller opp til clans i Mjrhallen. Orkesteret skulle vre

veikjent for de tieste. De har
blant annet opptrâdt I TV - programmet hia i taket.

Alle arrangementene er rusfrie,
det gjelder bade ungdomsklubben og Mjrhallen

To av vannskiklubbens medlemmer, Ken Gamlem og
Geir Nilsen i sving med a rigge teltet hvor kjØrerne inntar sin lunsj under mesterskapet.

4

Fin dag pa' bygdetunet

01sok
Av: B art hold A. ButenschØn
Landet là der
vilt forrevet,
fjorder, daler, stupbratt fjell.
GlØttvis skimtes
gàrder, grender,
frodiggrønne bakkehell.
Der gikk veier mellom grender
der drog bat langs fjord og strand
men bandt de ogsà tro og tanke
til det felles fedreland?
I hver dal satt menn og ruget
over bygdens eget tarv.
Hvem reiste seg og skjØttet
Haraldtankens arv?

RømmegrØten gikk unna, og kokk og serveringsdamer hadde nok a hengefingrene
i. Fra v. Karin Ncess, Liv Pederstad, Thordis Dahl og Solveig Weng.
Det var stor oppslutfling om menighetens tradisjonelle olsokfeiring pa
bygdetunet sØndag. Stuene i den 200 âr gamle Orderudstua var fullsatt, og
mange var det ogsá som
not rØmmegrØten ute i
solveggen.
Barthold A-Butenschøn
fra Historielaget leste
innledningsvis sitt eget
olsokdikt, for ordet ble
gitt til Ole Weng som fortalte litt om bygdetunet.
Noen omvisning var ikke
praktisk gjennomfØrlig
pa sØndag p.g.a. den store
oppslutningen, men det
var rikelig anledning til a
rusle rundt a bese bygningene i kaffepausen.
Bygdetunet bestâr i dag
av fire bygninger. Stua,
som ble flyttet fra garden
Orderud til bygdetunet like etter krigen, er rundt
200 ár gammel. Kjona og
stabburet Ira Orderud ble
flyttet til bygdetunet i
1963, og smia, som kommer fra Ubberud gârd, ble
flyttet til bygdetunet i
1987.

Da vender Hellig Olav
sagabokens blad.
For hams indre ore
toner der et kvad.
sagnomsuste Norge
i kristendommens pakt,
et enig, udelt rike
en hØvding underlagt.
Han satte livet inn
for sin heim og lyse tro,
han kjempet og han ofret
sitt eget dyre blod
pa slettene ved Stiklestad...

Det varfoiksomt i stua pa bygdetunet sØndag.
Det er 500 forskjellige
gjenstander samlet pa
bygdetunet, mange av
disse kommer fra garden
Nedre Gjevik, men ogsâ
andre gârder i bygda har
bidratt med gjenstander,-

Søndag ble en ny gjenstand overrakt bygdetunet. Det var en gammel
globus fra Rausjø skole,
som ble overrakt Ole
Weng av Thordis Dahl.

Annonser leses
av folk flest

Og som en kilde av hans dype sàr
sprang Norges nye dag.
Rundt hans skrin i Nidaros
spant en mytes sØlverlag.
Snart favnet myten landet,
[jell ogfjord og dal og strand,
hadde ennu engang funnet
sin sterke samlingsmann!
Hvad han ikke vant i livet
vant dØden seier for ham.
Hellig Olav, lad din gjerning
tale til várt folk pa ny,
at din sterke tro og tanke
kan vinnefrem i bygd og by,
at ditt budskap kan bli grepet
av hver kvinne og hver mann,
sà vi samles i a styrke
et svekket, splittet land.

<<0L-telefon>>
It WflNONhSK PRS O
15x120
SKYGGE
SKRAKANT

I forbindelse med OL I
Seoul, vii Televerket
opprette en ternalinje.
Her kan snakketrengte
prate ut om hendelsene
under lekene, og ikke noe
annet. Opp til fern kan
snakke sammen om gangen.
Oppretteisen kommer
blant annet som et resultat av at Televerket har
gjennomført en undersøkeise pa hvilke temalinjer folk ønsker.

5

I,1initt

El
skap med Enebakks lokaihistone i nr fortid. - I sommer
har oppslutningen om omvisningene vrt heiler dárlig,
forteller Ole Weng som i tillegg til a ha hovedoppsyn
med bygdetunet, ogsd er omviser. -Men anledningen er
der fortsatt. SØndag den 14.
og 21. blir det nye omvisninger pa Bygdetunet.

Anown 1&1e45
Aufi%k fiMt
TIL SAWS

SØknad sendes Enebakk Viltnemnd innen 20. aug.
Adr. Enebakk landbrukskontor v/Anders Lein, 1912
Enebakk.

Torsdag 4.8. kI. 20.00:

ELO.

Fredag 5.8. kI. 20.00:

Saig av eneboligtomter

Rädyrjakt I Enebakk

i forbindelse med
EM i vannski
Sveriges storste diskotek
Entré kr 40,-.

Enebakk kommune
Annonser leses
av folk flest

Festdager I Wephallen

pa Flateby

Seljeveien 4, tomtestØrreise 556 m2 .
Seijeveien 18, tomtestørreise 583 m2 .
Tomtene vii bli soigt iht. Enebakk kommunes tildelingsregier.
SØknadsskjema og Øvrige opplysninger Ms ved henvendelse til Teknisk etat, Kommunehuset, tif.
09/926060.
SØknadsfrist: 8. august 1988.
A/S Enebakk Tomteselskap

STILLING LEDIG

Dans, MIMIX.
Entré kr 60,-.
Lordag 6.8. kI. 20.00:
Nygammelt, Arnsteins.
Entré kr 80,-.
Rusfrie arrangementer.

GULVSLIP
Alt I tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse.
ENGERS GULVSLIP. TIf. 09/95 7201 e. kI. 17.

Enebakk kommune

TIL SALGS

Energiverket

Solhr

Ledig stilling som elverksmontor

til saigs.
Tif. 92 80 51

RELIGIOSE MØTER

PINSEMENIGHETEN F-)
'(THE ENEHAKE iiz

TEL.

Onsdag 3.8. ki. 19.30:
Bibel og bØnn.
SØndag 7.8. ki. 11.00,
merk tiden. Birger
Sandlie.
Alie velkommen.

Ved Enebakk Energiverk er stilling som
montør med montØrsertifikat gruppe A, B eller H ledig.
Stillingen lØnnes for tiden i lØnnstrinn 15-20 i det offentlige lønnsregulativet som utgjør en brutto àrsiØnn pa kr
120 020.- stigende til 145 560.- etter 10 árs lØnnsansiennitet.
Deltakelse i hjemmevaktsordningen avlØnnes srskilt.
Om Ønskelig kan Energiverket vre behjeipeiig med
bolig. For Øvrig bar kommunen regler for tildeling av
boligtomter til kommunale arbeidstakere.
Nrmere opplysninger fâs ved henvendelse til Enebakk
Energiverk i tlf. 09/92 60 60.
Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemál
sendes Enebakk kommune, Personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 2.9.1988.

KUNNGJORINGER

Enebakk orgelfestival 1088

BEGRAVELSESBYRAER
0

Ski
13cgra\c1scsbvr

Enebakk kirke torsdag 4.8. kl. 20.00: Domorganist
Andrew Lucas, St. Paul Cathedral, London, spiller.
Entré kr 25,-.

Enebakk helselag arrangerer tur

CHA STENSAUD EFTF. .

for eldre/pensjonister til Hamar mandag 15. august. Pamelding innen 7. august i telefon 92 42 46 - 92 84 96 924059-924402

Vi har flyttet

Enebakk kommune

Ny adresse er

VF

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. 09/87 30 60

Vakttelefon
b

• Optisk synsprøve
• Kontaktlinser
tilpasses
• Timebestilling
TIf. 09-870524

Optiker Krogh
F' Ski Optiske
(Princess Huset)
Asenveien 1, 1400 Ski.

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•

Ad%

Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter
Ttf.922610 '

I — - tLi

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Trenger De

FERDIGBETONG',
NYHET: Pumpebil utstyrt md 5 m3 trommel
og 24 meter most
Betongbiler utstyrt med transportbánd
Belong Ieveres ogsá utenom vanlige
ápningstider etter avtale. Kveld evt. lordag.
Punktlig levering, gode materialer og
konkurrerende priser er v&r môlsetting.

ale 1,ettbetoja

Nye venner

Vi bar en frivillig vennskapsgruppe for
flyktninger i Enebakk kommune bestâende
av familier og enkeltpersoner.
Vi Ønsker a utvide denne gruppen med flere interesserte.
Informasjon vii bli gitt. Interesserte bes fylle ut denne
kupongen og sende den til:
Flyktningkontoret, Enebakk Herredshus,
1912 Enebakk.

T&efoner:
Kontor Mysen
Fabrikk Mysen
Fabrikk HobøI
Fabrikk Vestby

09-89 00 34
09-89 03 11
09-92 1139/92 12 00
09-95 07 41/95 29 70

Navn:
Alder:
Yrke:
Adresse:
Interesser:

Tlf

Goo.s' on.. A

Ijjiiitt

6
BESOK VART

Transport & Craveservice A/S

SOMMERMARKED!

tilbyr

('pggj

asfaltering av gárdsplasser, parkeringsplasser,
innkjorsler og gangveier.
Utfører ogsá oppretting av under/ag.

PRISEKSEMPLER:

T-SKJORTE
Hvit, gui, rod,
biá og turkis

RING FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD.
Vi leverer ogsá fin ákerjord, fritt tilkjort.
TIf. 92 88 05

AQ KR I Pu
Salget
starter 9/8

ejatekjakkea
VIDEO SNACKS
TOBAKK KIOSK VARER
-

-

Apent til kI. 22.00

Annonser leses av folk flest

30-50%

Bittemliten skul blistorre I.

pa alle
sommervarer

1 UTSTILLINGSSENG

STORT UTVALG I

m/utstyr, veil. 3130,-

BIL BARNE-

ELLERS MANGE
GODE TILBUD

STOLER

EVTT,o

NA:

BUKSEDRESS

Hentad pl.
1800 Asklm. TIf. 8861 34.

2.500,'

KIar fra 0-2 ãr:

Bitte o I Iten
Barneutstyr

1914 Ytre Enebakk

-.

Sikringsutstyr

TIf 8.226 97
Furuveien I v/Fokets Hus

-

tlf. 92 47 10

FRONTRUTE
REPARASJON

SOMMERTOY
TIL NEDSATTE
PRISER!

Betal for jakken
og M buksen pa
kjøpetl

-

.

Vi reparerer skader pa
Deres frontrute, uanseit
bilmerke, effer den kjente
NOVUSx' metoden. Dekkes
vanhigvis av Deres glassforsikring uten a betale
.fegenandel.

RING OG BESTILL TIME SNAREST
sâ skaden ikke blir for gammel

Folio BilsenterA/S
Asveien 9 1400 Ski. TIf. (02) 87 21 65.

HOSTENS
SAFTER
OG ELEER

APNINGSTIDER:
Mandag fredag:
7.30-17.00
Lørdag: 7.30 12.00
Stengt meHom
ki. 9.00— 9.30 og
ki. 13.00 13.30
-

-

-

Askim Frukt- og Brpresseri produserer saft og gele av ypperste
kvalitet. Sett høstens br og frukt pa fiasker og glass i kjelleren.

LEIEPRESSING AV BRSA

Vi har na begynt sesongen for leiepressing av beer til saft.
Br som innieveres ma vmre godt modne og fri for blader.
Frosne br mottas ikke, unntatt bringebr. 1 k9 br gir en 1/1
fl. saft a kr. 5.40 + pant. Vennligst ikke lever vare flasker merket
Eplemost" i brsesongen!

I

LEIEPRESSING AV GELE
Rips og solbr kr. 5,00 pr. glass (440 g).

SALG AV SAFT
Vi bruker kun norske rastoffer av forsteklasses kvalitet i var
produkslon av safter og geleer. Avhengig av ravaretilgangen
selger vi disse til fabrikkpriser uten innievering av bar.
Priseksempler:
kr. 11,80
Ripssaft
kr. 15,40
SoIbrsaft
kr. 13,60
Solbrsirup
Rips/bringebrsaft kr. 13,90
kr. 13,00
Rips/solbrsaft
kr. 15,90
Kirsebrsaft
kr. 7,20
Ripsgele
kr. 8,50
SoIbrgele

75
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I tillegg kommer flaskepant kr. 2,—.

ASKIM FRUKT- OG BRPRESSERI
TELEFON: 09/88 18 06

-

ASKIM

7
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MURERE

RØRLEGGER

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

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

J]hlrl.
InEIIF%iil

FRISØR

t

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mobtif. 094/11 747
TIf. 92 48 92

Jan M. Johansen

Erik Kjelgaard

Mur, puss,
peiser og fUser
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

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

Mettes Härdesign.
Dame- og 'herrefrisør
Saig av hArpreparater og parfymeartikler.
Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00
TIf. 92 55 50
Bekkelaget II etg., V. Enebakk

DAME- OG HERREFRISØR
SOL - PARFYMERI
Sommertid 1.6. - 31.8.
Mand. - fred. 10.00-17.00
Torsd. 10.00-18.00. Lord. 9.00-14.00
Forretnlngssenteret,
Ytre Enebakk - tit. 92 54 13

Bjerke Hãrdesign
TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

SPESIALFORRETNINGER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Tit. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enebakk rørleggerbedrift

Enebakk Markiseservice

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

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Fast pr/s

1I*1I4-id4:

Inneh. Leif Vecial
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Rolf PJassvold
Vestli, 1911 Flateby

KVIKK HENS

.
1/)
zfL cZa7-ama

Enebakk glass
Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tit. 9246 13

J

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

I
Graving - sprerigning - transport.
Kontakt ossl
Harald Vikan Entreorencrfnr. A/S
FLATEBY
TLF. 92 8117 9.00-16.00
TIf. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00
Mobil 094/55 519

Utsigts rammeverksted

D. FREI I AG aC01

Alt I inriramming
Meda/jeskap og innrammede akvarelltrykk
1911 Flateby - tit. 9286 10
Ogsa kveldstid

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bit - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 09/92 62 94

K.S Yrkeskiaw
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf.

09/83 81 54

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

EL-INSTALLASJON

Strømsborg &
Enersen A/S
I

KJELL BRENDJOBIJ

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

—

EM

Historante ITALIA a.s Pizzeria

INSTALLASJONSFIRMA

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

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

TIf. 09/92 88 60

SJAFØRSKOLE

Ski Trafikkskole

REGNSKAP

1400 Ski - tit. 8737 10

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Masse A - Klasse B
Teorikurs - Kj$retimer

Teorikurs - Fase II

Opplring

Om nodvendig moter vi
kjoretimer I Enebakk.

Nonni & Regnskap Enebakk A/S

Kontakt

pa b/I

Tit. 06/81 42 92

Iii

SELGE EENDOM?

SVEIN H. HELLER A/S

<<Alt innen regnskapsljenester'
Reg. revisor Sten Roy/k
Senteret, 1914 Ytre Enebakk

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

Telefon 92 53 31 - 94 22 65

Eneljakk
Transformator
verksted

Landbruksregnskap, Hkonomi
& handelsregnskap

Boks 27, 1911 Flateby - tit. 92 85 40

Flateby. TIf. 92 81 49

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Stein Darre-Hanssen

TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

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

Grevlingveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. TIf. 09/92 46 82

92 87 39
92 80 31

Kvelder, etter avtale.

BILFIRMA

Erling Rod A/S
1800 AskirT,

A. NILSENS
BILSER VICE

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

TORNERUD - Askim

Kjop din nye el/er brukte bi/ hos oss.

TIf. 881570

TIf. 88 16 15

Trio Autoskade
Vi tar imot Iakkering
og opprettirig

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

Flateby Antirust
KjØp og salg av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby

Brede Gjestang

KjOpe eller selge
elendom?
Kontakt:
TRYTI EIEWDOMSMEGLING A/S
BetIingshaver: Av. Hetge A. Tryd
Fjellveien 55, 1914 VIr, Enebakk
'lit.: 09,52 55 70
49
• Potikllnikk • Rontgen • Kirurgi
• Lab.service S Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO UYB[KIINIKK
Vet. Knut-Arne Nooverdal
N. Riisgard, Kjeller
(skilt fra Fetvn. v/flyptassen)
Apningslider: 8.30-15/17-19'
Timebestllling 06/8785 00 el.
'DROP IN" 8.30-14.Stengt heig.

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel.
bedrifts-rhdgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

nebakk
cgnskapskontor
Medlem av
Norske Regnskapsbyrers Forening
hIt. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

ICR
Godkjent regnskapskontor

Vignetts kontorer er ubemannet fra 7. - 25. jub

Fortsatt forbud

Full dekni*ng
Skolesjef Hans Erik
Holm kan puste lettet ut
etter at alle liererstillingene ved Enebakk-skolene for kommende skoleár
er besatt, de siste for
snaue 14 dager siden.
12 av 1rerne er ufaglrte, men mange av disse er gamle gjengangere
som deltidsvikarer ved
skolene.
- Noen av disse er nã
ansatt i hele stillinger, ogsâ ved skoler de ikke har
vrt tidligere, og vi ma
bare vre glad for at det
har lykkes oss a fâ full
dekuing, sier Holm. - Ved
St. Hans-tider trodde vi
det skulle ende opp med
at vi matte operere med
vakanser.
Spesielt sâ det ille ut

Ogsà i âr ma du la den mere i fred her i Enebakk, der som det ikke er gitt
dispensasjon fra forbudet.
FØrstkommende lØrdag
klokken 18.00 gir startskuddet for krepsesesongen, som varer fram til
15.september. Selv om
krepseforbudet i Østfold,
Akershus og Hedmark,
som ble innfØrt i fjor, ogsâ
blir opprettholdt i ãr, kan
det sOkes om dispensasjoner fra forbudet,ogen rekke slike er allerede gitt I
Enebakk.
Det er fylkesveterinren som
gir slike dispenasasjoner etter
sØknad pa eget sØknadsskjema.
—Det er gitt dispensasjon for
BØrtervann, og ogsá noen dispensasjoner for Mjrvann, sier
fylkesveterinr William ilaug.
Han kan ogsâ fortelle at det er
gitt dispensasjoner i HobØlelva
som er en del av Haldenvassdraget hvor det ogsá er gitt dispensasjoner. Nâr det gjelder hovedvassdraget Glomma, VII det
ikke bli gitt dispensasjoner sier
flaug, men nâr det gjelder vassdrag med tilknytning til Glomma er det mer fleksibelt, og det
kan oppnâs dispensasjoner for
vassdrag som har naturlig hindring til hovedvassdraget. Dette
er blant annet tilfelle for BØrtervann. Nâr det gjelder Langener
det forelØpig ikke kommet noen
sØknader om dispensasjon, men
fylkesveterinren liar mottatt
flere muntlige henvendeiser, og
det er ikke umulig at det kan bli
gitt dispensasjoner ogsá der.
flaug understreker at det er
viktig at folk ikke farter fra et
vassdrag til et annet med bat
uten at báten blir ettertrykkelig
vasket og tØrket.— Bâttrafikk innebrer en risiko for smitting av
nye vassdrag bare ved at man
kanskje drar med seg en ilten
vannskvett i bâten fra et vassdrag til et annet. Han ber ogsa
folk om a melde fra dersom man
kommer over syk kreps.

—Dette er i egen interesse for
folk, sier han.— Det yule jo vre
hyggelig om vi thr beholde noe
kreps i v.re vassdrag, men blir de
fØrst infisertdØr krepsen ut etterhvert, og i lØpet av noen fá ár er
det tomt. Krepseforbudet ble
innfØrt for Østfold, Akershus og
Hedmark etter at det var oppdaget krepsepest i Vingersjøen
og Giomma ved Kongsvmger og
StorsjØen i Odalen. Forbudet
innebrer i tillegg til forbud mot
all fangst av ferksvannskreps i
ovennevnte fylker ogsà forbud
mot a sumpe eller sette ut kreps
andre steder enn pa fangstplassen, og generelt forbud mot a kaste sjuk eller dØd kreps 1
vassdrag.Det er forbudt a ha
kreps i stueakvarier og det er forbudt a ta vann fra et vassdrag og
sla ut i et annet. Videre ma krepseredskap desinfiseres fØr fly Sesong, eller ved bruk i andre vassdrag. Det er ogsa forbudt a innfØre brukt redskap fra andre
land. Det er ogsa forbudt a innfØre ukokt kreps.
Krepsen er en viktig "rengjØringsarbeider " I elver og vassdrag fordi den spiser organisk
materiale pa bunnen og grØnne
vekstdeler. Smâkreps spiser ogsa

smâplankton, dyrealger og bunndyr. InnsjØer og vassdrag med en
solid krepsebestand vil derfor
ofte ha en bedre miljØtilstand, og
utbrudd av krepsepest kan derfor fA negative konsekvenser ogsa for vannkvaliteten.
I arbeidet med a bekjempe
krepsepesten er det viktig bade a
skaffe seg tIIstrekkelig informasjon, melde fra om kreps man
tror er syk, melde fra om eventuelle overtredelser av forbudet.
Det som kjennetegner syk
kreps er at den blir dagaktiv, den
far styltrende gange, da.rlig balanse, brune flekker, og den kan
ga opp pa land.
Desinfeksjon av krepseutstyr
er viktig. Informasjon om forskjellige godkjente metoder for
dette kan faes ved henvendeise
til Viltnemndas leder, Arve Rustad.
Det er viltnemnda som tar seg av
innlandsfiskenemndas oppgaver
her
i
kommunen.Fiskerikonsuienten i
flkesmannens
miii Øvernavdeling vii ogsa kunne gi svar pa
spørsmal vedrØrende krepseforbudet.

Spillet i rute
Etter en hektisk sommer med entusiastisk innsats for enebakkspillet,
som skal bringe penger i
kassa til menighetssenteret i Ytre, kan ná primus motor, Helge Nilsen
ta en pust i bakken. Spillet er nâ levert til trykking, i forkant av deadline, og vii komme pa
markedet 1. november,
presis som planlagt.

—Og budsjettet holder, forsikrer en smiiende Helge Nilsen, og
forteller om stor oppslutning
biant byygdas nringsdrIvende.
Hele 29 annonsØrer er representert pa spillet, med plass pa
spiilebrettet, og sjansekort spekket med lokaihistorie. Hele 20 av
sjansekortene inneholder iokalhistorisk informasjon fra alie deier av bygda. Her er noen smakebiter:
<<Du stopper foran Stranden
bedehus pa Flateby og sitter og

ved Kirkebygden skole,
Enebakk ungdomsskole
og Stranden en lang
stund. Men for Strandens
vedkommende tettet det
seg fort. Vi hadde flaks.
Der var mange som slo til.
Vanskeligst var det a
skaffe larerdekning ved
Enebakk ungdomsskole,
men nâ er det hele i boks.
- Det gjelder ogsâ boliger,
forteller Holm. Et intenst
samarbeid melbom personalkontoret, skolekontoret og privatfolk har
gitt resuitater, og vi var
til slutt i den situasjon at
A hadde overskudd av
boliger rundt omkring
hos private, silk at vi
matte takke nei. Aile 1rere hadde fãtt bolig.

Seksti prosent
av normalhøst

Arsaken til darlig kornhØst er
at tørken tidligere i sommer gjorde stor skade pa planert jord,
som det er mye av i kommunen,

og spesielt i Kirkebygden og Daleerdingen.
En annen medvirkende faktor
til redusert avling er det sterke
iuseangrepet I jull. En del bruk
fikk sprØytet, men mange fikk ikke gjort dette fordi man siapp
opp for sprØytemiddei.
Ellers har tØrken forârsaket en
god del kveke i ákrene, men i og
med at det iigger an til tidlig
kornhØst, blir det fin anledning
til a sprØyte mot kveke etterpa.
Lein forteller eliers at det er
oppdaget floghavre pa et nytt
bruk. Deter na ca. 35 bruk 1 kommunen som liar floghavre.

ser utover jordene omkring. Du
star over et kort mens du prØver
A se for deg Flateby Gods i Collettenes tid og de store festene
som foregikk der

starter i oktober. Det blir mange
artige opplegg i den anledning,
og offentiig prøvespffling av
kjente personer i bygda. Mer ropes forelØpig ikke.

KornhØsten er sá smatt i gang i
Enebakk, i aide fall har allerede et
bruk tresket. Men sa langt ligger
det ikke an til noe kronâr. - Avlingene blir nok under normalen,
sier herredsagronom Anders
Lein, og anslâr en kornhØst pa
gjennomsnittlig 80 prosent av
det normale. Enkelte bruk mener
han kan komme helt ned i 60 prosent, mens andre kanskje kan f
en normal kornhØst.

eller hva med denne:
-Du deltar i Piankemarsjen som gâr fra
Ekebergdalen til RausjØ. Da gar
du delvis pa den gamie plankeveien til Oslo, der store mengder
plank ble transportert i forrige
arhundre. Naturoppievelsen gir
deg nye krefter, silk at ditt neste
kort teller dobbelt.'
Spiilebrettet er iilustrert av Eivind Jentoft, tidligere lrer ved
Mjr ungdomsskole, og for de
fieste kjent fra adventsutstiliingene pa Mjr ungdomsskole.
Motivene han har brukt er hentet
fra de fire fjerdingene som Enebakk var delt inn i, nemlig Stranden, Kirkebygda, Daleerdingen
og Ytre Enebakk.
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