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Bro e muli*g alternati*v 

Slik var situasjonen ved Mjcervann pa veistreknin-
genforbi Mjcr ungdomsskole og Bjerke Bruk i Ytre 

Bade i Ekebergdalen, ved Mjarvann, i 
krysset Gaupeveien/Betel, og ved Kverns-
tua i Ytre, sto veien under vann etter det 
kraftige regnveret i helga. Pa RV 120 ved 
Mjr matte bilistene forsere den reneste 
innsjØ for a komme fra den ene enden av 
bygda til den andre. Her gikk vannet helt 
opp til frontlyktene pa bilene, og syklister 

Enebakk sØndag etterrniddag. Da hadde vannmas-
sene sunket noe fra sØndag morgen. 

hadde sin fulle hyre pa gangveien, som var  
bortimot uframkommelig. Det er planer om 
a heve gangveien floe, men for riksveien 
planlegges foreløpig ingen tiltak.—Hvis vi 
prioriterer dette omradet er bro et av de til-
tak vi ma vurdere, sier overingeniØr Jon 
Dalen ved Akershus Vegkontor. 

Driftige darner 

Driftige darner som Ønsker a skape et miii 0  for 
brukskunst pa Flateby. Fra V.: Solvãr Haugseth, 
Kari Ruud, May Brennjord og Kari SØgaard 

Det er butt nytt liv i lokalene til Gal-
len Nygárd pa Flateby, takket vere fire 
dniftige flatebydamer. LØrdag Ønsket de 
velkommen til Bekkestua, som er navnet 
pa et spennende brukskunstsenter som 
skal romme bade verkstedsfunksjon, saig 
og sosialt samvr. 	Se siste side 

ldrettsskole 
IL Dniv fØlger ná opp vedtaket fra id-

rettstinget i fjor om a drive barneidrett 
som alisidig idrettsopphering gjennom 
idrettsskoler for barn. Til uka starter id-
rettslaget med et allaktivitetstilbud til 
barn i alderen 6 - 9 âr. Hensikten er a 
hindre for tidlig spesialisering, og a gi 
barna et ailsidig treningstilbud. 

Se side '7 
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I FA gode râd av Anne- Lise 
• FØLL 	 
jMe BRJLLESENTER AS  

ANNE-LISE FLAM. OPTIKERMESTER 
tdrettsvn. 20- 1400 Ski - TIf. 875030 ----- __________ 

TEXACO 	 
VI KAN BIL 

SPUR 055 
Bilruter, reparasjoner 

pa alle bilmerker 
til rimelige priser. 

Texaco Flateby 
TH. 09/92 88 05 

Kjøp og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansieriogs- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 09/92 80 70 
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KB barnehage: 

Utsettes 
driften? 

Skal driften av Kir-
kebygden barnehage 
utsettes for a fã balan-
se I helse og sosialbud-
sjettet for 1989? Det er 
et av de spørsmâl poll-
tikerne ma ta stilling 
til nâr de far seg for-
elagt et forsiag til helse 
og sosialbudsjett med 
en underdekning pa 
867.500 kroner, og uten 
innstilling fra etatsjef 
Inger Haagaas.Det er 
den store økningen i 
behovet for sosialhjelp 
som skaper underde-
kingen. Rammen for 
àrets budsjett er mind-
re enn beregnet 
behov.For4J4JaIanse 
peker helse og sosi-
alsjefen pa flere veier a 
ga. En av disse, og det-
te er etter hennes vur-
dering 'den som vil pa- 
føre etatens arbeid 
minst skade, er a ut-
sette driften av Kirke-
bygden Barnehage til 
det er dekning i 
budsjettet.Et annet al-
ternativ Haagaas pe-
ker pa er a legge ned 
avlastningstilbudet, 
inndra kommunalt til-
skudd til private 
barnehager,og holde 
psykologstillingen for-
tsatt ubesatt. En tredje 
pakke er a redusere 
hjemmehjelpstilbudet, 
utsette barnehagestar-
ten i Kikrebygda med 1 
mnd. holde psykolog-
stillingen ubesatt, inn-
dra kommunalt til- 

Forts. side (3) (1) 



Torsdag 8. W. 19.00 
(U): Forhekset av mânen 20,-
Fredag 9., kI. 19.00 og 21.00 
(U): Crocodile Dundee II 25,-
Søndag 11. kI. 16.30 og 18.30 
(U): Crocodile Dundee II 
KI. 20.30 
(U): Forhekset av mânen 
Mandag 12. kI. 19.00 
(U): Crocodile Dundee II 
Tirsdag 13. kI. 19.00 
(U): Crocodile Dundee II 

Bli dus med skauen 
Ti! al!e orienterings!Øpere, tur - orien-
terere og andre fri!uftsinteresserte 

Finn fram almanakker, kalen-
dere primstaver, Time - Manage-
re eller hva dere bruker innen 
personlig planlegging, og sett av 
søndag 11.9. fØrst  som sist. Dette 
er dagen hvor 0 - gruppa i IL 
Driv arrangerer en Bli dus med 
skauen dag. Alle kjenner vel 
>>raka sparet inn til Bratan, men 
gjØr du en avstikker utenom den 
vante traseen, er det ikke ailtid 
like lett a peke ut himmelretnin-
gen. 

Denne sØndagen ken du bli iitt 
bedre kjent i traktene mellom 
Vestby bro og Bratan. Pa kartet 
du far utlevert, kan du orientere 
deg from til Bratan. Starten gar 
fra Vestby bro , og du kan bruke 
sa lang tid du vil. Og selvfØbgelig 
- vel framme pa Bratan , hva mØ-
ter deg i dØra om ikke vaflene til 
Else og Nibs. Etter en gboheit kaf-
fekopp, og med en iboende glede 
over a ha funnet nye soppsteder 
og tre liter rØdmende tyttebr 
har du opplevd en sØndag du vil 
leve lenge na. 

Du har ogsa muligheten til a 
overvre aktiv idrett fra beste 
tilskuerplass. Som debtager pa 
bli 	dus 	med 
skauen>>arrangementet, har du 
gratis adgang til klubbmester-
skapet i orientering. I lØypa pa 
2,4 og 6 km ken du oppleve nile 
orienterere i Ytre teste sine egen-
skaper som orienteringsløpere. 
Orientering er en idrett som dek-
ker able màlsetninger, her finner 
du bade mosjonister og mal-
bevisste enere. 

La oss bli enige om at vi motes 
med kart og kompas.s sØndag 
11.9. Og for a si det sa vakkert 
som dette sitatet sakset fra avi-
sen <>SØr - TrØndelag> 1 Orkan-
ger: <'0 - sportens framtid bigger 
i skog og mark. 

Vel møtt 

Hilsen 0— gruppa I Driv 

Ti Driv - hoppere 
pa hoppskole 
IL Driv har i ãr med 10 hoppere i alderen 10— 13 ar pa 
Tomter IL's hoppskole for viderekomne.I alt deltar 
nitti hoppere fra tilsammen tjueto kiubber fra øst-
landsomradet pa dette kurset. 

Tomter IL har hatt hoppskoben I 
gang belt siden 1915 De fØrste 
alene kom debtakerne stort sett 
fra Foil og Østfobd, i al-  debtar det 
folk fra bade Asker, Brum og 
Romerike i tibiegg 

SJ av deakerfraUrDiv 
her aidri hoppet i pbastbakke fØr, 
sa spenningen er stor, sier opp-
mann for hoppgruppa, 7 - 12 al, 
Fred Kathrud. 

Kurset avsluttes med hØst-
spretten i Granskobben 2. okto-
ber. Dette var en av de fØrste 
bakkene i Norge som fikk plast-
dekke, ná ham man i tibegg ftt-
porsebensspor i bakken. 

Ny leder 
Liii Vikan (H) bar sØkt om fri-

takelse fra sitt very som leder for 
hebse og sosialstyret, av helse-
messige arsaker. Brit Laume (H) 
blir sannsynligvis henries etter-
fØiger. 

Hovedinstruktør pa kurset er 
Kjebb A.Larsen i Tomter IL. Med 
seg her han bl.a bandslagssjef 
Ludvik Zin 

Lovsang til Gud 

Lovsangen har fulgt Guds menighet til aile tider. 
Gudsmannen Davis var en stor musiker, og fra hans da-
ger ble det virkelig lovsang og fest under tempeitjenes-
ten. Davids salmer har vrt utØmmelige bilder for Se-
nere slekter, og de lyder I dag pa nesten alle verdens 
sprâk. 

En ser i Davids salmer at iovsangen ofte ble født I be-
stemte situasjoner. Salmisten fikk oppleve at Gud grep 
inn med tilgivelse og oppreising. Han ble løftet ut av 
mørke og hâpløshet, og I samme Øyeblikk ble lovsangs-
tonen stemt I hjertet. All skapning har grunn til a by-
synge Gud for hans storhet og makt. Men nâr et bite, 
hjebpebost menneske far oppleve a stá midt I sentrum 
av Guds wide og omsorg, da far bovsangen sin dypeste 
og vakreste tone. 

Matte vi able lre denne sangen her under jordelivet, 
sâ vi en gang kan fá -gripe tonen I det store kvad for 
tronen>>. 

BJ.S. 

VOW 2 
Kirkebygden skole: 

Trinnvis utbygging 
Etter at kommunestyret vendte tommelen ned for ut-
bygging av det foreliggende forprosjekt for utbygging 
og rehabilitering av Kirkebygden skole, og sendte pla-
nene tilbake til plankomiteen for a fã utarbeidet et 
mindre kostnadskrevende prosjekt, evt. trinnvis ut-
bygging, er det nâ duket for en ny runde pa saken. 

11. sept. 1988 
Enebakk 

K.l. 11.00: Mari kirke v/B. Hel-
land og Heigheim. Stevne 
for NLM. Stevnet fort-
setter pa Misjonshuset ki. 
16. 

Lørenskog Sentralsykehus 
25/8-88. 
Kristine og Marianne har fâtt 
en sØster. 

Anne Marit og Olav StrØm 
1912 Enebakk 

2/9-88. 
Mads og Mari fikk en bror. 

Guro og Espen Lohne 
1911 Flateby 

Helga Andreassen, 
Flateby 

fyller 60 ár 8. sept. -88 

Hallo mormor! 
Gratulerer med dagen. 

Hilsen dine barnebarn 
Steve, Anders, Thomas 
Sven Terje og Torgeir 

PLAKATEN 

Betel 
Husk ukens mØter. 

Se ann. 

Misjonsstevne 
Se ann. 

Skigruppa 
Ønsker able velkommen 
til bangrennstrening. 

Se ann. 

I.L. Driv 09 01K 
arrangerer kurset -Le- 

Det foreliggende forprosjektet 
er kostnadsberegnet til 15. milli-
oner og er laget av arkitekt Di-
drik Hvoslef Eide. 

- Det det nâ skal tas stilling til 
er en trinnvis utbygging av et 
noe krympet prosjekt, sier sko-
lesjef Hans Erik Holm. FØrste 
trinn blir nybygget med âtte nye 
kiasserom, neste trinn oppru-
sting av gamleskolen, og tredje 

- Problemet var stort i tjor, og nâ 
i hØst  har det meldt seg igjen 
p.g.a. regnvret. Vi vurderer nile 
slike strekninger hele tiden, men 
sâ langt foreligger det ikke noen 
planer for omràdet ved Mjr, sier 
Dalen. - Det er vanskelige grunn-
forhold her, omrádet er svrt 
myrete noe som gjør  at det vii bli 
dyrt a finne lØsninger som er go-
de nok. En heving av veien er 
teknisk vanskelig p.g.a. det iØse 
underlaget. Man er redd for at 
massene kan gli ut. 

- Ran en bro over omradet iØse 
problemet? 

- Det er av de ting vi vii matte 
vurdere dersom omrádet blir pri-
ontert, sier Olden. 

Gangveien 
heves 

Ordinert prest Gunnar Øvste-
gard ble 5. juli utnevnt til kalls-
kapellan i Enebakk. Han har al-
lerede - sammen med familien - 
flyttet inn i presteboligen i Ytre 
Enebakk. Fra 5. september vii 
han vre i aktiv tjeneste i menig-
heten, han vii bli innsatt i tjenes-
ten ved gudstjenesten i Enebakk 
kirke 18. september og i Man kir-
ke samme dag. Vi Ønsker Gunnar 
øvsteg.rd og hans familie hjer- 

der ilL>>. 
Se ann. 

E.I.F. Turngruppa 
starter trening. 

Se ann. 

Enebakk Pensjo-
nistforening 
har medlemsmØte. 

Se ann. 

Dalefjerdingen 
sanitetsforening 
begynner fØrstehjelps-
kurs. 

Se ann. 

og siste trinn utvidelse og re-
staurering av gymsalen. 

Formannsakpet skal behandle 
saken i mote fØrstkommende 
mandag, og rãdmann BjØrn  Hal-
vorsen innstiiler pa a sette i gang 
medtrinn 1 og 2, aitsã nybygg 
med 8 kiasserom, og restaurering 
av gamleskolen under ett, og at 
gymnsalen tas pa et senere tids-
punkt. 

- Gang og sykkelveien i omrâ-
det blir antagelig hevet med det 
fØrste. I budsjettetforslaget for 
1989er dett satt av penger til det-
te, sier kst. kommi.meingeniør 
Sverre netting. Han sier at gang 
og sykkelveien ligger enda lavere 
enn riksveien, og at man vanske-
lig kan heve den sâ mye at det vil 
lØse hele problemet. Men foreld-
rerádet ved Ytre Enebakk skole 
har flere ganger henvedd seg til 
kommurieñ med foresprsel om 
ikke det g.r an a gjØre noe sá ele-
vene kommer tørrskodd over nar 
Mjr stiger. 

- Grunnen til at vi bare kan he-
ye veien noe, sier Netting, er de 
vanskelige grunnforholdene. Vi 
f.r ikke by a fyile pa for mye 
masse. Man frykter at det kan fØ-
re til at RV glir ut 

telig velkommen til Enebakk! 
Vikarprest Ingrid Strand slut-

ter i tjenesten her i Enebakk 1. 
september. Hun har gjort pre-
stetjeneste her siden 15. april. 
Nâr hun na slutter hos oss for a 
fortsette tjenesten i Hamar bis-
pedømme, vil vi si henne hjerte-
hg takk for tiden her, og Ønske 
henne alt godt videre i tjenesten! 

S.H. 

I.L. Driv 
starter trening i all 
idrett. 

Se ann. 

Vii du Ire a spilie 
to-rader? 

Se ann. 

Vii du vre med a 
synge i kor? 

Se ann. 

Flateby Kino. 
Se ann. 

Flomproblemet ved Mjar: 

Ingen planer 
—Vi har ingen aktuelle planer for en lØsning  pa 

flomproblemet pa RV 120 ved Mjr, sier overingeniør 
Dalen ved Vedgkontoret i Akershus. 

Ny kaliskapellan 
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Na haster det 

LØrdag var jeg i butik-
ken, og en bekjent kom 
bort og spurte: - Skal du 
vere spaltist i Vignett? 
- Jeg, svarte jeg, - som 

ikke engang abonnerer pa 
avisen. Sá fortalte hun at 
jeg var butt utfordret til a 
vre ukens spaltist. Det 
hadde vert enkelt, som 
forrige spaltist, Harald 
Apaines skrev, bare a si 
nei. Men livet skal ikke 
bare were enkelt. Og nar 
man far sjansen til a skri-
ye noen ord, sá skal man 
benytte den. Apalnes 
snakket om lokale prob-
lemer i Flateby, mens jeg 
vii belyse noen probiemer 
her i Ytre Enebakk pa 
strekningen fra Gran til 
Finastasjonen. 

Nytt boligomráde i Ny-
lende er under opparbeid-
else etter lengre tids plan-
legging. Det tar lovlig 
lang tid fra utsendelse av,  
anbud til arbèidene fer-
digstilles. Men dette gár 
nâ sin gang. Det som ver-
re er, er at det heiler ikke 
nâ er planlagt gang- og 
sykkelvei fra Kvrern-
stuen til Raken. Dette har 
vert diskutrt i mange âr 
uten at noe synes a skje. 
Badeplassen ved Vik (Øst- 

jordsaga) har vi heller ik-
ke sett noe til. Denne 
kommer yel sammen med 
gang- og sykkelveien. 
Denne veien blir ná mer 
aktuell og viktig enn noen 
gang fra Nylende. For-
resten, var det slik at kb-
akken var tenkt a renne 
oppover bakken i bygge-
feltet? Dermed er vi kom-
met innom teknisk etat i 
kommunen. Har de for fã 
kvalifiserte folk? Kiarer 
de a følge opp modernise-
ring/ombygging av hytter 
med tilhørende  utslipp av 
vannlkboakk (septiktan-
ker osv.)? Blir ikke en del 
hytter bygd om til mer el-
let mindre hélãrsboliger 
uten at avløpsprobieme-
ne er lØst? 

I var startet arbeidene 
med utbyggingen av Sen-
teret i Ytre. Den gang var 
det snakk om ferdigstil-
lelse i september. Vi skri-
vèr ná september og der 
star bare grunnmuren. 
Hvor buyer resten? 

Jeg har stilt mange 
spØrsmãl og kommet med 
fá svar. Men meningen 
med spalten er vel a fá i 
gang diskusjoner.. Hvör-
for jeg ble valgt til ukens 
spaltist og hvem som 

valgte meg, vites ikke, 
men trolig velger de sam-
me personene en ny spal-
tist til neste uke. 

Jeg takker for utford-
ringen og Ønsker neste-
mann lykke til. 

Gunnar Fjeflstad 

Og nestemann - ja, vi 
utfordrer faktisk en kvin-
ne - Torunn Sundbye. Det 
kunne were fint med noen 
ord fra Dalefjerdingen. 

Red. 

-Det haster med a kom-
me i gang med modernise-
ring og opprusting av fel-
lesantenneanlegget i Lia, 
sier formann i Vãglia Vei, 
Ove Halvorsen. - Far vi 
kontroll pa anlegget slik 
som det sar i dag, kan vi 
risikere at det blir satt ut 
av drift, med mørke  skjer-
mer over hele Vaglia som 
resultat. 

Det nye styret i Vâglia Vel, som 
ná har hatt sitt fØrste styremØte 
etter det ekstraordinre ársmø-
te, har gitt feilesanlegget hØyeste 
prioritet i arbeidsplarien. Grun-
nen er at man allerede er langt 
etter timeplanen med opprusting 
av anlegget. NA har imidlertid 
bygningsrâdet gitt grønt  lys for 
at antennemasta pa 25 meter 
kan settes opp i det omsØkte om-
rádet ved HØydebassenget  i BjØr-
nefaret. Betingelsen er imidlertid 
at den flyttes noe sØr - Øst i for-
hold til VanntArnet, slik at den 
blir til minst mulig sjenanse for 
beboerne. NØyaktig hvor masta 

B 
skudd til private bar-
nehager, og holde kura-
torstilling 
ubesatt.Haagaas me-
ner at den mest realist-
iske máten a fá balanse 
i budsjettet pa er a ut-
sette driften av KB 
barnehage fram til 
1.áugu'st. 

En annen mate a fa 
endene til a gá ihop pa 
er a legge fram eget 
budsjett for kapitelet 
sosialhjelp, slik at den 
øvrige driften I etaten 
ikke vurderes i for-
bindelse med endrin-
ger her, sier Haagaas. 

I budsjettforslaget er 
etatens totale brutto-
budsjett pa 32,7 mill 
med ovennevnte un-
derdekning. 24,3 av dis-
se gár til lønninger, og 
8,4 til driften forøvnig. 

Etter at helse og sosi-
aletaten har behandlet 
budsjettforslaget, blir 
det oversendt rãd-
mannen som legger 
fram sitt budsjettfor-
slag i november pa 
grunniag av etatenes 
forsiag. Deretter skal 
rádmannens budsjett-
forsiag behandles I for-
mannskap og i kom-
munestyret i desember. 

El 
- Vi far ofte hØre av vâre mot-

standere at vi er rasister. sier 
Ronny. Men det er ikke sant. Vi  

skal plasseres har bygningsràdet 
overlatt til Veilet og beboerne a 
komme fram til i feilesskap. 

For de som i dag er tilknyttet fel-
lesanlegget i Váglia betyr opp-
rustingen en kostnad pa 2000 
kroner dersom de fortsatt Ønsker 
tilknytning. Det er opprettet 
egen bankkonto til disse pen-
gene, og det er sendt ut bank-
giroer til husstandene. Det er me 
ningen at belØpet  skal betales i 
to omganger, med kr 1000,- pa 
hver giro.— De som er tilknyttet 
anlegget i dag, og som ikke be-
taler inn dette belØpet, vii ved 
montering av det nye anlegget 
ikke bli tilkoblet, sier Halvorsen, 
—og de som i dag har spesialav-
tale p.g.a. koblingsbokser i huse-
ne sine, ma for ettertiden betale 
ordinr avgift, fordi det ikke len-
ger er nødvendig med slike ko-
biingsbokser. 

De som er tilknyttet fellesanleg-
get i dag, og som Ønsker a bli til-
koblet, ma betale 3.500 kr for til-
koblingen, pluss de 2000 kronene 
for opprustingen, aitsa totait kr 
5.000,-. 

er for a gi innvandrerne sosiale 
rettigheter og stemmerett, sam-
tidig med at de far innvilget 
norsk statsborgerskap Men vi 
kan ikke gá god for navrende 
system med trygdeordninger 
som gir dem srrettigheter som 
de ikke har betalt for gjennom 
skatter.. 

Men om innvandrerne skal v-
re uten sosiale rettigheter i de 

jemârene det tar ;h-U statsbor-
geiskp, dethar ikke Ronn'y og 
Kai noe svar pa. 

Hva skal skje framover, og hva 
vii dere jobbe for lokalt? 

- Jeg synes ikke det er riktig 
binde oss pa forhand nar det giel-
der det spørsmalet, for folk kan 
M et gaIt inntrykk, sier Ronny. 
Nàr det gjelder hva som skal skje 
framover, kan jeg nevne Frems-
krittsuka fra 10 - 18 september. 
Da skal vi ha stands over hele 
kommunen, og vi vii vre med 
der og benytte anledningen til a 
gjøre folk oppmerksom pa at vi 
na starter et lokalt FpTJ. 

Bygningen vi presenterte i Vignett nr 
29 var den gamle bygningen pa Bjerkely 
misjonssenter, som opprinnelig var bar-
neskole i Ytre Enebakk. Det var mange 

Kj"ent i Enebakk? 

som kjente igjen bygningen denne gang, 
og av disse har fØlgende tre etter lodd-
trekning fàtt tilsendt hver sitt lodd i pen-
gelotteriet: 

Anna Nordby, Dalefjer-
dingen 
Frode Grosvold, Ytre 
Enebakk 
Michael Furulund, Kirke-
bygda 

Denne gangen er det litt av 
en nøtt vi presenterer. Vi 
gjØr derfor en vri, og vii bare 
trekke ut en vinner Ti! gjen-
gjeld vii den ene vinneren fá 
tilsendt 3 iodd i pengelot- 

tenet. Vet du hvor dette er, 
sã skniv til oss, eiler ring tif. 
92 60 04. Vi ma ha svaret in-
nen frstkommende tirsdag 
kiokka 12.00. 

'J4IIllIam 
c7Laaland's 

EFTF. 

er 
med... 
	I 



Det eneste vi kreverfor  at du skalfa full 
glede av Senior Service-fordelene, er at du er 
kunde i ABC bank, og er over 60 ár, Om du 
er over 60, men ser unormalt ung Ut, 
kanskje du skulle ta med et aldersbevis for 
sikkerhets skyld  ...? 

1iuitt 

45-0 
	0 

âring tatt pa fersk 
gjerpipgiABCbank0 

Han sa han var 60. 
Den historien biter du selvsagt ikke pa. 

Men det spors om ikke noen og enhver har 
grunn til a misunne vâre kunder over 60 âr 
akkurat nà. 

ABC bank-kunder over 60 âr i Oslo! 
Akershus kan ná Ia sift eget kundekort. Kortet 
gir adgang til gratis, personlig râdgivning i 
sporsmal som angàr din private økonomi. 

Denne tjenesten i ABC bank har vi gill 
navnet Senior Service. 

DIN EGEN, PERSONLIGE RADGIVER 
I ABC BANK. 

Som Senior Service-kunde vii du fä bedre 
rentebetingelser pa Personkonto. Du betaler 
frre gebyrer. Du vil là tilbud om reiser og 
kurs. Men den største fordelen av dem alle er 
din egen râdgiver, som du kan be om rAd i alle 
spørsmál som gjelder din personlige økonomi. 

Senior Service-konsulenten har bade 
erfaring og opp1ring i økonomiske spørsmAl 

som er aktueiie i din aldersgruppe. 
Ta en telefon, og gjor en avtale. 
Kanskje kan del Iønne seg a se nrmere 

pa Ian du har? Vurdere spareformer? 
Redusere utgiftene? Vurdere nye skatte-
fradrag? Søke Iánestøtte gjennom kommunen? 
Kanskje ... ? 

Hvorfor vente til gode ràd blir dyre, nàr 
du far dern gratis hos Senior Service? 

SENIOR SERVICE FINNER DU NA 
I HVERFJERDE ABC BANK 

I OSLO/AKERSHUS. 
Kontakter du din lokaie ABC bank, far du 

straks vite hvor den nrmeste Senior Service-
konsulenten i ditt omràde er. 

Er du kunde i en annen bank? Send inn 
kupongen, og là full glede av Senior Service, 
du ogsá. Sjelden har du hatt en bedre grunn til 
A bytte bank. 

Senior Service. Bare for deg over 60. 
Fy11 Ut kupongen (bruk heist store bokstaver), og 
send den i en konvolutt til ABC bank, Markeds-
seksjonen, Postboks 1172 Sentrum, 
0107 Oslo 1. Senior Service-konsulenten I ditt 
omrkde vii sâ kontakte deg for a avtale et mote. 

(Sett kryss) D jeg er kunde I ABC bank. 
Jeg vii bli kunde i ABC bank. 

11 Jeg onsker mer informasjon. 

Ditt navn 	  

Adresse 	  

Postnr. 	Sted 	  

Jeg treffes best pa telefon 	  

A/JO/4 
En god bank gjørdet enIdei. 
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Pensjonisttreff 
Førstkommende tirsdag er det igjen kiart for 

Pensjonisttreff pa Ignarbakke. 

Det er trekkspiilklubben Frisk Luft som fØlger opp sin árviss 
og populre tradisjon med dette pensjonisttreffet, hvor bygdas 
eldre garde kan svinge seg til glade trekkspilltoner. I Ar er ogsa 
Rallaren med og inviterer. Det blir som vanlig gratis adgang og 
servering. 
- Vi haper pa stort oppmØte ogsã i Ar, sier leder for Frisk Luft, 

Odd Liiiejordet. 

NOMINERT TIL 6 OSCAR 
VINNER AV 2 GOLDEN GLOBE PRISER 
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Drosjene I Enebakk 
er med... 

 

  

Jiuitt 

Trivsel og toppm 
M11jo i korpset 

VAR 
FAVDRITT 

ER 
TILBAKE 

MED 
NYE 

STORE 
EVENTYR!' 

Enebakk skolekorps , fotografert under jubileumsfesten i fjor hØst. 
ARAMOUNT PCTURS PRESENTEREA 

PAUL HOGAN LINDA KOZLOWSKI 
Visst er de smâ, bare ti i tallet,Enebakk skolekorps, men de har det goy. Topp mu-

jØ og trivsel for musikantene.Forrige tirsdag spilte de for barneskolen, som en del 
av rekrutteringen. For ná er det tid for opptak av aspiranter. I Enebakk skolekorps 
far man begynne i korpset allerede fra 2.klasse av. 
Og nâ trenges rekrutter. 10 spillende musikanter er lite, nye krefter kan bety vre 
eller ikke were. 

FØr sommerferien var vi fern-
ten musikanter i korpset, for-
teller kasserer Sigrid Rustad, 
men i lØpet av sommeren pleier 
detjo A forsvinne noen. Vi ma se i 
Øynene at vi er inne i en bØlgedal, 
men vi er ved godt mot, og hâper 
at det fine miii Øet korpset repre-
senterer skal friste . Vi har tenkt i 
nye baner, og i hØst har vi tenkt a 
prØve a starte en lek og rytme-
gruppe for fØrsteklassinger. Det 
gjeider a nâ ungene for de er en-
gasjert i for mange av de andre 
tingene vi konkurrerer med, sier 
Sigrid, og hun med mange andre 
synes det yule vre leit om man 
skulie matte legge inn árene et-
ter 30 ârs drift. I fjor feiret korp-
set sitt tredveársjubileum, og i 
den aniedning ble det startet et 
veterankorps av de som var med 
dengang. Medlemmer av dette 
korpset far ná adgang til a vre 

Ny innehaver 
Bolseths eftf. i Kirkebygda har 

fãtt fly innehaver etter Kjeil 
Ringnes. Det er Tove Hagen, tid-
ligere drosjesjãfØr, som har over-
tatt butikken.  

stØttespiilere pa korpsets øvei-
ser. 

—Men tenk dere en 17. mal uten 
musikk, sier Sigrid! Nei, korpset 
skal leve, og optimismen er stor. 

Roger Nilsen er fortsatt korp-
sets dirigent, og har ikke latt seg 
skremme av at det har skrumpet 
inn i iØpet av sommeren. Men i 
host har korpset sagt nei til kon-
serter. De er for fa, og ma satse pa 
A bygge opp noe igjen.. 

Sigrid kan fortelie at det sosi-
ale miljØet i korpset er perfekt, 
med godt forhold mellom voks-
ne, ungdommer og barn. I som-
mer var de med pa Kragerøfe-
stivalen hvor 2.500 musikanter 
var med. De gjorde det slett ikke 
verst i marsjkonkurransen der, 
med 68 poeng. Vinneren hadde 
ca 72. Hver vinter drar korpset pa 

Driftssjef 
Kst, kommuneingeniØr Sverre 

Netting er ansatt som driftssjef 
kommuneingeniØr)  

slalomtur til Hurdal, noe som 
selvfØigeLig er veldig popu1rt. 

Økonomien i et sa lite korps er 
selvfØigelig anstrengt, med fá for-
eldre til a stØtte opp. Men de som 
er star til gjengjeld pa. 10. sep-
tember blir det loppemarked, og-
sá i Ar skal de selge julenek som 
de selv har bundet, og ellers gar 
det i dugnader og kakebasarer 
her som i bygdas andre korps, lag 
og foreninger. 
Den anstrengte Økonomien i host 
har imidlertid gjort at man for en 
tid har mattet kutte Ut gruppe-
øveiser p.g.a. Økonomien. 

- Vi haper ná pa stor oppslut-
ning av aspiranter, sier Sigrid 
Rustad, som pa ingen mate er 
knuget av pessimisme. Dette 
skal gá. Vi har mye a ta vare pa 
av miljØ, musikk og tradisjoner. 

BarbØl fly 
leder I 
Tomte- 
seiskapet 
Carsten BarbØl (kr.f.) er valgt til 
fly leder for Enebakk tomtesel-
skap etter Aaage Svarthoi som 
har vrt selskapets leder siden 
det ble startet øvrige med-
lemmer i styret er Svein Kristian 
Kjelgârd,(Fr.p.)Even 
Ungersness,H Anne Lise Skaug 
(AP) (nestleder) og Egil JØrgen-
sen (A?) 

Den patroppende leder Carsten 
BarbØi takket Svarthol for hans 
innsats gjennom alle ár, og over-
rakte blomstervase med kom-
munevapen som takk. 

Her kommer filmen mange 
venter pa! Crocodile Dundee IF 
Den vil bli vist i forbindelse med 
Flateby-dagene førstkommende 
heig, men pa grunn av erfarin-
gene fra den fØrste krokodille-
ulimen med fuile hus over flere 
dager, vil filmen bli yist over flere 
dager (fra og med fredag 9.9. til 
og med 15.9. - Se annonse). 

Crocodile Dundee og kjres-
ten Sue reiser fra New York til-
bake til jungelen i Australia, - 
men en narkotikabande fØlger et-
ter. Men iakten etter Dundee 
skulle vise seg a bli tØffere enn 
bandittene trodde! 

Flateby Kino vil denne uken 
ogsa kunne tilby filmen som ble 
nominert til 6 Oscars, Forhekset  

av mânen, med Cher i hovedrol-
len. <'Forhekset av mânen er en 
midtvinternatts drØm av en 
komedie. Cher spifier en ita-
liensk-amerikansk en.ke  som er 
fast bestemt pa a forandre livet 
sitt til det bedre. Hun er over-
bevist om at grunnen til at hen-
nes første ekteskap tok en bra 
slutt, var ganske enkelt fordi hun 
ikke ble fridd til skikkelig og at 
seremonien ikke fant sted i kir-
ken. Na vil Loretta at alt skal gá 
riktig for seg fØr hun igjen er vii-
hg til a innga et nytt ekteskap. 
Men det skal vise seg ikke a vre 
sa lett... 

Vises torsdag og sØndag (Ung-
domsfllm - se annonse). 

Inger 



Kai Helge Nymo og Ronny Strom ser optimistisk pa rekrutteringen til FpU i Ene-
bakk som na ligger i startgropa. 
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Nye arbe*dsplasser i Dalen 
Frisk satsing pa, datasalg 
har skapt nye arbeids-
plasser i Ekebergdalen. 

Like for ferien startet et 
nytt, spennende firma 

Marit StrØm er ofte  selv a 
finne bak  telefonrØret  for 
a selge annonser. Et av lo-
kalene er inndelt i romsli-
ge baser, hvor de deltid-
sansatte har sine aT-
beisdplasser. 

opp i lokalene hvor Kir-
kebygden Foto tidligere 
holdt til. Det nye firmaet 
har datasalg av biler, 
campingvogner og andre 
motoriserte kjøredonin- 
ger 	 som 
arbeidsomráde.Allerede 
ná kan de driftige leder-
ne, Marit Strom, og Kjell 
Sletteberg si seg tilfreds 
med driften. De trenger 
faktisk flere folk i tilegg 
til de 7 som allerede er be-
skjeftiget i firmaet. 

Annonse/datasaig er navnet pa 
firmaet som allerede selger over 
limit for lØnnsomhet. Virksomhe-
ten er del av en landsomfattende 
kjede som Nord - Consult star 
bak. Nord - Consult har ti slike 
avdeiingskontorer i Norge. Av-
delingen i Ekebergdalen har Oslo 
og Akershus 
som sitt distrikt, og kan snart og-
s& inniemme Østfold som del av 
det. 

Foruten Kjell Sletteberg og 
Marit StrØm  har bedriften 5 del-
tidsansatte, og det er god plass 
til fler, sier Sletteberg. Han háper 
fleksibel arbeidstid, muligheter 
for gode inntekter, og en trivelig 
arbeidsplass med hyggelig miljØ i 

Enebakk skal friste. Arbeidet i 
Annonse/datasaig ligger i firma-
ets navn. De ansatte jobber med 
datasalg pr tif. Pa grunnlag av 
salgsannonser i ferske aviser rin-
ger selgerne potensielle kunder 
og tilbyr annonsetjeneste gjen-
nom tidsskrift og datalister.- Vi 
fØlger opp kundene fram til et 
eventuelt saig, og saig blir det for 
de fleste som benytter seg av v-
re tjenster, sier Sletteberg, og 
legger til at i de tilfellene der det 
ikke lykkes er det p.g.a- for høy 
pris i forhold til marked. Nár 
kunden kjøper annonsering hos 
oss, blir gjenstanden registrert 
inn i vart dataregister. Gjennom 
•dette registeret har vi konti-
nuerlig et stort utvalg av biler og 
campingvogner for folk som er i 
markedet for dette.Fordi vi er 
landsomfattende er mulighetene 
for a M tak i nettopp den bilen 
man er ute etter enorme.Nár man 
ikke kan hjelpe en kunde gár for-
espørselen videre til et av de an-
dre avdelingskontorene som sØ-
kre i sitt registerSkal man kjØpe 
bil lØnner  det seg a gjøre det pa 
denne máten, AnnonsekjØpet 
hos oss betyr ogsâ at det kunden 
vil selge blir annonsert i bladet 
KjØp og saig, med muligheter for 
fornyelse uten ekstra kostnader 
for kunden., sier Sletteberg. Marit StrØm  og Kjell Sletteberg vedfzrmaets nerve - da-

taskjermen. 

Fp U Enebakk i startgropa 
Eldreomsorg og eien-

domsrett er saker som 
opptar Kai Helge Nymo 
og Ronny Strom sterkt, 
nar de na sammen med 
Therese Aksnes tar initi-
ativet til a etablere FpU, 
Fremskrittspartiets ung-
dom i Enebakk. 
Den lokale avdelingen av 
Fremskrittspartiets ung-
dom skal etableres pa et 
mote pa Mjer ungdoms-
skole neste onsdag, og mi-
tiativtagerne er opptim-
istiske nár det gjelder 
oppslutningen. 

Ut fra de signaler vi har etter a 
ha snakket med venner og be-
kjente tror vi at mange vii bli 
med, sier Ronny StrØm,  som er 
sønn av Enebakks nye varaord-
fører Øyvind  StrØm. 

- Til motet far vi besØk av en 
fra FpU sentralt som vii inhor-
mere om FpU, og vi háper at vi 
far valgt et interimsstyre som 
kan fungere fram til ârsmØtet. 
Datoen for dette er forelØpig ikke 
fastsatt. 

- Hvorfor vii dere nâ kaste dere 
inn i politikken? 
- - Jeg Ønsker a drive politisk ar-
beid, fordi politikk er noe som 
angár oss alle, sier Kai. - Ofte 
sier bekjente til meg at de ikke er 
interessert i politikk, de kan ikke 
skjønne vitsen. Jeg prØver A for-
telle dem at alt handler om poli-
tikk, til og med prisen pa rØyke-
pakka i lomma di er resuitat av 
politiske beslutninger. Man kom-
mer ikke utenom politikk hvis 
man vii vre med a utvikle sam-
hunnet. Og det er det vi Ønsker. A 
skape et best mulig samfunn for 
alle. 

- Og hvilke saker er dere spe- 

sielt opptatt av i den forbindel-
Se? 

-Eldreomsorgen er en sak vi 
virkelig brenner for, sier Kai. De 
gamle skal ha det godt. Ned-
skjringer skal ikke ramme 
dem.. 

- Men alle gamle er vel ikke sy-
ke og fattige? 

- Nei, men mange er det. Og 
det er horribelt a se hvordan bare 
gikk Ut og forsØkte a ta stua fra 
beboerne pa Kopaas. Vi vii ogsâ 
gã inn for a styrke hjmmehjelp-
sordningen. 

- Hva med omsorg for barn? 
- Omsorg for barn bØr  i størst 

mulig grad overlates til foreld-
rene. Barnevernet kan gripe inn 
nãr det er fare for liv og helse. 

- Og skolen? 
- BØr vre et sted a lre, ikke 

et sted a vare repliserer Kai.-
Skoien er viktig, den bØr  styrkes, 
og det bØr investeres i vedlike-
hold. 

- Ellers ser vi miii Øvern som 
veldig viktig, sier Kai. Det ma 
vre balanse i Økosystemet, el-
lers overlever vi ikke. Miljøkjel-
tringene ma straffes og ilegges 
bØter som smerter skikkeiig. I 
dag er det billigere a betale en 
bot enn a rette pa feilene. Vi me-
ner det er forurenserne som skal 
betale. Ikke skattebetalerne. 

Nar det gjelder hva som er of-
fentlige oppgaver ellers, star Kai 
og Ronny pa FpUs oppfatning av 
at staten har et ansvar for retts-
vern, forsvar, og et sosialt sikker-
hetsnett for folk som har kom-
met uheldig Ut her i verden, og 
som ikke kan betale for seg. 

- Dere vii styrke hjemmehjelp-
sordningen, bedre eldreomsorg, 
og investere i skoler. Dere ma ha 
penger til forsvar og rettsvern, 
politi til beskyttelse av blant an-
net eiendomsretten. Hvordan 
skal det ga til nar dere samtidig 
vii redusere skatter og avgifter? 

- Flere oppgaver som det of-
fentlige i dag bruker penger pa 
kan overtas av private. Vi ser 
f.eks. positivt pa privatisering av 
sykehusene. Det ma vre et visst 
forhold mellom ofbentlig og pri-
vat virksomhet. Folk som har 
rad til a betale for sykehusopp-
hold far gjøre det. 

- Hva skal de andre gjØre? 
- Der ma man ha et sosialt sik-

kerhetsnett som sØrger  for at de 
far den hjelpen de trenger., sier 
Kai. - Dersom vi far konkurranse 
mellom forskjellige sykehus vii 
det fØre  til at service og kom- 

petanse holdes oppe, mens prise-
ne holdes nede. 

- Det er vel ikke gatt helt slik 
etter bØlgen med etableringer av 
privatklinikker? 

- At mange privatklinikker ik-
ke overlever, kommer av at de 
blir skattet ihjei, sier Kai skra-
sikkert. 

Andre ting som FpU er opptatt 
av er a fjerne likestillingsloven 
som de oppfatter som kjØnns-
diskriminerende. De vii ha full ii-
kestilling mellom kjØnnene,  sier 
Ronny, Men samtidig vii de ikke 
akseptere iikestillingsombudets  

pekefinger mot menn. Alie men-
nesker er like mye verd, hevder 
de, og Kai tror at stemmeretten 
for kvinner var resultatet av en 
gradvis utvikiing. - For 20 ar si-
den var det et skarpt skilie mel-
lom kvinnfolk og mannfolkar-
beid, sier han. I dag er det aksep-
tert at man stiller pa lik linje i yr-
kesvalg. Og selv om han motvil-
hg innrømmer  at utviklingen ik-
ke har kommet belt av seg selv, 
sa kan likestilling ikke gjen-
nomfØres med tvang, mener han. 

Forts. side 3 (2) 
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Knallseier for P 16 

Foranfra v. Hege Anita Johansen, Rita Stensli. Lise Haga, May Helene RØdal, Stine 
Bjerke strand, Hanne JØrgensen,  Elin Folstad 
Bak fra v. Bente Gjestang, Christina KØhn, Elin Sceter, Grete Solem, Anett Hansen, 
Ann Magritt Thune. 

Satser Pa' flere 
juniorlopere 

Tirsdag starter ELF's skitrening for fulit. Skigruppa 
ser fram til en fin sesong, etter at det na er innkjØp fly 
løypemaskin med utstyr for preparering av lØyper  til 
skøyting. Alt ligger yel til rette for sesongstart. Det 
gruppa Ønsker seg ná er a fA større bredde I eldre kias-
ser, og de Ønsker et stØrre engasjement fra Skifore-
ningen pa Flateby. 

Driv vant igjen 
Driv fortsetter a imponere. Fredagens kamp mot Skog-
strand endte med nok en Driv - seier.Det ble en god 
kamp pa den vâte Mjarbanen. 

	

 	det som skilte de to lagene fra 
Av Gunnleik Seierstad 	hverandre var at Driv laget mal, 

og det maktet ikke Skogstrand. 
Drivs beste spillere I denne kam-
pen var Ingvar Nss og Pal Jahr. 

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A.S 
er med... 

I denne kampen hadde begge 
lagene hver sine perioder. Men 

NOW 	7 

Det ble overveldende 
seier for Enebakks P 16 i 
Bingsfoss cup pa SOrum-
sand forrige heig. Det del-
tok 16 lag i denne cupen, 
hvor 	enebakkjentene 
vant alle sine kamper. Fl-
nalekampen, som de spil-
te mot Moen vant de 3-2. 

Pa treningen I Mjerhal-
len forrige tirsdag ble 
seieren feiret med frukt-
champagne, og seiers-
gleden var stor. 
Og jentene har faktisk 

gàtt fra seier til seier Og-
sâ denne helga viste jen-
tene hva de var gode for i 

Skárerhallen, der de vant 
Kurland - cup etter 7 - 4 
seier i finalen mot 
Gjerdrum. Jentene har 
all grunn til a se med op. 
timisme pa den forestâ-
ende sesongen. 

Skigruppa i ElF har i dag en app-
slutning p6.30 - 35 aktive lØpere, 
de fleste i yngre klasser. 
- Vi vii na satse pa a fA opp an-

tallet juniorlØpere,  sier Leder i 
gruppa, Harry Olafsen.— Men for 
a ra til strØrre bredde i eidre klas-
ser er det viktig a ha gode tre-
ningsforhold. Med den nye mas-
kinen er vi et langt stykke pa vei, 
og frivillige som star for lØype-
preparering gjØr  en kjempeinn-
sats. Men det er ikke til a stikke 
under en stol at bade Kirkebyg-
da og Ytre Enebakk har et bedre 
lØypenett, noe som ikke minst 
kommer av at Skiforeningen har 
en person som er ansatt til lØype-
preparering der. Et bedre lØype-
nett vihle bety mye for rekrut-
teringen til skigruppa, sier Olaf-
sen. Til sure kommentarer om at 
man bare arbeider med lyslØypa 
sier han at det hadde vrt lettere 
a iegge forholdene bedre til rette 
med et utvidet lØypenett,  dersom 
Skiforeningen hadde engasjert 
seg mer aktivt pa Flateby 

Skigruppa trener i hØst pa 

Haughia skole, fra januar er det 
trening i lysløypa. Ellers planleg-
ges en barmarkssamhing for ung-
dom pa SanderstØien, og to snø-
samlinger pa SjusjØen for aktive 
fra 12 og og oppover, og en sam-
ling pa Espedalen. Her er det me-
ningen at ogsa sØsken og foreidre 
kan vre med. 

- Vi ønsker at skitreninga 
etterhvert kan et ledd I app-
byggingen ogsa for andre idret-
ter, sier Olafsen. Denne trenin-
gen er fin med tanke pa en ski-
kkehig fysisk oppbygging, fordi 
den er sa variert. Man far brukt 
alle muskler og iedd. 
I tilieg til den feilestreningen 

det legges opp til tirsdager og 
torsdager, vii det I ar ogsa bli tre-
ningsopplegg pa sØndagen for de 
fra 12 âi-  og oppover. 

Da er det meningen a motes ved 
Streiflnn og ta en halvannen ti-
mes rolig jogging i skaueri. Og 
her inviteres turlØpere til a vre 
med. ldrettsskole for barn 

Lederkurs 
IL Driv starter nâ 

opp med idrettsskole 
for barn i aideren 6 til 
9 âr.Første trening 
for seks/sju - âringer 
starter 	førstkom- 
mende mandag, og 
for âtte/ni - ãringer 
førstkommende tors-
dag. Meningen med 
idrettsskolen ,hvor 
IL Driv nâ fØlger opp 
vedtaket om barnei-
drett fra idrettstinget 
I fjorer a gi 6 - 9 - 
àringer et allsidig 
treningstilbud .NØ-
stepartiet for 4 - 5 
áringer vii bli opp-
rettholdt. 
De andre turnpartienefol' barn 

i den aktuelle alder vii bli lagt 
ned og erstattet gjennom idretts-
skolen. Etter en overgangsperi-
ode regner man ogsá med at tre-
ningen i de andre gruppene, ski 
og fotball,for 6 - 9 áringer blir 
eratattet gjennom det nye allid-
rettstiibudet. 

Velegnet 

Tanken om a sette i gang et 
slikt aiiaktivitetstilbud til barn 
under ti ár fikk nring da en re-
presentant fra Oslo idrettskrets, 

Anne Gro Harby,i var besØkte 
kiubben, og holdt et engasjeren-
de foredrag om barneidrett pa 
Mjr ungdomsskole.Hun mente 
at ILDriv, med det lokaimiijØet 
som er i Ytre Enebakk burde v-
re velegnet for en barneidretts-
skole. Det ble derfor nedsatt en 
prosjektgruppe som fikk i man-
dat a planlegge en allidretts-
gruppe for barn fra 6 - 9 âr, med 
tanke pA oppstaring 1 
hØst.Gruppa, som har vrt sam-
mensatt av en representant fra 
arbeidsutvalget, en fra 0 - grup-
pa, en fra Turn og trim, en fra 
hândb all og en fra basketgruppa, 
har nâ levert et ferdig konsept for 
igangsetting, med blant annet 
ârsplan 	for 	det 	fØrste 
driftsâret.Planen for barneid-
rettsskoien er behandiet og 
godkjent av hovedstyret, og de 
forskjellige gruppene i laget har 
ogsa gitt sin tilslutning. 

Alisidig trening 
Arsprogrammet er sammen-

satt av allsidig trening, friidrett, 
balltilvenning, vanntilvenning, 
ski orientering, og det hele av-
sluttes med en barneolympiade. 
Det skal vre en hovedtrener for 
hver av de to gruppene, og i til-
legg hjelpetrenere. Den aktuelle 
gruppa ma stille med opplegg og 
trener 1 henhold til ârsplanen 
so9i er lagt opp. For allsidig tre-
ning, er det hovedtrener som har 
ansvaret. Administrativt er bar-
neidrettsskolen lagt inn under 
hovedstyret, men et eget utvalg 
skal ta seg av den praktiske orga- 

niseringen, sásom innkjØp av 
nødvendig utstyr. Prosjektgrup-
pa har søkt Oslo og Romerike id-
rettskretser om midler til slike 
investeringer, samt til godtgjØr-
else til trener. Kretsene dispone-
rer Øremerkede midler til dette 
formãlet. 
Oppfølging av vedtak 
Nâr nã IL Driv setter igang id-

rettsskolen for barn i alders-
gruppen 6— 9 âr, er det helt I trâd 
med helt Norges idrettsforbunds 
intensjoner for barneidrett. Id-
rettsforbundet ser allsidig Id-
rettsoppiring av barn som en 
nødvendighet for a nb. topp og 
bredde.Forbundet mener at tid-
hg spesialisering ofte fØrer  til fra-
fall i ung alder. Spesialisering er 
dessuten mer ressurskrevende 
bade hva gjelder ledere, Økonomi 
og trenere. Forbundets hensikt 
er derfor at barnidretten skal 
gjennomfØres som allsidig id-
rettsopp1ring/idrettsskoler for 
alle barn. Det er ogsà utarbeidet 
konkrete retningslinjer for silk 
barneidrett. Disse ble vedtatt pa 
idrettstinget i mai ifjor. 
I disse reglene heter det at bar-

neidretten skal tilrettelegges 
som allsidig idrettsoppiring 
med sikte pa A stimulere barnas 
fysiske , psykiske og sosiale Ut-
vikling, og gi en opplring og 
innfØring i flere idretter. Her er 
det ogsá fastslátt at barn under 
10 âr bare kan delta i konkur-
ranser i idrettslag og i konkur-
ranser 1 lokalmiljØet. 

Onsdag 	21.september 
starter 	IL 	Driv 
!ederkurs.Kurset, som er 
gratis, tar sikte pa a gi 
deltakerne 	grunnieg- 
gende kunnskaper om 
driften av et idrettslag, og 
idrettens organisasjon 

- Som utdanningskontakt 1 
Driv vii jeg anbefale alle nye til-
hitsvalgte pa det sterkeste A ta 
dette kurset, sier Unni 
Simonsen.— Av erfaring vet jeg at  

tittelen pa kurset skremmer 
mange, men kurset er meget 
nyttig, nettopp fordi det tar for 
seg grunnleggende kunnskaper 
om driften av et idrettslag. Alie 
vet j  at j  mer kunnskaper man 
har om det man driver pa med, jo 
mer interessant bhir oppgaven. 
Simensen prsiserer at det ikke 
fØlger noen forpliktelse med a ta 
et shik kurs, i retning av A ta enda 
fler very. - Men kurset bØr vre 
en god motivasjonsfaktor 1 seg 
sjØl, sier hun. 



Fin innsats i Honda - cu 

65 mm., 2 - 0 
Kampfakta: 	 89 mm., 3— 0 

Fjellhamar - Enebakk , 3 
—o 
Mâl: 
47 mm., i - o 

Enebakks lag: 
Roy Brunstrøm, Richard 
Bakke, (Roar Sandãs 45 
mm.) Fred Sandãs, Rag- 

Enebakk gjorde de de kunne, men Fjellhamar var best 
denne gangen. 	 - 

All idrett 
IL Driv starter trening I all idrett for barn i al- 
der 6-9 ár. 

6- og 7-6ringer mØter mand. 12.9. kl. 18.00, 
8- og 9-âringer mØter tarsd. 15.9. kl. 18.00 
pa Ytre Enebakk barneskole. Pámelding ved frammØte. 

PINSEMENIGHETEN W% 

YrRE ENEBANK IiETEL 
Ons. 7.9. kl. 19.30: Menig-
hetsmØte. 
SØn. 11.9. kl. 10.00: SØn-
dagsskole. Kl. 19.00: Ha-
rald Nyen, sang og vit-
nesbyrd. 
Alle velkommen. 

TØrr veil i Ar? 
Huslagret, knusktØrr ved for peis, ovn el. kamin, rimelig 
til salgs i sekker. TilkjØrt el. avhentet. 

Sundby, Dalefjerdingen 
TIf. 92 62 40 el. 92 63 68 e. kl. 18.00 

KJOPES 

Brukt ergometersykkel 
Ønskes kjØpt. 

Henv. Vikan, tif. 92 8117 

I KUNNGJORINGER 

Flateby Vol 
arrangerer HØSTFEST pa Flateby Samfunnshus lØrd. 
10.9. kl. 20.00 til kl. 01.00. Musikk av Kavalkaden. DØre-
ne stenges kl. 22.00. 
Velkommen. 

Misjonsstevne 
SØn. 11.9 kl. 10.00: Marl 
kirke. 
Ki. 16.00: Misjonshuset. 
Talere: Birger Helland, 
Steinar Helgheim, Anne-
Gra Stige. 
Kor- og duettsang. Be-
vertning. Gave til Misja-
nen. 
Velkammen. 

Misjonssambandet 

Syng og vr glad 
Hvorfor synger ikke du I kor? 
Bli med i et hyggelig kormiijø! 
Vi over hver mand. ki. 19.30 pa Hauglia skole I 
dandskapet>>. 

Vii du vite mer om koret vart, kontakt Bente øster-
eng, tlf. 92 81 84. 

Sangerhilsen I 
FLATEBYKORETJ  

Turngruppa starter 
trening pA Hauglia skole 

FO- 	mand. 12. sept. 
kl. 17.00-17.45: Lekeparti jenter/gutter 4-5 ár 
kl. 17.45 - 18.30: Jenter 6-8 ár 
kl. 18.45 - 19.45: Dame Aerobic 
kl. 20.00 - 21.00: Dame Aerobic 

Dame Aerobic mØter app I god tid første gang, da inn-
skrivningen tar tid. 
InstruktØr fra Evys dansestudio. 

onsd. 14. sept. 
kl. 17.00 - 17.45: lekeparti jenter/gutter 4-5 âr 
kl. 17.45 - 18.30: Jenter 9-12 ár 
kl. 18.30 - 19.15: Gutter 6-10 âr 
kl. 19.15 - 20.00: Jenter 12-16 Sr 
kl. 20.00 - 20.45: Ungdom 

Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. 

Ev. spørsmál: Tif. 92 83 36. 
Styret I Turngruppa 

Vii du We A spille? 
Nybeg.kurs to-rader A-D starter i host. 
Interesserte melder seg pa i 

HE 92 63 94 - 92 42 92 

Daleijerdingen 
Sanitetsiorening 

begynner førstehjelpskurs pa Granly 12., 13. og 14. sept. 
kl. 18.00. InstruktØr v/Norsk Folkehjelp, Inge Skjelaug. 
Kurset koter kr 50,-. 

Skigruppa 
Ønsker alle velkommen til langrennstrening. 
FØrste treningsdag tirsdag 13.9. kl. 17.30 pa 
Hauglia skole. Vel mØtt. 

Enebakk Hope 
har medlemsmØte pa Gamle herredsstyre-
sal tors. 15. sept. Id. 20.00. 
Av hovedsaker nevnes: Nominasjon til 

Stortingsvalg 1989. 
Vaig av representanter til nominasjonsmØte I Akershus 
HØyre. Medlemmer av Enebakk HØyre  og Enebakk Un-
ge HØyre: MØt opp! 

Styret Enebakk HØyre 

8 	 
KUNNGJØRINGER 

IL Driv 
og 01K 

Enebakk 
Pensjonistlorening 

Sin miniputtlag fra IL 
Driv deltok i helga i Hon-
da - cup i As. 

Vrgudene sto bi, og ytter-
bydas framtidige fotbalifan-
tomer utfoldte seg med stor iver 
og entusiasme, sá svetten silte 
mat de forskjeilige Folio - lag 
sam deltok. Med dØdsforakt gikk 

Fredag var Enebakks A 
- lag pa besøk hos Fjell-
hamar. Ettersom begge 
lagene kjemper i toppen 
av tabellen, sâ er alle p0-
eng gode a ta med seg. 

Denne gangen var det Fjell-
hamar sam trakk det lengste 
stráet. Enebakk hadde tydeligvis 
ikke dagen sin, og de vanskelig 
spilleforhaldene var heller ikke 
til Enebakks fardel.Den veldig 
váte grusbanen gjorde at ballen 
stoppet i vanndammene loran 
mál, slik at motstanderen lett 
kunne plukke app ballen. Men 
farholdene var jo like for begge 
lag, sá dt sam avgjorde kampen 
var Fjellharnars tre mM mot Ene-
bakks 0. Derrned ser det stygt Ut 

for opprykk til 4.divisjon for Ene-
bakks vedkommende. 

RELIGIOSE MØTER 

de inn i taklingene, som noen 
ganger ga uttelling, andre ganger 
endte det pa trynet. Mye fin mini-
puttfotball var det a Se, og alt i 
alt gikk det riktig bra med Drivs-
pillerne. To av lagene markerte 
seg kiart. Det var Driv I, mini-
putt 79, og Driv I, miniputt 78. 
Begge disse lagene gikk til fina-
len. Na skal riktignok sies at det 

ikke skal vre vinner eller taper i 
cuper i disse ârsklassene, hvor 
man i stedet matcher sluttspill 
etter resultater gjennom cupen. 
Men i alle fall: To driviag med i fi-
nalen i Honda - cup i As. Driv I, 
miniputt 79 matte der se seg slâtt 
av Ski. Resultatet ble 3-0 til Ski, 
og Driv I, miniputt 78 ble slátt 1-
0 av Askim i finalen. 

nar Engerhoim, Frode 
Lindberg, Lars Furuseth, 
Gunnar Mathisen, (Trond 
Vidar Stubberud, 30 
mm.), Ronny Lund, Geir 
Wiger, JØrn Adolfsen og 
Geir Østli. 

arrangerer kurset 
cLeder i IL 
PA Mjr ungd.skole. 21.-26. 
og 28. sept. kl. 18.00. 
Pâmelding til TJnni Simon-
sen, tif. 92 46 04, innen 15. 
sept. 

har medlemsmøte pa Her-
redshuset onsd. 14.9. kl. 17.00. 
Denne gang blir det man-
nekengoppvisning fra Syn-
nØves butikk. 

Styret 

Tapte for Fjellhamar 
Av Gunnleik Seierstad 

TIL SAWS 



Selvplukk - 
mais 

Hver dag,fin og 

usproytet mais. 

Pris pr. kg kr 20,-. 

Hoel, Skovegg 

Trøgstadvn. 180 

1800 Askim. 

TIf. 88 15 64. 

.0 

Ski 
Bc0rivc1scsbrá 

CHR.STENSRUDEFTE 

Nordbyvn. 27, Ski 

T11-  (09) 87 30 60 

Vakttelelbn 

Vi kommer 
I konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byra 
gjennom 60 ar 

0 

BEGRAVELSESBYRAER 

Wr 
del gjelder 
glass. 

... 

0111 

Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimelige 

priser. Sped. 

Alt I glassarbeid 
utf ores. 

36 81,7 33 
RING 06,816838 

Lillest,om 
Vindu & Glass A/S 

(TIOL VILLA GLASS A/S) 

Sørumsgt. 38, 2000 Lillestrom 
Dorer - Vinduer - Spell - Alt i glass 

Se Or utstilling 

av sanitr-

utstyr - 

kjkken 

innredning og 

baderoms-

mabler. 

FINANSIERING 

=K4 
VARME A/ 

AUT VVS RORLEGCR 

Strsmsv. 100, Strommen 

TH. 06/81 45 97 - 81 45 98 

KJQP VVS lOS FA005NNEN KJOP 5145 4105 FAOM.NNNEN 

TILBUD 
Gjelder fra torsdag 

G35 (1 kg) 
(for 51,50) 990 

NAIl 

Vekstjord 

Testet av NLH - topp kvalitet 

Hagebark 

Flere kvaliteter p5 lager 
kvantumsrabatt. 

FOSSUM JORD 
/eO £eqde4 

TIf. 09/83 72 16 el. mob. 030/10 309 

Kontakt oss - det loutner seg. 

Foig med 

I 

nc rmiljoet 

LES 

• Optisk synsprøve 

• Kontaktlinser 

tipasses 

• Timebestilling 
lIt. 09-870524 

Optiker Krogh 

F, Ski Optiske 
(Princess Huset) 
Asenveien 1.1400 Ski. 

S 

tOKENS 
MATSENTER 

YTRE ENEBAKK 
Tit. 92 40 14 

Svarthol BreNsel A.S 

er med... 

Marinert 

Roastbiff 
(for 26,70) 

pr. hg 

NAI 
190 

Kontaktlinser 
tilpasses 

Timebestilling: TIf. 06/81 43 91 

LILLESTROM 
K0NTAKTLINSEINSTITUT A/S 

Storgt. 21 (Fjellberghjornet) 

OPTIKER 

011W KJDLBERC 
GEIR KJØLBERG 
M.N.K.F. - M.N.O.F. 

VEDUKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG 

'BERNINA E]\ 
- 	dd .t stkng foril 

Symaskiner 

Opptil 

kr 1.200. 
I avslag pa 
Bernina 

sy mask in e r 

Bernette 

kr 
2190. 

Rester fra 
sotsalg 

.50-70% 
En del host-
stoff er pa 
p/ass 

-ZUe/? 

VIKING S ENTER, 
TIC 880970 01 0 

1/2 kg Meierismor 
(for 15,70) 

NA12 90  
NORA 
jordbr-/ 
bringebr-
syltetoy 
(for 33,10) 

1 90 
NAU 

WASA 
Knekkebrød 
(stor pakke 

for 19,30) 

NAI 90 
1  

10 kg farm 
(for 104,-) 

8990 
NA 

Blá druer 

90 
KUN 9 

Hodekâl 
pr. kg 

KUN 190I 

Fersk 

Kjottdeig 
(for 104,30) 

990 
NA 5 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL •
AWUL 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 	 W14  

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

- 	 -1 

FINANSIELL RADGIVNING 
1 	Mod tilbud em gunstig. Iân.ordning.r ill bI.a. kj.p ov boII, 

r.Iinansiaring 09 opplaning: 	 I 
• UTJEVNINGSLAN med 12% fast rente i 3 at (kun rente) 
• OBLIGASJONSLAN med nominell rente fra 14,25% 
• FORSIKRINGSLAN med rente fra 13,5% 
• MARKEDSI.AN  med lay bindingstid (1 mad's oppsigelse) 
• BANKLAN, alle typer og formal, nom. rente fra 14,5% 	 I 
• N4ERINGSLAN mot pant i fast eiendom 
• GJELDSFORSIKRING og andre forsikringsordninger. 	 I 
Effektiv rente Ira 14,4% - alt etter vaig av avdrogsfrihet og nedbeta- 	I 
lingstid. Vâre erfarne rddgivere ti!posser forsiogene otter den enkeltes si 
tuasjon og behov. Ring og hor om vi kan hje!pe! 	 I 

I samarbeid med Storebrandgruppen, 
Kreditforeningene, Norsk Kausjon 09 Osfobanken. 

PerSiolan&CoA 
Torggata 31, 0183 Oslo 1. TH. 02/36 2740 

Bernt Ankersat. 4, 0183 Oslo 1. TH. 02/20 1076 

ENEBAKK 
KOMMUNE 

LrerstiIIinger 
I grunnskolen 

Følgende stillinger blir 
ledige: 
1. Kirkebygden 	skole, 

140 elever, 1-6. trinn: 
Oppsigelig 	normal- 
post. Tiltredelse Ca. 
01.11.88. Familieleilig-
het kan skaffes. 

2. Barne- og ungdoms-
trinnet: 
Vikariater ved fØdsels-
permisj oner. 

For nrmere opplysnin-
ger ring rektor ved Kir-
kebygden skole, tif. 
09/92 6113 eller skolesje-
fen, tif. 09/92 60 60. 
LØnn, leseplikt og ar-
beidsvilkár for Øvrig et-
ter gjeldende lover, for-
skrifter, instruks og regu-
lativ. Pliktig medlem-
skap i statens pensions-
kasse. 
SØknad sendes Enebakk 
skolestyrekontor innen 
10. 10.88. 

Skolesjefen 

L 	-- 



COMFORTBUTIKKEN 
med installasjon- 

service 
SKI STASJON 

Tor Veitebeig AIS 
Aut. rorleggerfirma 

I
8REDA INDUSTRIBYGO 
KJEPPESTADVEIEN SKI 

TELEFON 87 35 06 

TELEFON 87 08 28 

0 

Arne M Roans 
ASFALT-, STEIN- OG GRAVEARBEID 

UTFORES FAGMESSIG 
Sundby, 1913 Dalefjerdingen 

TIf. 09/92 64 03 - Mobil 030/12 634- Personsoker 096/69 904 

lOVES BL OMSTER 
ápner igjen den 8. sept. 
i Dalefjerthngens gamle postkontor. 

ØNSKER ALLE GAMLE OG NYE 
KUNDER HJERTELIG VELKOMMEN. 

ALT I GULVBELEGG 
TAPET OG RISER 
Egen hndverksavd. 
tar smâ og store oppdrag 

•) Ring 06/83 72 56 

Ivar Eriksen A/S 
Storrnyrvn. 47, 2000 Lillestrørn 

c
m

' 

Skinkestek 
(i stk.) 	 980 for 92.70 5 Kr  

r31i y 

Coca-Cola + pant 

1 
Kr 

80
I__, 

-V 
Handball- 
jentenes 
OL- inal 
(610 g) 

80 
Kr 

Pâleggsuke 
Servelat 
FleskepOlse 
Kalverull 
Pizzaskinke 
HerregArds-
rull 
Stahbur-
pølse 

790 
KrE pr. hg 

Norvegiaost 
for 57,- 	 90 

kr 

Lihero-hieler 
Max/Super 
Pius 	6990 

For 119,- 

BJERKE DAGLIGVARER 
1911 FLATEBY - hf. 92 84 95 

DROSJER 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOG NVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf. 92 41 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
og Uf. 094/14 867 

DOGNVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DOG NVAKT 

lgrnft 10 

Annonser leses 
av folk flest 

Edel's Hud- og 
Fotpleiesalong 
âpner I Rakkestadvn. 23, 
Ekebergdalen, 1. sept. 
Timebest. mottas e. kI. 16.00. 
TIf. 09/92 62 31. 

VELKOMMEN 

Pomarfinn 

Na or 

erresko 

Kr519. 

hostskoene 
- 

pac" 

Vainer 
str. 36 - 41 

mokasin 

innmapsj 

Kr369. 
V~",Jpaz'alama Sm fK I #r Apningstider 

Flatebysenteret, 1911 Flateby - Tit. 09/92 83 74 
Fre. kI. 10.00 - 18.00 
Lor. kI. 9.00-14.00 

SEPTEMBER-SAW Vi selger derfor fil okonomisk pris 09 kvalitet! 

21x120 
21x95 

impregnerte 

TERRASSEBORD 
Pr. M. 

75
6 

FURUGULV 
økonomi 

189 

25x165 
Siljan 

pr. m2 
- 

19x148 

justert 

KLEDNING 

55- 

Utvendig Skyggepanel 

pr. m2  

15x120mm 

Skrà 
GRAN pr. m2 

49,- 

15x145 mm 	. 

Skr 
FU 	pr. m2 

58,- 

48x98 mm 
JUSTERT 
Pr. m. 

950 

OBS! SA LANGT LAGERET REKKER. 

Knapstad Sag & Hovieri 
- ved E-18 - 1823 Knapstad - TIf. 09/92 10 50 

_.& 
	

APNINGSTIDER: Mand.4orsd. 7-16. Fred. 7-18. Lard. 8-13. 



MURERE 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og pussarbeid. 

hf. 92 63 46 

RØRLEGGER 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

1IiFrll.  
fin jilf 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mobtlf. 094/11 747 
lIt. 92 4892 

Mettes HM'design 
Dame- og herrefrisor 

SaIg av hárpreparater og parfymeartier. 

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

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TH. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utlele av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 92 43 54 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

INSTALLASJONSFIRMA 

WELL BKENDJORO 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

nebakk 
Rcgnskapskontor 

	

'P 	Medlem av 
Norske RegnskapsbYrerS.FOrefliflg 

lit. 09/92 63 03 
Postboks 24 

	

1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 
KR 

am icy A%L  

	Ii 

FRPSØR 

T/d9SciJe- 
DAME- OG HERREFRISOR 

SOL - PARFYMERI 
Sommertid 1.6. - 318. 

Mand. - fred. 10.00-17.00 
Torsd. 10.00-18.00. Lord. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tit. 9254 13 

'log 6 v 
enteret, 1911 ~Ia~le ly 
lIt. 92 80 49 

Apningstider: 
Mand. - torsd. 	  9.00-17.00 
Fredag 	 11.00-19.00 
Lørdag 	  9.00-14.00 

Hilsen Ase Mette 
SPESIALFORRETNINGER 

GLASSMESTER 

Lennestadvn. 5 	TIf. 09/92 65 43 
1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

09 modernisering 

Fast pris 

ENTREPRENOR 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

KVIKK HENS 
1/7 	 11L9 

'zztt az'ama J LM 0 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Fiateby 
TIf. 09/92 83 74 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Rolf Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Selge/kjøpe 
bil - camp.vogn 

etc. 
Kontakt oss! 

Annonse/datasaig 
t1f. 92 63 48 12.00-21.00 

Graving - sprengning - transport. 

Kontakt oss! 
Harald Vikan Entreprenorfor. A/S 

FLATEBY 
TLF. 92 81 17 9.00-16.00 

TIf. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00 
Mobil 094/55 519 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvare/Itrykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsà kveldstid 

D.FREI lAG X01  
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 09/92 62 94 

(.5 Yrkesklaw 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 09/83 81 54 
Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

EL-INSTALLASJON 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 8737 10 

Masse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
Iii kjoretimer I Enebakk. 

TANNTEKNIKER, 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 09/92 46 82 

Audi Erling Rod A/S 
1800 Asklm 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 
Kjøp din nye el/er brukte bi/ hos oss. 

TIf. 8816 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
OppIring pa bit 

Teor/kurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

TANNLEGE 

Stein Darre-Ilanssen 
Grendesenteret, Flateby 

TIf. kI. 8.00-15.00 	 928739 
TIf. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, etter avtale. 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askim 

Tit. 88 15 70 

Flateby Antirust 
KjØp og salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 

TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Enebakk 
Transtormator 

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

Kjøpe eller selge 
eiendom? 

Kontakt: 

Be4Ilirgs/mver Adv. Heige A. Tiyli 
Fjellveien 55, 19i4 YinEnebakk 

flL: 00/92 55 70 

VETERINJR 
• Pollklinikk • Rontgen • Kirurgi 
• Lab service* Oppstaliing operorte dyr 

SKEOSMO BYREKLINIKK 
Vet. Knul-Arne NverdaI 

N. Riisgârd, Kjeller 
(skilt fra Fetvn. v/fiyptassen) 

Apningstider: 8.30-15/17-19 
Timebestilling 06/87 85 00 et. 
DROP IN" 8.30-14.Stengt heig. 

Ristorante ITALIA a.s.' pizzeria 
Alt I mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

økonomi & Reguskap Enehakk A/S 
aAlt innen regnskapsjenester" 

Reg. revisor Sten Røvik 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

landhruksregnskap, Økonomi 
& handelsregnskap 
Brede Ojestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 

bed rifts-rádgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 4774 

mAls Kjeden o 
eieht,o,nstaiJaio,e, 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

TIf. 09/92 6118 - 09/9262 56 
094/25 366 - 094/08 438 

SJAFSKOLE 

BILFIRMA 



Brukskunst i 
levende Miii 

Friskt fzrklØver  som satser ambisiØst, men med beina pa jorda: Fra V.: Kari 
Ruud, May Brennjord, Solvãr Haugseth og Karin SØgaard. 

Vi falt for Grete Kittelsens 
Jeg og min sky gge 

me, og Emil slang Ut ideen. Vi 
tok den med en gang. Be-
gynte a orientere oss rundt 
omkring. Vi matte jo skaffe 
oss leverandØrer.  Det viste se-
ga vre enkelt. Det finnes 
masse mennesker rundt om-
kning pa Flateby som driver 
med forskjellige former for 
brukskunst. Vi var jo kiar 
over det pa forhánd egentlig. 
40 forskjellige leverandØrer er 
representert her, flere lokale 
kunstnere, bade amatØrer og 
profesjonelle. Grete Kittelsen 
er representert med nydelige 
billedtepper, Viggo Karlsen er 
blant leverandØrene, likele- 

nydelige billedteppe: 

des Leikny Derlick, og Grete 
Nergaard. 

Bekkestua er vinkelig en oa-
Se for den som er pa jakt etter 
ting med person].ig preg. Her 
var tepper, puter, babyposer i 
nydelig utfØrt lappeteknikk, 
rosemalte boller, hjemmetrik-
kede kofter, vanter, og babyt-
Øy, filleryer. billedtepper, 
handlagd vogge og himmel-
seng krydderbuketter og 
trolldeigfigurer, handmalte 
porselens og skjellsmykker, 
handmalte kurver og feiekos-
ter, batikkarbeider, stems-
kuiptur, handmalte glass... 

Det var bredde over utvalget i Bekkestua. Nydelige 
arbeider i lappeteknikk, side om side med hàndmalte 
glass og eksotiske krydderbuketter 

Da'rlig oppslutning 
- mye stá - pa vilje 

Bare atte av enebakks tilsammen ca 170 narings-
drivende sâ seg tid til a mote opp da Enebakk Handel 
Hândverk og Industriforening inviterte til ekstraordi-
nr generalforsamling og âpnet mote i herredsstyresa-
len mandag kveld. Ti! gjengjeld var det stor optimis-
me a spore hos de frammØtte, som det dârlige fram-
mØte til tross var enige om a forene krefter for ny giv 
og nytt liv i foreningen. 

Et aktivt miljØ for 
produksjon og salg av 
brukskunst. Et trivelig 
sted for sosialt samvr 
- det er hva initiativ-
tagerne hâper pa for 
Bekkestua, Flatebys 
nye senter for bruks-
kunst. 
I Galleri Nygãrd pa 
Flateby. 	Bekkestua 
skal foreløpig holde 
ãpent hver lØrdag og 
søndag. 

Karin SØgaard, May Brenn-
jord, Karl Ruud og Solvâr 
Haugseth satser friskt. Alle 
sammen bar jobber ved siden 
av Bekkestua, som de driver 
pa entusiasme, glØd og inter-
esse for brukskunst. ForelØ-
pig har de ikke foretatt de sto-
re investeringene,skjØnt en 
del utlegg har det jo butt til 
innredning med hyller og ka-
febord. Men varene har de i 
kommisjon, og blodslit for 
høy husleie slipper de - den 
skal fØrst betales nâr inntek-
tene begynner A komme. 

- Det var i var at ideen be-
gynte a ta form, forteller Ka-
rin, som til daglig en styrer i 
Flateby barnehage. - Vi er 
alle interessert I brukskunst, 
og driver med det pa hobby-
basis. Kari og May jobber pa 
rammeverkstedet til Emil 
Flaten som eier Galleri Ny-
gârd. Lokalene her sto torn- 

Selv om stemingen innied-
nningsvis var laber, ble forsam-
lingen font enige om at det var 
grunniag for foreningen til a font-
sette dniften. 

- Etter de napportene som n-
ningsnadet har lagt pa bordet er 
det sa mye positivt pa gang at 
grunnlaget for fortsatt drift abso-
lutt en tilstede, sier Sissel Otter-
bech, som ble valgt til kasseren/ 
sekretr I det nye styret. Styret 
som ble valgt av den ekstraordi-
nre generalforsamlingen man-
dag bestar ellens av: Halyard 
Waade, leden, og styremedlem-
mer Per Erik østlie og Thor Erik 
Ekeberg. Vara en Knut StrØms-
borg. 

—Fram til den ordinne gene-
ralforsamlingen vil stynet na ar-
beide for a ta inn flere folk i fore-
ningen. Foneløpig ble det vedtatt 
noe budsjett, og kontingent skal 
heller ikke betales na. General-
forsamlingen var enige om a job-
be innenfor de Økonomiske ram-
mer man bar tram til generalfor-
samlingen. 

Knut Thorvaldsen kastet pa 
møtet tram mange intenessante 
tanker rundt en fellesprofilening 
av Enebakks handverk og tjene-
steytende virksomheter i omlig- 

God tid bØr  man ta for a ny-
te det hele, enten man en kom-
met for a handle, ellen kun fdr 
Øyenslyst. 

- Som du ser har vi laget en 
avdeling med smabond, hvor 
man kan sette seg og nyte kaf-
fe og kaken. Vi satser pa litt 
kafedrift, fondi vi Ønsker a gjø-
re dette til et hyggelig sted for 
sosialt samvn, sier Karin. 
Meningen en ogsa at noen av  

gende markeder , bLa. Follo.—
Mye av dette er tanker som vi vet 
de nningsdrivende yule stille 
seg positive til, sier Otterbech. 
PA motet ble det da ogsa beslut-
tet a invitene til et apent mote Se-
nene nettopp pa dette temaet. 

- Vi Ønsker a samle flest mulig 
av de nningsdrivende om et fel-
iesopplegg for markedsfØring Ut-
ad, silk at vi kan ga inn for fullt i 
Folio - mankedet for a hente nye 
kunden. 

Styret i EHHI vil na ga aktivt 
Ut og markedsfØre seg positivt 
for a fa med flere bednifter i fore- 
ningen. 	- 

- Nningslivets dag den 23. 
septemben vii vi bnuke godt med 
det for øyet, sier den nyvalgte Se-
knetren. 

- Med de tøffe tidene vi gar 
imØte na, ligger det nettopp gun-
stig til nette for a tenke positivt I 
videre fonstand enn det vi bar 
gjort tidilgere. Om tilstanden 
stort sett rundt I enbakkbednif-
tene vil ikke Ottenbech uttale 
seg. Men hun viser til at i iØpet av 
siste âr er det bare 10 av 180 be-
drifter som bar lagt ned. Og det 
er lite i forhold til mange andre 
steder. 

leverandØrene kan sitte og ar-
beide i lokalene, altsa en slags 
kombinert utsalgs/verksteds, 
utstillingslokale. 

Blant publikum lØrdag for-
middag, var ogsa Enebakks 
kultursjef Per Sandvik som 
berØmmet damene for til-
taket, som han sa seg meget 
tilfreds med. 
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