
Verdig vi ner 
Arild Degrum er tildelt Enebakk 
kommunes kulturpris for 1988. Pri-
sen Me overrakt under et kulturar-
rangement i regi av kulturstyret pa 
I,gnarbakke lørdag ettermiddag. 
Arets pris er pa 10.000 kroner 

Ikke frys i vinter! 
Tilbud: 

Parafin og fyringsolje 

Na med ekstra 
kvant.rabatt fra 

Svarthol Brensel 
Spar inntil kr 400,- 

	 924047 
00,- 

924047 
vat: Nytt nr. 	  92 72 22 
nkbilen: 	 094/18967 

Varmehilsen" Gunnar Svarthol 

Best.tlf.: 

Pri 

Ta 

	'a 

En mer verdig yin-
ner av kulturprisen for 
1988 kunne man neppe 
finne. Det ble da ogsâ 
ettertrykkelig under-
streket av bade ord-
fØrer Ka.re KjØlle og 
kulturstyrets leder To-
re Tidemann. under 
overrekkelsen 1rdag. 
hvor en rekke lokale 
kulturkrefter med-
virket til a skape en 
verdig ramme om pri-
sutdelingen. 

- I 22 ár har Arild 
Degrum vrt alfa og 
omega i bygdas folke — 

og gammeldansmilj 0. 
Med sin innsats i Lei-
karringen Ignar, og i 
arbeidet med restaure-
ringen av leikarrin-
gens høyborg.  Ignar-
bakke, har han mer 
enn noen annen vrt 
med pa a ivareta ver-
difulle bygdetradisjo-
ner for kommende 
slekter. 

Se side I 

ett 

 

Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 09/92 80 70 

Nr. 38 Onsdag 19. oktober 	5. ärgang 
	

Lossaig kr. 5.00 
	

Lokalavis for Enebakk 

Mar til innsas. Fra v.: Rita Simonsen, Therese Lossius, 
Gry Westlie og Ronald BrunstrØm 

kr 137.381 blè resultatet av sØndagens innsamling I 
Enebakk under TV — aksjonen "Pa Flukt" hvor inntek-
ten gâr til Det norske Flyktningerâds arbeid for ver-
dens 15 millioner flyktninger. Det betyr at hver ene-
bakking gjennomsnittlig ga kr 17,44 til aksjonenl fjor 
ga enebakkinger tilsammen kr 144.600 til Hjerte for Li-
vet - aksjonen. Det var et gjennomsnitt pa kr 18,30 pr 
innbygger. 	 Se side 4 

Hva ma 
gjores? 

Hva ma gjOres  i ar-
beidet for a be-
kjempe forurensing 
av luft, jord og vann 
i Enebakk. Hva ma 
gjøres for et bedre 
miljø, og livskvalitet 
i videste forstand? 

I kveld har du 
sjansen til a si hva 
du mener. Vignetts 
kontorer er be-
mannet fram til 
klokka 21.00 i kveld. 
Vi noterer meninger, 
hjertesukk og gode 
forsiag som vi brin-
ger videre gjennom 
váre spalter i neste 
nummer. 
RING TIf. 92 65 40 og 
si din mening om 
mlljø i Enebakk 

I 	 
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ENEBAKK 
JANITSJAR 

  

Er dette noe for deg? 

- Tur til Berlin 
- Sosiale samvr 
- Godt musikaisk miljØ 

     

BLI MED! 

    

Vi over hver tirsdag pa 
Kirkebygden barne-
skole fra ki. 19.00. 

   

MØt Opp 
eller ring tif. 92 88 42 

     

TEXACO 	  
VI KAN BIL 

     

     

     

SPUR 05$ 
Bliruter, reparasjoner 

pa alle bilmerker 
til rimelige priser. 

Texaco Flateby 
TIf. 09/92 88 05 

      

      

1,44 hver 



Annonser leses 
av folk flest 

Ufattelig rik! 
Na for tiden er det sjelden a hØre at noen jubler over 

sin rikdom. Vi er ikke fattige, snarere tvert imot. Like-
yel sukker og stønner mange over at de har sã aitfor ii-
te, forstá det den som kan. 

Men Paulus har funnet en rikdom som han kaller 
ufattelig. Pa ramme alvor mener han at nãr han har 
Kristi rikdom er alt annet niermest for ingenting a reg-
ne. Han hadde erfart hvor stor Kristi rikdom var. Han 
ble utrustet til apostel, han talte I tunger, han merket 
Kristi kraft da han skjelvende sto pa Atens Areopagos 
og forkynte evangeliet for skarpskodde filosofer og 
opplevde redning fra de blodtØrstige I Lystra som holdt 
pa a drepe ham. Kristus var hos ham med all sin rik-
dom. Men det stØrste av alt, var at han var omsluttet av 
Guds frelsesplan, Jesu død og oppstandelse. All hans 
gjeld overfor Gud var nã strØket ut, og hver dag kunne 
han motta kraften fra alitid fly tilgivelse. Den frelses-
planen omfatter deg ogsâ. Har du Jesu rikdom, er du 
ufattelig rik. Men neglisjerer du ham, er du usigelig fat-
tig midt i din velstand. Kom derfor til kirke og bedehus 
sâ du kan fã del i denne ufattelige rikdom, for den for-
midles gjennom Guds ord og sakramentene. 

Gunnar Øvstegârd 

Noe for deg? 
- Er du glad mennesker? 
- Liker du a fade? 
- Har du godt humor og pâgangsmot? 
- Er du idérik og kreativ? 

Da er du den person vi trenger j 1/  stilling som 

ANNONSEKONSULENT I 

e ItjJftitt 
Opplring vil bli gitt. 
Vi holder til lyse, trivelige lokaler i Kirkebygden, Enebakk. 
Lønn etter avtale. 
Ta kontakt med Solveig Eriksen eller Bjørg Olerud Pettersen, tlf. 
92 65 50 for nrmere informasjon om stillingen. 
Skriftlig søknad sendes styret i Vignett v/Jan Ostereng, Granvn. 
45, 1911 Flateby innen 15.11.88. 

BARNEVAKTENS 
MA R f E R, ITT 

het bryter mot hverandre og alt 
er mulig... 

Sist, men ikke minst, skildrc-r 
forfatteren kjrlighetens smerte 
og lykksalighet, slik den bare 
kan oppleves av et lite men-
neske, som gjenkjennes av oss al- 

En hjertevarm og Ieveide barn- 
domsskildring 

som angâr bade 
barn og voksne 

1jflL?tt 2 

Gudstjenesteliste 
for Enebakk 

søndag 23. okt. 1988 
Enebakk kirke ki. 11.00 
v/Magelsen og Heigheim. 
Nattverd. Eldres dag. Kirke-
katie. 
Mari kirke ki. 11.00 v/Mo-
daisli og Øvstegárd. Natt-
verd. Eldres dag. Kirkekaffe. 

Vi gifter oss 
fred. 21. okt. Gro Vatne og 
Are Brean. 
Adr. for dagen: Gabeishus 
hotell, Oslo. 

Sentralsykehuset I Akershus 
12/10-88: 
Det ble en stor, fin pike. 

Karl Havdal og 
Peter N. Pedersen 

HIPP, HIPP, 
HIPP HURRA!!! 
for Margrethe Torstensen, 
Flateby som fyller rundt ár 
20. okt. 

Hilsen oss 
syd(en) 

Torsdag 20.10. 
U) ki. 19.00: 

Barnevaktens mareritt>> 
SØndag 23.10. 
B) ki. 16.30: 

Ake og hans verden" 
U) ki. 18.30: 
"Barnevaktens mareritt" 

V) kl. 20.30: 
"Med ryggen mot veggen" 

Foig med 
I 

ncermiljoet 
US 

'Orneff to 

Politi- 
runclen 

Kollisjon 
Lørdag ettermiddag ved 

15.tjden var det en stygg kolli-
sjon ved Nyeng i Dalefjerdingen. 
Det var en 20 ár gammel motor-
syklist fra Oslo som kolliderte 
med en Oslo - taxi som kom ut 
fra en sidevei. Gutten pa motor-
sykkelen prØvde a unnga drosjen 
ved a legge seg ut til venstre, og 
dermed traff han bilens hØyresi-
de og fløy gjennom lufta. Syk-
kelen ble totalvrak, og gutten 
fikk ødelagt beina sine. Arsaken 
til kollisjorien er forelØpig ikke 
klarlagt, men det er ikke promil-
lemistanke far vi opplyst ved 
Enebakk lensmannskontor. 

Neste torsdag far menighets-
samlingene i Marl besØk av to Ex 
- Jehovas Vitner, eller Seiskapet 
Vakttarnet. Deter utbryterne Jo-
seph Wilting og Hans 
H.Zimmermann som nâ er med i 
en bevegelse de kaller <Vitner 
NA for Jesus., 

- Jehovas vitner, eller Seiska-
pet Vakttárnet, er en religiØs or-
ganisasjon de fieste har vrt i be-
rØring med. I Norge finnes ca 
8000 vitner, og hvert ár tar man-
ge religiØst interesserte men-
nesker imot tilbudet om studier, 
og av dem blir tusener inn-
lemmet i organisasjonen ved 
dP, sier Zimmermann. Men ban 
kan ogsa fortelle at mange av 
dem bryter med Vakttarn - reli-
gionen, eller blir utstØtt. Siden 
1970 har ca 1 million mennesker 
forlatt organisasjonen, dvs. fire 
av ti som er dØpt  i perioden. sier 
Zimmermann. 

Kjørte ut 
Natt til sØndag ved 3.30 tiden, 

var det en utforkjørsel pa Flate-
by. Bilføreren , en ung gutt,kom 
fØrt over pa venstre side av veien 
og deretter tilbake igjen og ut pa 
hØyre side. Han ble senere ble pa 
Sentralsykehuset, og operert et-
ter benskader som han padro 
seg. Arsaken til utforkjØringen er 
ikke kjent, men det var sterk ta-
ke i omrâdet pa tidspunktet da 
ulykken skjedde. 

Biltyveri 
LØrdag morgen ved 3.30 tiden 

ble det meldt om tyveri av en To-
yota Hiace varebil pa Flateby. 
Bilen ble senere funnet igjen i 
Smãttaveien pa Flateby, sterkt 
ramponert. Lensmannskontoret 
er interessert i opplysninger fra 
folk som kan ha sett noe som har 
forbindelse med tyveriet. 

Sammen med andre ex - Je-
hovas vitner og interesserte 
kristne har han tatt initiativet til 
A danne en forening som skal 
imøtega det ban kaller Vakt-
tàrnets ubibelske spekulasjoner. 
Alternativet er personlig for-
bindelse med Jesus Kristus, og et 
liv i hans tjeneste. 
'Vitner NA , er ikke knyttet til 
noen spesiell trosretning, men 
Ønsker a samarbeide med alle 
som deler màlsetnlngen. 

Denne uken ma vel kunne 
karakteriseres som en 
<<grØsser-uke>>. 

Det starter allerede opp tors-
dag med 13-filmen <'Barnevak-
tens Mareritt". Filmen viser 
hvordan en stifle hjemmekveld 

Ake og hans verden" har sen-
sur barn, men er en film for alle 
aldersgrupper. Denne svenske 
filmen hØrer til de sjeldne barne-
skildringer, hvor det lykkes for-
fatteren a ta leserne med inn i 
barndommens forunderlige ver-
den - der hvor fntasi og virkelig- 

ai 
Med ryggen mot veggen>' med 

James Belushi og Louis Gosset 
jr. Rick Latimer er en noe uvan-
hg 1rer. Han forarsaker mer pro-
blemer enn sine elever, og etter 
at ban en kveld gar fullstendig 
berserk pa en bar, blir han inn- 

med barnevakten kan bli til et 
sinnssvakt forfØlgelsesdrama... 
En film for ungdom som tâler den 
slags spenning, men kanskje ik-
ke noe om du snart skal sitte bar-
nevakt for en eller annen. 

LOA FALKMAN.GUNNEL FRED 
MARTIN LINDSTRöM 

STELLAN SKARSGARD 
BJöRN GUSTAFSON 

ALEXANDER SKARSGARD 
0 SUZANNE ERNRUP 

kalt til skolestyret. Han venter a 
fa sparken, men blir i stedet for-
fremmet til rektor. Men det er en 
hake ved denne skolen; Hrverk, 
utpressing og overfall er elevenes 
c'hovedfag'... 

Inger 

Ny menighetssamling: 

Utbrytere fra 
Jehovas vitner 
til Enebakk. 

 

OG HANS VERDEN 



Vii du  GRATIS  bli 
med I den nye 

nringsiivskataiogen 
for Enebakk? 

Da bor du snarest ta kontakt med: 
Halyard Waade, 
tlf. 92 83 74 el. 92 87 13. 
Tor E. Ekeberg, 
tif. 92 80 21 
Per E. Ostlie, 
tlf. 92 43 40 eller 
Sidsei Otterbeck, 
tlf. 92 44 14 

Vi er interessert I alle 
nr.driv. i kommunen. 

Enebakk Handels-, NOW- 
vepks- og Industriforening 

Kj"ent i Enebakk',? 

Over fØrti enebakkinger kjente igjen 
bygningen vi presenterte i Vignett nr 36 
som Enebakk Aksjemeieri i Dalefjerdin. 
gen. 

Av disse er følgende trukket ut som 
vinnere av hver sitt todd I pengelotteriet: 

Gunnvor Haug, Ytre Enebakk 

Ole Haug, Flateby 

Denne gangen presenterer vi en byg-
ning av noe nyere dato? Gjenkjenner du 
den, sá skriv til oss, eller ring HE 92 60 04 
innen tirsdag, og du blir med i trekningen 
av nye lodd i pengelotteriet. 

 

Kristoffer Rud, Flateby 

  

    

Fordi Vignett 
	

* Er partipolitisk uavhengig 	* Bryr seg om DIN hverdag 
* Vet mest om bygda 	* Dekker hele Enebakk 
* Skrives av enebakkinger 

Jeg ønsker et abonnement Ut 1988 og for 1989 for kr 250,-. 

Navn 	  

Adr.: 	  

Vignett p.b. 62, 1912 Enebakk 

!flKALAVISEN - DEN KAN DU IKKE UNNVfERE 
- Har du tenkt pa det? 	- Har du glemt det? 

GJOR ALVOR AV DET Nk 
Abonner pa Enebakks egen lokalavis 

e IIflfti,tt 

Vi gir deg alle tiders TILBUD - ABONNER NA, 

og du far Vignett Ut 1988 og i hele 1989 for kun kr 250. 
(Tilbudet gjelder tram til 4. nov.) 

I KVELD SITTER VI PARAT VED TELEFONEN FOR A TA IMOT 
DITT ABONNEMENT FRAM IlL KL. 21.00. 

TLF. 92 65 50 — 92 65 40 

SLA PA TRADEN NA, - ELLER SEND INN NEDENSTAENDE SLIPP SNAREST. 

.1Igntt 'r 3 



Ivar Skippervold 

OrdfØrer Kâre  KjØlle  og korrdinator for innsamlingen i Enebakk, Oddvar Wen-
nevold i start gropa sØndag ettermiddag. 

Prøv ABC banks nye <<sjekkhefte>>! 

1000% fornoyd, effer 
penge,.....,... tilbake. 

Er du fortsaft skepsk til piasdcort som betalingsmiddel? 
Spør i narmeste ABC bank om a fà prove Personkortet med full 
angrefrist i 3 máneder.  Dersom du av en eller annen grunn ikke vii 
fortsette a ha Personkort, kan du ganske enkeit levere kortet tilbake. 
Arsavgiften pa kr. 200,- blir da tilbakefort pa din konto. 

Uten sporsmAl, uten diskusjon. 
En bedre anledning til a prove 

Personkortet far du aldri. 
Velkommen innom nrmeste AIJOIC 
ABC bank! 	 EnxI bank gjørdetenk1em. 

Ikke floe an net 
kort er sd utbredt. 
Ikke noe annet 
kort liar sá mange 
fordeler! 

4-. 

 

 

EHHI i gang med 
nve rings livskat alog 

Enebakk som servicekommune for omkringliggende 
markeder er en tanke som ser ut til a fenge nrings-
drivende i Enebakk. Et første skritt I riktig retning, er 
a finne ut hva man har i kommunen, og hva man Øns-
ker a trekke til seg av etableringer innen service og 
handverksnringer, mener Enebakk Handel, Hand-
verk og - Industriforening (EHHI). 

Ivar Skippervold 
kommer til Mjoer 

Foreningern arbeider ná med a 
lage en nringslivskatalog som i 
fØrste rekke skal deles ut gratis 
til alle nringsdrivende I Ene-
bakk. Skal man komme videre I 
arbeidet med a markedsføre Ene-
bakk som servicekommune, ma 
vi begynne hjemme, sier sekre-
tr i EHHI, Sissel Otterbeck. Vi 
ma finne ut hva vi har her og hva 
vi mangler. 

Nringslivskata1ogen VII gá ut 
med oppfordring til de nrings-
drivende om a bruke hverandre. 
Et omrâde det er gjort forholds-
vis lite pa her I kommunen er a 
arbeide sammen i grupper om et 
prosjekt. Man henter ofte tjenes-
ter utenifra til forskjellige opp- 

gayer og prosjekter, mens det vi-
ser seg at man hadde tilgjengelig 
kompetanse i eget nringsliv i 
Enebakk. Her vil katalogen bety 
en god hjelp for de nringsdri-
vende til a skaffe seg oversikt 
over, og komme i kontakt med 
relevante samarbeidspartnere 
innen kommunen. 

Det gãr i disse dager ut invita-
sjon til alle kommunens nrmgs-
drivende om a komme gratis 
med i katalogen 

Sissel Otterbeck kan fortelle at 
EHHI har fátt flere nye med-
lemmer i det siste, og at nrings-
drivende er svrt positive til 
foreningen etter at det ble blast 
nytt liv i den pa ekstraordinr 

generalforsamling i begynnelsen 
av september. I disse dager be-
SØker foreningens representanter 
de forskjellige bedriftene i kom-
munen som ledd i en vervekam-
panje. —Folk er veldig positive 
over alt, Sier Otterbeck. 

I forbindelse med menig-
hetens Betels Barnas uke 
som pâgâr i disse dager, blir 
det lørdag invitert til barne-
musikal pa Mjr. Dette er et 
fellesarrangement med an-
dre menigheter i bygda. 

Det er Ivar Skippervold som 
kommer til Mjr ungdomsskole 
lØrdag. Ivar Skippervold, kjent 
visesanger fra Lillesand har opp-
trâdt i bade radio og TV, og har 
skrevet mange av melodiene og 
visene selv. Han er nâ med i grup-
pa Skippersei, og reiser rundt 
med sitt show. Han har gitt ut 
mange plater og kasetter, siste 
med historien om Jona, hentet 
fra Bibelen. Her synger han sam-
men med mange barn. Ivar Ski-
ppervold har dessuten ansvaret 
for regelmessig utgivelse av note/ 
sanghefter for barnesanger. 

Han er inspirerende, og har en 
egen evne til a ía kontakt med 
barn, og fã dem med i sangen. 

LØrdag 22 oktober synger han 
sanimen med barn fra Enebakk 
pãMjr ungdomsskole. ( Se an-
nonse) 

Totalt ble det samlet inn kr. 
137.381,60 i Enebakk,under .rets 
TV - innsamling til Det norske 
Flyktningeráds arbeid blant ver-
dens flyktninger. I fjor ble det 
samlet inn 144.605. 50 til Hjerte 
for Livet. 

Aksjoner pa 
Hauglia og 
Mjar 

Ogsâ pa to av skolene i bygda 
har det I lØpet av den siste uka 
vrt aksjoner til inntekt for 
flyktningene. 

Ved MJ2ER UNGDOMS-
SKOLE var det i gang en Gi en 
dag aksjon som tilsammen inn-
brakte 13.500 kroner. Elevene var 
ute og jobbet en dag, og ga inn-
tekten av arbeidsinnsatsen til 
aksjonen. Det var stor oppsl' 
ning om tIItaket. 

Ved HAUGLIA skole var det 
fredag et arrangement som inn-
brakte kr.4.500. Det var lagt opp 
til et bredt program med under-
holdning av forskjellig Slag for 
foreidre og smásØsken, loddsalg 
pa selvlagde ting, og ting som var 
gltt av foreldrene. 

BelØpene som kom inn pa de to 
skolene er inkludert i totalsum-
men. 

I Kirkebygda ble det samlet 
inn 19.853 kroner, mot 22.744 i 
f3or, i Dalefjerdingen ble det sam-
let inn 8.305 ( 7.657 i for), i Ytre 
Enebakk 49.678,70, ( 55.140 i fjor), 
og pa Flateby 35.713, (32.764 1 fjor 

Inkludert I det innsamlede be-
lØpet er ogsa kr 2000. fra Norsk 
Folkehjelp pa Flateby, og kr 
5000,- fra Enebakk kommune, 

Enebakkingene 
var positive.  

-Riktignok nádde vii Enebakk ikke opp til fjorârets 
beløp under arets TV - innsamling men bOssebrerne 
kan melde om stort sett blide og positive enebakkinger 
over hele linja. Og de fleste var hjemme, forteller en 
fornØyd koordinator for innsamlingen i Enebakk, Odd-
var Wennevold.Han retter samtidig en hjertelig takk 
til Enebakks befolkning for givergieden under sønda-
gens aksjon. 



((J3) Husk 
'\I vi arrangerer mote pa Ungdomsskolen, 

C-arealet, onsd. 26.10. Id. 19.00. 
TEMA: VI HAR BARE EN JORD. 

Video/foredrag/diskusjon. 
Utlodning. Bevertning. Entré kr 10,-. 
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Kunstformidlingssenter 
i Gamle Herredshus 

5 

- Det gamle herredshu-
set skal fã en sentral plass 
i Enebakks kulturliv. Det 
er i alle fall intensjonen 
liar kulturstyret nã gàr 
inn for at annen etasje 
skal settes i stand til et 
kunstformidlingssenter 
for lokal, regional, na-
sjonal og internasjonal 
kulturformidling. 

Siktemàlet er at senteret 
skal kunne tas i bruk høs-
ten 1990.Arbeidene er 
kostnadsberegnet 	til 
600.000 kroner. 

200.000 kroner av dette belØpet 
ma kommunen selv stile opp 
med. Resten er det menmgen a 
skaffe til veie gjennom STUI - til-
skudd fra potten til lokale 
kulturbygg,og tilskudd fra Norsk 
kulturrâd. 

—Da forhenvrende ordfØrer i 
87 gikk til innkjØp av to malerier 
av Erling Enger, ble det opp-
nevnt et utvalg bestâende av 2 
representanter fra formannska-
pet, to fra kulturstyret og en fra 
Enebakk kunstforening. for at 
disse skulle utforme et Erling En-
ger Prosjekt Forutsetningen var 
et nrt samarbeid med fylkes-
kommunen. 

Ansvaret for prosjektet ble til-
lagt kulturstyret i sarnarbeid 
med formannskapet. Utvalget 
kom etterhvert fram til at de vifie 
anbefale a utvikle et kunstfor-
midlingssenter 
hvor noe av arealet blir avsatt til 
presentasjon av Erling Engers 
kunst. Utvalget aribefaler da og-
sá at det arlig blir avsatt et belØp 
i budsjettet ti innkjØp av Enger 
- kunst. 

Bred formidling 
Hovedformálet med et slikt 

kunstformidlingssenter skal v-
re a formidle kunst av Erling En-
ger, men seneteret skal ogsá 
formidle annen kunst med bak-
grunn i kommunens eget kultur-
liv, sett i bred sammenheng. 
Menmgen er at kunstformid-
lingssenteret skal drives i sam-
arbeid meilom kommunen, Ene-
bakk Kunstforening og andre 
kulturorganisasjoner. 

2.etg. - en begynnelse 
—Enger utvalget" har sett pa 

flere alternativer for lokalisering 
av kunstformidlingssenteret, 
men en vesentlig faktor for dem 
har vrt a finne fram til lokalite-
ter som kan disponeres i nr 
framtid.2. etasje i det gamle her-
redshuset, som kommunen aI-
lerede eier, syntes ypperlig ti 
formàlet.Utvalget mener ogsà at  

man senere bØr frigjØre husets 1. 
etasje for videreutvikling av 
kunstformidlingssenteret. 
Langsiktig peker gruppa pa at 
man ved en utbygging et even-
tuelt 2.byggetrinn av Herredshu-
set ma se pa mulighetene for for-
midling av kunst, ogsâ i en videre 
sammenheng. 

Gruppa mener at etableringen 
av et kunstformidlingssenter i 
bygda vii vre svrt interessant 
med tanke pa reisellv og turist-
nringens framtid i Enebakk. 

FØrste steg 
- Kunstformidlingssenteret 

skal vre et senter for skapende 
og utØvende kunst, profesjonelle 
og amatører, sier kultursjef Per 
Sandvik.— Dette blir et fØrste 
steg pa veien mot a ta hele byg-
ningen i bruk. Og vi synes det er 
naturlig a begynne med annen 
etasje og den gamle kommune-
styresalen. Her vi det bli en na-
turlig plass for Erling Engers 
kunst. 
Vi bør ogsâ ha romkapasitet hvor 
folk kan forberede seg , til kon-
serter eller andre former for 
opptredener Det er ogsâ Øns-
kelig med plass til verkstedlate-
her for kunst og kunsthândverk. 

Kuiturstyret vi gjennom dette 
senteret vi fa muligheten for a ga 
mer aktivt Ut med forskjeuige 
former for kunstformidllng, og vi 

rverdige gamle herredshu.s, en gang en del av det be-
rømte Coliettgodset pa Flateby, kan bli et ievende sen-
ter for kunstformidiing for enebakkinger, og for folk i 
hele regionen. 

vii ogsa kunne ta initiativ som 
stimuierer til egenaktivitet. Men 
ogsâ organisasjonene vii fA til-
bud om a drive det i formidlings-
sarnmenheng. 

Aktivum for bygda 
Kuitursjef Sandvik tror ogsa 

at folk vii komme til Enebakk for 
a oppieve kunst, dersom vi har 
god kunst a tilby. Det har da og-
sa arrangementene i kuitursty-
rets regi det siste halve áret kiart 
dokumentert.— Det har vist seg 
at folk gladehig reiser over kom-. 
munegrensene for a oppleve 
kunst og kultur. —Derfor ma vi se 
pa hele regionen som et aktivum, 
og utvikie kontakten utover i 
regionen. Kultursenterets virk-
somhet ma ses pa bade i regional 
og nasjonal sammenheng. 

- Med en rimelig innsats fra 
kommunen kan Enebakk na OL et 
kunstformidlingssenter som er et 
aktivum bygda vil vre tjent 
med, sier Sandvik.— Bygningen 
er allerede i god stand. Det er 
lagt nytt tak i sommer. En del av 
fØrsteetasje er alierede oppusset. 

Det er ikke kolossale summer 
som skal til. Men det er heit klart 
at vi kan ikke kjØre gjennom det-
te prosjektet uten a fa tilfØrt mid-
ler utover budsjettrammen. Mid-
ler ti senteret kan ikke tas fra 
stØnadspotten til kulturlivet for-
øvrig. Kulturstyret diskuterer 
kontinueriig bruk av kultur-
midlene. Mange interesser skal 
tilgodeses. Og ma vi inn pa enda 
hardere prioritering i trange ti-
der da vii barne og ungdomsar-
beidet OL høy prioritet. 

Det bys som vanhig pa en rekke 
aktiviteter for stammens yngste. 
I ir blir det snekkerverksted, teg-
ning og maling, bollebaking, for-
ming med klyper, teatersminke 
etc. 

Dagens hovedattraksjon er 
sannsynhigvis likevel Aasmund 
Huuser, fra Portveien 2, som 
kommer og spiller teater. Han 
skal faktisk spihle to sma styk-
ker. Det ene er SmØrbukk, og det 
andre, Somme kjerringer er slike 

Ring 414635 
og bli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra kr. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

tREDD BARNA 
TIf.: (02) 414635 

Fra 1. november 
kan ogsâ DU bli med.... 

- Vi synes det er naturlig a beg ynne arbeidet med et kunstformidlingssenter  her i 
herredsstyresalen i 2. etasje av gamle herredshus, det vii vcere en naturlig plass for 
eksponering av Erling Engers kunst. 

Barnas Dag 
FØrstkommende lØrdag arrangerer Enebakk Husmor-
lag Barnas Dag pa Enebakk ungdomsskole. Disse ar-
rangementene bar butt en àrviss tradisjon, ailtid med 
like stor oppslutning. 
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Flateby kino - storfilmer i host 
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Allerede onsdag 3. og torsdag 
4. november viser Flateby Kino 
den nye norske storfllmen Blue-
cher. Filmen handler om to vâga-
le dykkere som ble sparket Ira 
sin jobb i NordsjØen,  og har svo-
ret revansj. De vii bevise sin 

Prince - sign 
of the times 

Opptak Ira deler av Prince eu-
ropaturne sommeren 1987. Det er 
konsertene i Amsterdam og Rot-
terdam som er fllmet. Om filmen 
sies det at den musikals sett er 
mer variert enn noe av det Prince 
har laget tidligere. 

Rollen som Nico i NICO er sA 
goddt som identisk med det vir-
kelige livet til mannen som fram-
stiller ham pa flimlerretet. Gjen-
nom 15 är i Asia ble Steven Se-
agal kapsportutøver av verdenk-
lasse. Hans mange fir pa toppla-
net i sikkerhetsbransjen, med 

For Jake Briggs ( Kevin Bacon 
)flnnes det ingen ord som er mer 
skremmende enn "Vil du ha den-
ne kvinne til din hustru?>', hvis 
man da ser bort Ira strofen,"Hun 
er med barn-. Jack drØmmer om 
a bli forfatter, og er vettskremt  

dyktighet giennom en ekspedi-
sjon ned til vraket av det tyske 
krigsskipetBluecher, som ble 
senket utenfor Oscarsborg lest-
fling 9.april 1940. I hovedroilene: 
Hege SchØyen , Helge Jordal og 
Frank Krog. 

oppdrag Ira verdens rikeste og 
mest innflytelsesrike folk, ga 
ham inngaende kvaliflkasjoner 
for a forfatte manuskriptet til NI-
CO og spille hovedrollen som den 
renhárige politimannen som 
kjemper mot narkotikasmugle-
re.. 

ved tanken pa giftermâl. Likevel 
gifter han seg med Kristy, ( Elisa-
beth Mc Govern). De flytter inn i 
eget hus og pusser opp. Livet 
kunne vrt som en dans pa ro-
ser, hadde det bare ikke vrt for 
alie tornene. 

Dette er en Roman Polansky 
film, av mange karakterisert som 
hans beste.Romansky er vei-
skjent forkinopublikum for per-
ler som Avsporet, Rosmary's ba-
by, Chinatown, bare for a nevne 
noen. 

Trette etter en lang reise an-
kommer Dr.Richard Walker 
Harrison Ford ) og hans kone 

-GOOD MORNING VIET-
NAM., heater handlingen Ira 
Saigon. Aret er 1965. Vietnam - 
krigen er i ferd med a trappes oss. 
Antailet amerikanske soldater 
Øker, alt gjØres for a opprettholde 
moral og kampand. Blant vel-
ferdstiltakene finner vi den ame-
rikanske militrradioen, og i 
denne radioen finner vi Adrian 
Cronauer (Robin Williams) som 
ukonvensjonell, antiautoritr 

SØskenparet Anneli(Maja Ek-
man) og Niklas( Marten Ekman) 
Ira Stockholm far by til a bli med 
sin originale tante ( Birgitta An-
dersson) pa en ukes tur til Dan-
mark. De besØker mange sever-
digheter, men det aider morsom- 

-MISS PIGGY SLAR TIL>>, 
og denne gangen slár den 
sjarmerende damen fra Mup-
pet - Show til mot drevne di-
amanttyver. 

SOndra (Betty Buckley) Paris, 
hvor Dr. Walker skal holde for-
edrag pa en kongress. De gleder 
seg til a gjenoppleve bryllups-
reisen for 20 ár siden som de til-
brakte nettopp her. Mens Ri-
chard er i dusjen, forsvinner 
Sondra, og etterlater seg bare en 
vat morgenkape. Hun kommer 
ikke tilbake... 

plateprater. Han er elsket solda-
tene, men hatet av sine over-
ordnede som I likhet med politi-
kerne blir utsatt for den kostelig-
ste sjikane i radioen. 
Foruten Robin Wffliams,(kjent 
blant annet Ira The World Ac-
cording to Garp), finner vi navn 
som Forest Whitaker (Platoon) 
og Robert Wuhi Flashdance ) pa 
rollelisten. 

ste er Zoologiske Have. Plutselig 
hender det noe som forandrer he-
le reisen. Barna vinner nemlig en 
lys levende shetlandsponni ved 
navn Lille Klas Pompiliam av 
Klampenborg. 

<<LANGBEIN I OLYMPISK 
STORFORM>>, og <<MIN 
PAPPA ER TARZAN>> trener 
antagelig ingen nrmere pre-
sentasjon. 

Hjelp, vi skal gifte oss 

Vietnam - komedie 

Barneflolmer 
Med Lille - Kias i kofferten 

Ellers pa banemenyen: 

Kinogjengerne gãr 
spennende tider i 
mote skal man dØm-
me ut fra menyen 
som her presenteres 
for tiden framover 
mot jul. 
Lkke minst vii vi 

trekke fram filmen 
alie snakker om i 
host, og som aile vii 
Se, BIG. Det er ikke 
nØdvendig a dra til 
byen fora se den. Og-
sâ denne filmen star 
nemlig pa kjØrepla-
nen for Flateby kino 
i HØst. 

Foruten de riktig 
store filmene, finner 
vi ogsà disse: <<CHI-
NA GIRL>>, med Sari 
Chiang og Richard 
Panebianco i hove-
drollene. Dette er en 
film med handling 
fra det Østiige Man-
hattan. En film om 
forbudt kjlerlighet, 
og med sterke rasist-
iske overtoner. 

IL!VVAKT UTEW' 
NADE>>, er et action-
fylt drama fra da-
gens Italia, hvor kid-
napping har butt big 
business. I hovedrol-
lene: Scott Glenn og 
Jade Malle. 

<<DRAGNET 
BEINTØFFE PUR-
KER>> er amen-
kansk, med handling 
fra Los Angeles, hvor 
en organisert bande 
truer det frie sam-
funn, og enhver som 
setter seg opp mot 
dem. 

<<BILOXI BLUES>> 
er en popuher amen-
kansk ungdomsfilm, 
med handling hentet 
fra sluttfasen av 2. 
verdensknig. 	-En 
komedie med gum-
rende skuespillerp-
restasjoner, heter 
det i omtalen. 

Ellers kan kinoko-
miteen fortelle at 
enebakkskolene vi-
ser stor interesse for 
skolekinotilbud fra 
Flateby kino. Tid-
ligere i host har ki-
noen vist <<Den siste 
Keiseren for clever 
pa Mjer - og Ene-
bakk ungdomsskole 
De har ogsâ fâtt for-
espørsler fra skolene 
om <<Tause Vitner'> 
og <<Gummi - Tar-
zan>> 



Arild Degrum i sitt ess under Leikarrtngens oppvisning lØr-
dag. 
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Kulturprisen 1988 
til Arild Degrum 

- Det bobler i meg - jeg har 
vanskelig for a finne utrykk. 
Jeg kunne hoie og rope, og 
samtidig er jeg beveget, sa 
en tydelig rØrt Arild Degrum 
etter at han lØrdag etter-
middag hadde fâtt utdelt 
kulturprisen for 1988 under 
et kulturarrangement pa Ig-
narbakke. 
Arets kuiturprisvinner, Arild De-
grum er fØdt og oppvokst i 
Enebakk.Og et mer veleegnet 
sted enn Ignarbakke for prisut-
delingen til ârets viriner, kunne 

man ikke ha valgt. 

Startet pa 
Ignarbakke 

Det var her det startet, forteller 
Degrum. - I 1960 begynte jeg pa 
irerskolen. Det var da jeg be-
gynte med folkedans. En kveld 
var vi pa besØk pa en lest her pa 
Ignarbakke for a gi en oppvis-
ning. PA festen var formannen i 
Bygdeungdomsiaget til stede. 
Han likte det han sa, og jeg sa at 
nãr jeg fr lrt iltt mer sá kom-
mer jeg kanskje tilbake og star-
ter noe her. I forbindelse med et 
intervju med en avis ble dette  

misforstâtt. De skrev at det skul-
le startes kurs her i Enebakk, og 
jeg skulle vre instruktØr. 
SA da hadde jeg ikke noe vaig. 

Jeg hadde bare danset et halvt 
r, da jeg startet kurs i Enebakk. 

Vi holdt til pa BØndernes. Noen 
àr etter, i 1965 startet jeg barne-
leikarringen. 
- Hva som er drivkraften? 
-Det er moro, og sá er jeg svrt 
opptatt av gammel kultur, og vii 
gjerne dele det med andre. 

Flott arrangement 
Et solid utvalg av lokale kul-

turkrefter var med pa a lage en 
verdig ramme om utdelingen. 

Toradergruppa Railaren apnet 
arrangernentet med fengende 
trekkspilitoner, blant annet Ira 
sin nye kasett, og trekkspillgrup-
pa Frisk Luft'> ga ogsâ til beste 
et innslag som ikke gjorde skam 
pa navnet. 

Sangerinnen Marit Osnes 
AambØ franifØrte firesanger med 
rnelodi av Grieg to med tekst av 
Vinje, og to med tekst av Wil-
helm Krag. Hun ble akkompag-
nert av sin mann Arild AambØ. 
Det var kultursjefen som hadde 
ønsket seg Grieg, fortalte sarige-
rinnen. Og kuitursjef Per Sand-
vik vek heiler ikke tilbake for a 
tra til med et par smâ, humorist-
iske stev imderveis i prgrammet, 
som han sydde sammen pa en 
fin, og profesjoneil mate. Dermed 
fikk vi bevis pa at seiveste "byrâ-
kraten" er en solid trubadur. Vi 
antar de lokale kuiturkreftene 
legger seg det pa sinne. 
Danske gjester 

Et kulturarrangement for a he-
dre And Degrum pa en silk dag, 
kan ikke vre uten en oppvis-
ning av Leikarringen Ignar, og 
denne iørdagsettermiddagen me-
ner vi a ha sporet en ekstra fart 
over forestthingen Ogth Lel-
karringens danske venner, 
Ringstedsegnens foikedanslag, 
som han besØkt Ignar s.nn borti-
mot seks ganger tidligere var til-
stede med fin oppvisning. For 
det hadde seg nemlig silk, at 
nettopp denne kveiden hadde 
Leikarringen Ignar lagt opp til 
leikfest pa Ignarbakke. Og pa-
fØlgende fest ble med med de 

Ildsjel 
FØr selve overrekkeisen sa kui-

turstyrets leder Tore Tidemann: 
- Det er en stor dag for kultur-
livet, stØrst kanskje for Enebakk 
kommune, og kulturstyret, fordi 
de i dag far anledning til a hedre 
en rnnsats. 

Ordet kultur kommer av det la-
tthske cultura, som betyr a dan-
ne til I dyrke. Et begrep pa sivili-
sasjon og sosialt liv. Kuitur er en 
viktig faktor for livskvaiitet og 
medmenneskelig samkvem. Vi 
har et rikt kulturmiljØ i Enebakk. 
Dette bestár hovedsakelig av 
foreninger og lag, og enkeltperso-
ner, ildsjeler.. 
Drivkraft 

En av ildsjeiene i Enebakks  

kulturliv er And Degrum. 
Han tok initiativet til etabiering 
av Leikarringen Ignar, og han 
vrt formann og pnimus motor 
for denne i heie dens levetid pa 22 
âr. Degrum var ogsâ den som tok 
initiativet til at leikarringen kun-
ne overta forsamlingslokalet Ig-
narbakke, og er ogsã den som van 
drivkraften bak restaureringsar-
beidet av lokalet. Han han lenge 
vrt en drivkraft I fo1kednsmii-
jøeti Enebakk. I tfflegg til a vre 
instruktØr for Leikarringen Ig-
nar, han ogsa Degrum vrt in-
struktØr og hatt uthilige kurs i 
Oslo, Akershus, Østfoid og pa 
Svalbard. Han han videre bidratt 
til kulturutveksling med foike-
dansgrupper i Sverige og øster-
rike, og han hatt oppvisnlnger ba-
de i Tyskiand og USA. 

Det vanket bade vakre ord, blomster og diplom,fra ord/Øre-
ren til en me get rØrt prisvinner Arild Degrum, som takket 
varmt for prisen. 
danske gjestene, da prisutdeiin-
gen var over. 

Fantastiske Fristorp 
Enebakk kulturstyre og 

kultursjef Per Sandvik sto 
bak en virkelig konsertbegi-
venhet pa Mjr ungdoms-
skole onsdag kveld. Den emi-
nente svenske visekunst-
neren Gøran Fristorp <<var-
met opp>> sitt turneprogram 
fØr han torsdag inntok ho-
vedstaden for a delta i gjen-
ãpningen av den nyrestau-
rerte Losjens store sal. 

Om <<ganderoben i ungdoms-
skolens kjØkken hadde vrt kjØ-
hg for gitarer og uingre, varte det 
ikke lenge fØr Fristorp spredte 
varme og trivsei blant et andek-
tig hyttende publikum. Fra Leif 
Strands tonesetting av den ye-
modige -Men gân jag Over ngar-
na", hentet fra Fristorps kjente 
Ferhin-plate, til Taubes <'Wiener-
vals om Rosmari, fikk vi en bu-
kett vemodig vakre svenske vi-
ser. 011e Adoiphsons <'Karl-
son-evig var" og StrandlFrØdings 
bunieske '<I bOnhuset" var høyde-
punktene. Begeistringen hos 
publikum var stor! 

I sitt neste nummer, '< All I ask 
of You" Ira <'Operafantomet>> av 
Lloyd-Webber, introduserte Fri-
storp sin synth-gitar. Her, og bi.a.  

i Händeis Dagen uir nuira'>, fikk 
vi hØre  hvor diskret og vakkert 
de akkustiske gitarakkordene 
ble omgjort til eteriske stryker-
kianger, uten bruk av play-
back". 

Innimellom ga Fristorp prØver 
pa sitt eminente akustiske gi- 
tarspill, 	som 	I 
1500-tahlskomponisten Prätori-
us' musikk og i Bellmanns vakre 
"Vuggevise for Charles>' (1787). 
Etterpa fikk vi den Beilmann alle 
kjenner i <<Sá lunka vi sa smanin-
gom. Med varm humor bandt 
Fristorp sine avdeiinger sam-
men. Han introduserte nye sider 
av sitt talent i den gamle Peter, 
Paul and Mary-hiten '<If I had my 
way-. sa fulgte Fristorps signa-
tur i Norge, <'Syner i LØvsprick-
ningen av Strand og Ferlin, for 
han avsiuttet programmet med 
et av Evert Taubes mest drama-
tiske nummer '<Balladen om 

briggen Blue Bind of Hull'>. 
Det takknemlige publikum vii-

le ikke ha ham siippe sa lett. Der-
med fikk vi en av Taubes vakre-
ste viser, <<sa skimnande var aid-
rig havet> ekstra. Her benyttet 
Fristorp sin synth-gitar enda mer 
sofistikert enn tidiligere i konser-
ten. FØrst sang han visa til ak-
kordisk gitarakkompagriement. 
Deretter improviserte han med 
eminent fingerspifi over sin fØrs-
te gjennomkjØnng, na styrt gjen-
nom sekvenser som strykerk-
lang. Litt '<trick>' aitsa, men alt 

ort i v.rt eget pàhør. 
Det vanket biomster og gode 

ord fra Tove øien i kuiturstyret. 
Sympatiske GØran  Fristorp kvit-
terte med en god kiem og en ny-
dehig kveidsvise, Laci Boidmans 
<<Kjersti-Lili, godnatt>'. 

Hâvard Oudenstad 

Enebakkspillet i 
saig fra 1. november 



La oss samle kreftene  for et bedre miljØ i videste for-
stand oppfordrer Jorunn Buer og Jan BrustrØm fra 
Enebakk Ap. 

Na kommer 
Big Chief 

Gled dere, alle Glad'Jazzfans i Enebakk: SØndag fØrstkom-
mende bhir det konsert med Big Chief Jazzband pa Mjr ung-
domsskohe I Ytre. Denne konserten er den 3 og siste av kultur-
styrets konsertserie denne hØsten. 

Big Chief Jazzband, Norges 
eldste Gia'Jazzorkester ble 
startet 11952 av Eivind Sol-
berg og Gerhard Aspheim.Fra 
første stund gikk bandet 100 
prosent inn for New Orleans 
og Dixieland - stihen. Bare et 
ar gammelt ble Big Chief in-
vitert til a holde konsert i 
Konsertpaleet i Bergen, hvor 
salen var fylt til siste plass. 
Det var stor jubel og pafØhgen-
de kritikker i stjernekhasse. 
Orkesteret ble raskt populrt 
bade i inn og utland, ettersom 
de i femtiarene gjennomførte 
mange turneer I mehlom - Eu-
ropa, hovedsakehig i Tyskland 
og Frankrike. 

I Oslo etablerte de i 1953 sin 
egen klubb, Big Chief Jazz-
khubb som raskt fikk over 
10.000 medlemmer, hvorav de 
fleste fremdeles trofast fØier 
orkesteret. 

I dag, 36 ar etter starten, er 
Big Chief et større navn i 

norsk jazz enn noen gang tid-
higere. De har gjennomfØrt 
konsertturneer i Singapore, 
Kuwait,Korea og Sveits, bare 
for a nevne noe.. 

Kronprins Haralds over-
raskelse til Sonja var Big 
Chief pa 50 ars dagen pa 
Skaugum. Ellers har apninger 
av hoteller, restauranter, dØ-
ping av oljerigger og store 
jubileer med arene bhitt en na-
turlig oppgave for orkesteret. 

Den genuine jazzen hider 
imidhertid ikke under dette. 
Repertoaret er det samme, fra 
Way down younder in New 
Orleans til When the Saints 
go marchin' in. Hyllest til sa-
vel Ellington som Fats Wailer, 
Louis Armstrong og Count 
Basie er med. 

SØndag kan du oppleve Big 
Chief PA Mjr i Enebakk. Vel 
møtt til en ny musikkopplev-
else. 

Bli 
ladder 

Te IEDD 
BARNA 

Tlf:(02)4146 35 

Kr. 3,30 om dagen gjør 
deg ikke fattigere, 

m  rilere 
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Damestøvlett 	 - 
Sort/brun 	kr 2980 

- ENDA EN NYHET: 

NA KAN DU RENSE 
DITT TOY HOS OSS 

8 	 %liquett 

Mi'aij,00mote med 
kloakk i sentrum 

Oppslutningen 	var 
upàklagelig da Enebakk 
Arbeiderparti inviterte 
til miljømøte  i herreds-
styresalen torsdag kveld. 

Miljøutfordringer 
Enebakk - hva ma gjØres? 
var overskriften i invita-
sjonen. Alt var Iagt til ret-
te for opplysning om ml!-
jØ og debatt i videste for-
stand, men som sâ ofte 
tidligere endte det nok en 
gang opp med mye kloakk 
og forurensing og lite mu-
jØ i videre forstand. 
Mens representanter Fylkesland-
brukskontoret i Akershus og Os-
lo, Fylkesmannens mlljØvernav-
deling og ANØ fikk relativt rike-
hg tid til a orientere om hva som 
gjØres fra sentralt hold for a sette 
kommunene i stand til a priorite-
re miljØspØrsmâl,  fikk de lokale 
politikerne bare haivparten av ti-
den til a svare for seg og sitt par-
tis miljøpolitikk.  Og agressive, 
nrgâende spØrsmâl fra publi-
kum ble hengende i lufta, mens 
mØteleder Lucie Paus Faick opp-
fordret forsamlingen til a benytte 
anledningen til a trekke mest 
mulig Ut av den tilreisende 
ekspertise.Konkrete spørsmál 
fra salen om kloakkforholdenei 
Rãken, og Ekebergdalen, ble 
hengende i lØse luften.. 

100 dØde fiskevann 
Harald LØbak Thoresen (Ap) sa 

at en undersØkelse foretatt av 
Akershus Jeger og fiskeforening 
viser at 100 flskevann i Akershus 
allerede er dØde. Thoresen orien-
tert om aksjon Glomma, 88 og ba 
om at kommunene retter sØkely-
set mot miljøspørsmál. —Det ma 
opprettes miljØutvalg i alle 
kommuner,sa han. —MiljØ og res-
surspianlegging er i gang i Ene-
bakk, og det er viktig a îá dette 
inn i handhingspianer og bud-
sjetter. I arealdisponeringen ma 
det ogsa tas hensyn til miljØ. En 
undersØkelse viser at miii ØspØrs- 
mãlet er tatt opp hite systematisk 
i Akershuskommunene. Dette 
begrunnes med manglende res- 
surser, sa Thoresen, og utfordret 
kommunene til a benytte seg av 
tilbudet i Mijøpakke Romerike. I 
forbindelse med Hurumvedtaket 
berØrte han ogsã konsekvensene 
for arealdisponeringen , og hytte-
probiematikken 
LangenlLangskaugomradet.Han 
mente tiden var inne til en vurde-
ring av màlsettingen i omrádet. 

Mi! jØpakke  Romeri-
ke 
Ivar Gjermundsrud fra fylkes-
mannens MihjØvernavdeling og 
prosjektleder for MihjØpakke Ro-
merike orienterte om denne mu-
jØpakken. MiljØvern - og Land-
bruksdepartementet og Akers-
hus fylkeskommune kan her ga 
sarnmen med kommunene rundt 
Glomma og øyeren for miljØfor-
bedringer gjennom konkrete til-
tak .Enebakk er en av de 14 kom-
munene som kan RA tilskudd fra 
MiljØpakke Romerike, og det er 
inne sØknad om tilskudd til til-
tak i Ekebergdalen. 

Saneringsplan 
Erik Stensrud fra ANØ, orien-
terte om tilstanden i Enebakk pa 
kloakk og avlØpssiden. Han be-
kreftet at deter et generelt darhig 
ledningsnett, som man vet for hi-
te om fordi man mangler kart-
verk. Av utbedringsoppgaver 
man ma prioritere nevnte han sa-
neringsplan som nummer en. 
Enebakk er faktisk den eneste 
Akershuskommunen uten sane-
ringsplan. Ytre Enebakk rense- 

anlegg ma utvides, og innen in-
nevrende ar ma det foreligge en 
plan for slamlagringsphass i kom-
munen. Stensrud nevnte ogsa 
plan for utbedring av avlØpsan-
legg i spredt bebyggelse som en 
viktig oppgave a prioritere. Nye 
krav til fyllplassdrift vil ogsâ kre-
ye konkrete tiltak, og likeledes 
nye krav til renovasjon med stik-
kord som kildesorteririg og 
gjenvinning. Krav til renovasjon 
og avfallsbehandhing er ting som 
ma gjennomfores i interkom-
munait samarbeid, mente Stens-
rud. 

Tiltak I landbruket 
FylkeslandbrukssjefOle Kristian 
Fladby orienterte om hvilke til-
tak landbruksmyndighetene ná 
setter i gang for a redusere 
forurensingen.Fra 1 september 
innfØres en ordning med tilskudd 
til investeringer i nytt utstyr pa 
gardene med tanke pa a redusere 
forurensingen. Landbrukskon-
torene er na i gang med besØk pa 
alle bruk for kartlegging og re-
gistrering. I Enebakk er arbeidet 
godt i gang, fortehler herredsa-
gronom Anders Lein. Nar regist-
reringen er lagt, kan man hjeipe 
med a lage en saneringsplan for 
bruket, og det gis da hjelp med 65 
prosent av nØdvendige investe-
ringer: 30 prosent som tilskudd, 
35 prosent som lan. 

Politisk vilje 
Alle pohitiske partier bortsett fra 
Kr.f., var representert pa motet, 
og alle var enige om en ting: De 
prioriterte kloakkering av Raken 
- Gran hØyt. 

øyvind StrØm  la ansvaret for 
en vesenthig del av forurensingen 
i Enebakk pa kommunen for 
darlige kommunaltekniske an-
legg, men iandbruket fikk ogsa 
sitt.Av tiltak hans parti vil priori-
tere nevnte han Kloakkering av 
Gran og Ekebergdalen, oppru-
sting av kommunaltekniske an-
legg ,miljØskapende bruksendin-
ger og restriksjoner overfor land-
bruket, 

- Ogsa Tom Nilsen (SV) Ønsket 
A prioritere kloakkering av Gran 
- omradet. Videre vii SV priorite-
re vern av marka og tiltak for 
opprensing av vassdrag.—Folk i 
kommunen ma begynne a ta mil-
jØvern pa alvor sa Nilsen, som 
syntes det var et paradoks at 
grupper som tidhigere aldri had-
de tenkt miljØvern, na gjorde det-
te til en motesak.—Hauge i Be-
lhona har betydd mer for miljØ-
vernet enn Sissel RØnbeck i de-
partementet, sa Nilsen ampert. 

Helge Nilsen og Gina Sigstad 
redegjorde for venstres priorite-
ringer, og oppfrodret til personlig 
engasjement De oppfordret til a 
tenke kretslØp og avfallsutnyt-
ting. Stikkord her var redusert  

bruk av bul, blyhagh, vaskemidler 
med fosfat, bleket papir, ohje-
fyring.. 

- Det synes kiart at alle partier 
har de samme m&lsetinger, sa Jo-
runn Buer (Ap).Vi vii arbeide for 
A hindre forurensing av huft, jord 
og vann. Vi har foresiátt plan-
legging av kloakkering av Eke-
bergdalen, som det er sØkt mid-
her fra MiljØpakke Romerike til, 
og Vag Mjr vassdraget. Vi har 
foreslatt planleggingsmidier til 
utsetting av mestasjoner 1 BØr-
ter og kloakkplanlegging i Ytre 
Enebakk. 

- Vi gãr inn for a fullfØre plan-
leggingen og bygge kloakk I 
Ytre.Planiegge for boligbygging 
med enkiere lasninger pa Bu-
stad, sa Buer.SV og Ap var ogSâ 
pa iinje I spørsmâlet om Økt myn-
dighet med budsjettansvar til 
MiljØvern - og firluftsnemnda. 

Bade HØyres  representant Dag 
Nordstrand og Senterpartiets-
Viggo Torshov hadde klaoak-
kering av Gran/Raken og Eke-
bergdalen Øverst pa priorite-
ringshista. 

Torshov sa at partiet ogsa me-
ner det er nØdvendig med ski-
kkelig kartlegging av khoakkfor-
holdene og av hva som foruren-
ser. Han nevnte ogsa hoidmngs-
skapende arbeid som vesenthig. 
—Vi ma ogsa beskytte naturen 
mot miljØforstyrrehser og her er 
handbruket opptatt av a beskik-
ke sitt hus, forsikret Torshov. 
Han sa ogsa at muljØvernavgiften 
bØr brukes til mlljØtiltak, Dag 
Nordstrand sa at HØyre  vii ar-
beide for en a fá en miljØvernpian 
for kommunen, og for at denne 
planen ma innarbeides i 
kommuneplanen.— HØyre vii og-
sa prioritere kartlegging i for-
bindehse med avsig, men ogsa 
tenke miijø i videre forstand og 
prioritere traflkksikring og miljø-
tiitak pa forskjelhige omrâder 
med hivskvalitet i nrmihjØet 
som siktemâh, sa Nordstrand. 



Full innsats for 
Menighetssenteret 

Full aktivitet i juleverkstedet hjemme hos Reiclun Forfang onsdag for-
micidag. 

Det mobilseres nâ pa 
alle hold for a gjøre ut-
gangspunktet best mu-
hg nãr fØrste  spadestill 
skal tas for Man me-
nighetssenter en gang 
for jul. 

2. november kommer Ene-
bakkspillet i handelen. Det 
kommer ikke til a gá upâak-
tet hen. Spillet skal presen-
teres med stil og bravur. Noe 
mer vii primus motor i dette 
arbeidet, Helge Nilsen ikke Ut 
med enda. Spillet er trykket i 
1000 eksepiarer, og det vii si 

at dersom f.eks. hver tredje 
husstand i Enebakk kjØper et, 
sá er spillene utsoigt, og det 
blir 150.000 kroner i kassa til 
Mari menighetssenter. Den 
optimistiske komiteen for 
senteret er overbevist om at 
Enebakkspillet blir ãrets jule-
gave i v 1000 hjem . 

Julemesse 
Mens lanseringen av Ene-

bakkspillet pagar for fuilt, er 
andre i menigheten opptatt 
med produksjon til árets jule-
messe, som blir den 
26.november. 

Julemessekomiteen begynte 
sitt arbeid like etter skole-
ferien, og har hatt arbeids-
mØter bade formiddager og 
kveid. Oppalutningen har 
vrt kjempean, sier leder for 
menighetsrlet, Marit Bu-
sengdal, - men vi har plass til 
fler som ønsker a slA et slag 
for menighetssenteret.Det er 
bare a ta kontakt.- Her har 
man sjansen til a lre seg 
mange nye teknikker uten a 
gâ pa kurs, sier hun, og sam-
men med Reidun Forfang, vi-
ser hun fram et stort utvalg av 
utsØkte krydderbuketter 

Ytre Enebakk Husinorlag 
arrangerer mote. 

Be annonse 

Lyst til a syng 
i Betel u.kor? 

Be annonse 

Konsert med 
Big Chief'> 

Be annonse 

Eldres Dag 
Herredshuset 

Be annonse 

Betel 
minner spesielt 
om barnemusikal 

Be annonse 

Fellesarrangement 
m. bi.a. barnekor fra me-
nigheter i 
Enebakk 

Se annonse 

Ytre Enebakk Skole- 
musikk 
starter notekurs 

Be annonse 

Han du lopper 
Be annonse 

Enebakk Hagelag 
og Enebakk Bonde- 
kvinnelag 
arr. fellesmøte 

Be annonse 

Enebakk Bonde- 
kvinnelag 
starter studieringer 

Be annonse 

Handball i 
Mj2erhallen 

Be annonse 

I.L. Driv 
Friidrettsgruppa 
holder arsmøte 

Be annonse 

Barnas Dag 
arr.av Enebakk 
Husmorlag 

Be annonse 

E.I.F. Fotballgruppe 
avholder loppemarked 

Be annonse 

Mis jonshuset 
MØteuke 

Be annonse 

Avfotografering 
av gamle bilder 

Be annonse 

Igrntt 

H Andballfest 

Utklassing 
Kan man trygt si at det var da 

Enebakk I.F.'s P 16 i helga spilte 
mot SØrumsand 2. 
Enebakk vant suverent 24-5. Al-
le spillerne pa laget scoret, og vi 
kan bare tiifØye: Gratulerer! 

Anti* 
Jante 

Merinesket kan forandre sin 
livssituasjontil det bedre ved a 
forandre sine hoidninger. Det 
mener Erling FØrland, fØrste-
amanuensis ved Statens 1rer-
hØyskole i forming i Oslo. Han 
har personlighetsutvikling som 
sitt pedagogiske virkefelt. 

Neste torsdag kommer ban til 
Enebakk, nrmere bestemt til 
peisestua pa Bjerkely, for a holde 
foredrag om positiv tenking, og 
om a knekke janteioven>. FØr-
land har laget en antijantelov. 
Og fØrste setning i denne lyder:-
Du er enestáende. 

Interesserte kan ta kontakt 
med Katarina GlØersen, tif. 92 41 
15 for pâmelding. - - 

Trekningsliste 
Basar. IL Driv pike- 
lag 	I 	fotball 
12.10.1988. 
Akvarell av Lars Fumes, Âme 
Aritonsen 
Thsj akvarell av Erling Jentoft, 
Marianne Johansen 
Etsing av Viggo Karisen, Anne 
Henriksen 
Etsing av Viggo Karisen, Fam. 
Krogster 
Rosemalt bolle av Astri Hoitorp, 
Amalie Aseth 
Kransekake, Tove Vãler 
Kransekake, Per Ruud 
Pledd, Fam. Yttervold 
TV-kanne, Edith Rosenvinge 
Tevarmer, Morten Hoimsen 
Lekebil, Terje Myhre, 
Lekebil, Ola Gjervold 
Konfekteske, Bente Bjerkland 
Motorvarmer, Tore Hoff 
Stretchiaken, Eivind Berntsen 
Gavepaknlng handklr, Marian-
ne Nielsen 
Armpung mlklokke, Runar 
Skaug 
Arrnpung mlklokke, Jon Wenli 
Sportskniv, Anne Henriksen 
Skrivesett Parker, Ingrid Olaisen 
1 bok, Wenche 
Spisebestikk i stãl, Linda Hat-
levik 
1 kurv med hermetikk, Ase Sol-
berg 

SkismØrekoffert, Steffen Jacob-
sen 
Sâpesett, Ingvill Skaar 
Krystallbolle, Kristine Aarhus 
Stearinlys med iyd, Laura Bjerk-
land 
Pyntekrans, Kjersti Larsen 
FlØtesett i turn, Dromnes 
Bagasjeband, Hákon Lyse 
Bok, Harriet Stureset. 
Vi takker alle som har tatt 
lodd. 

Hilsen 
Pikelaget I fotbahi 

IL Driv 

lj1fl1?tt 

ABC - bank 
àpningstider: 
I forrige Vignett annonser-
te ABC bank nye áp-
ningstider. I annonsen sthr 
det Man. tirsd. onsd. fred., 
Id. 8.30 - 16.30. Det skal 
vre 15.30 

Enebakk IF G 16 kan 
mer enn a spihle handball. 
Lørdag inviterte de yen-
ner til hØstfest pa <Hu-
set>>, dvs. Flateby Saul-
funnshus. 

PA invitasjonen sto det biant 
annet: - Denne kvelden legger vi 
de fillete Ola - buksene pa hylia 
og kier oss iitt pent!. Min pode 
var pa loftet og fant borthengt 
herredressjakke. Puttet den i 
vaskemaskinen, og da jeg, mode-
ren, kom hjem, hang den tint til 
tØrk pa en kieshenger. Ingen skal 
si at gutta ikke kan>>. 

I dagene fØr  festen samlet en 
del av gutta seg for a lage ski-
kkeiig discomusikk. Jeg tror og-
sa det ble en velkomstsang. Og 
lørdagskvelden ble suksess. 
Pizza, brus, godt, loddsalg, og 
selvfØlgelig dans til ut i de smâ ti-
mer. Dans er gØy, dans er idrett, 
og dans er LEK. 

De voksne ordensvaktene, 
foreidrene, hadde en all right 
jobb. Kortspill i seks timer! 

G 16 er en fin gjeng som ikke 
bare er sammen i alvoret ved a 
spilie en handlialikamp. De drar 
pa telttur i marka, spiller plater 
hjemrne hos hverandre, de er pa 
dugnad sammen, og gár pa sam-
me skole. Foreidrene trekkes og-
sa med i en del av det sosiale 
samvret. Voksne og barn (ung-
dom) blir godt kjent med hver-
andre, og derfor er det alitid 
mange •skrullete mødre som 
heier pa Enebakkgutta. 

Christine Teig 
kretsmester i 
terrenglØp 

Kretsmesterskap i terrengiØp, 
lang løype 10 km darner og 20 km 
herrer ble avviklet sist heig. 

LØpet gikk i tung, vat lØype i 
HØyasparken i DrObak med 
D.F.I som arrangØr.  Darner seni-
or ble vunnet av unge Christine 
Teig fra Driv som avgjorde lØpet 
til sin fordel pa siste km og gikk i 
mãl pa tiden 43.14, 14 sekunder 
foran Lisbeth Nilsen, Oppegârd. 

Veteran darner 

ble vunnet av Aud HØnsi  fra 
Driv. 

Herrer senior 
ble en klar seier til Jostein Be-

rgan, Oppegârd med tiden 
1. 13. 24 

Veteran herrer 40 - 45 âr 

vant Ivar Mauerstad, Kolbotn 
med tiden 1.16.49. MaratonlØper 
Tom Halvorsen, Driv, som vel II-
ker seg bedre pa fast underlag 
tok 2. plass og var 20 sekunder et-
ter. Drlvseier ble det ogsa i eldste 
klasse ved Age Rustad 

Etterskrift: 
Jeg nevnte LEK i inniegget. Vi 

vet at barn lrer ved lek, og at 
idrett er lek. Jeg kaster en ball til 
lederne i de forskjeilige gruppene 
i E.I.F., og ber dere gjøre  som 
Driv: Begynn med allidrett for 
barn, og kanskje vi fr en id-
rettsgjeng som starter sin idrett-
skarriere med det viktigste i livet 
- nemlig LEK. 

Evy Lindberg Olsen. 

[IF. Fotballgruppe 
avholder loppemarked pa Flateby Sam-
funnshus lØrd. 22. okt. ki. 10.00-18.00. 
Auksjon Ca. ki. 14.00. 



Händballen 
MjrhaIIen 
LØrd. 22.10.: 

kl. 10.00 P12 Enebakk - Skogbygda 
kl. 10.55 G12 Enebakk - UiIJKisa 
Id. 11.50 P14 Enebakk - Fenstad 

Søndag 23.10.: 
Id. 11.00 P16 Enebakk - Eidsvoll IF 2 
Id. 12.05 G16 Enebakk - SØrumsand 2 

ENEBAKI( KOMMUNE 
Intormasjon til tomteeiere i Ytre Enebakk om 
forestáende nykartlegging i mâlestokk 1:1000 
i omrâdet fra Bakken i syd til Gran i nord. 

Teknisk etat i Enebakk skal i siste del av oktober 1988 
foreta flyfotografering over nevnte omrâde, og i den for-
bindelse vil det foregá diverse arbeider med merking av 
poiygonpunkt, passpunkt, grensepunkt samt kummer 
o.1. I omrádet. 
Disse merkinger vii foregâ over det meste av det be-
skrevne omrádet til ulike tider pa dagen, og vi Ønsker pa 
denne máten a gjøre tomteeiere kjent med hva som skal 
foregâ i omrâdet. De signaler som vii bli iagt ut i omrâ-
det bestâr av hvit papp som etter en viss tid vii for-
svinne. 
En vii anmode tomteeiere som far utlagt disse signaler 
om ikke a Ieme disse, da det er av stor viktighet for et 
godt resuitat for den forestáende flyfotograferingen. 
For Øvrig vises det til Lov av 9. juli 1923 nr. 1 om anbring-
else av signaler og merking i forbmdelse med disse arbei-
der Teknisk etat skal gjennomføre hØsten 1988. 
Eventueile sporsmâl i forbindeise med disse arbeider 
kan rettes til undertegnede. 

Enebakk kommune 
Teknisk etat, 14.10.88 

Omrádet som omtattes av flyfotogratering 09 nykartlegging 
I We Enebakk. 

IM 
gEMINNA tION 

I  MINE 
MN 

NO, 

A 	/ 

- 

hl 

S  - 
29 

Enebakk kommune 
— Wdeling av legat 

Karl Lund og br. legat 
Rentene av legatet skal deles ut til ungdom i Enebakk 
som skal gjennomgâ landbruksskoie, fyikesskole, fyi-
kets husmorskole, gartnerlre eller lignende landbruks-
utdanning. 

Sammenslâtt legat 
Rentene av Enebakk kommunes sammenslâtte legat 
skal deles ut med ½-part til pensjonister eller ufØretryg-
dede i Enebakk og ½-part til skoieungdom hjemme-
hørende i Enebakk, til utdanning utover grunnskolen. 

Thy. Bohiers legat 
Rentene av legatet skal deles ut til bra, evnerik og virke-
lysten ungdom, hjemmehØrende 1 Enebakk kommune, 
som trenger Økonomisk stØtte til utdanning i jordbruk, 
skogbruk og binringer som hØrer til disse hovedgrup-
per. 
SØknadsskjemaer/nrmere opplysninger fás ved hen-
vendeise til Enebakk formannskapskontor - tif. 92 60 60. 
SØknadene sendes Enebakk formannskapskontor, 1912 
Enebakk, innen 5. november 1988. 
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Den uwage 

biMn 

oDe 
ntaktlinser virker pa samme mate som briller. 

korrigerer synsfeil.  Enten du er overlangsynt, 
ncersynt eller har skjev hornhinne hjelper de deg 
a se kiart. 

Prøv kontaktlfrzer GRATIS i en máned * 
La ikke usikkerhet hindre deg. Her gir vi deg 
en unik mulighet til a prove kontaktlinser i en 
máned. Se vdrt omfattende program for trygg-
het, service og garanti. 
*  Gje/der vanhige ,nyke koniaktlinser. 

TIMEBESTILLING TLF. (06)81 4391 

Kontaktlinse-institutt A/S  
Optiker Geir Kjelberg MNOF - MNKF 
Storgaten 21, 2000 Lillestrøm, TIf. 06/8143 91 
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El 
som budsjettet sier. Johnsen sà 
ogsa med bekymring pa barne-
hagestart 1.8, men mente at om 
bama og de ansatte var igang, 
yule det vre vanskeligere a 
stryke driftsmidler i budsjettet. 

Arbeidsgruppe 
Helstad oppfordret til konkret 

handing og fikk nedsatt en ar-
beidsgruppe som skulle lage en 
plan for en foreidredrevet barne-
hage i ãr. Forsamlingen var enige 
i at dette var noe man kunne gá 
inn pa, og at den viktigste mot-
iveringen vile vre en bindende 
avtale mellom kommune og for-
eldre om kommunal banehage 
etter at dette âret var gâtt. Akti-
ye padrivere som sa seg villige til 
A ga inn i gruppa var: Anne-Gre-
te Lossius, Anne-Marit Ralger og 
Torill Lunde. 

Deres oppgave blir a sørge for 
at helse- og sosialadministrasjo-
nen far here alternativ enn 
RBBLs a vurdere i forbindelse 
med barnehage. De har bare en 
uke pa seg, men med bakgrunn i 
venting og hâping i halvannet ãr, 
er vi sikre pa at de er klare til 
handling. 

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

sambygdinger? 

Prov en 
smâannonse i 

RELIGIOSE MOTER 

PINSEMENIGIiETEN BETEL. 
Barnas uke 
fra 19.10. - 23.10. 
Ons. kl. 17.00: Ytre Ene-
bakk Barnekor deltar. 
Tors. kl. 17.00: Gutte-
kiubben medvirker. 
Fre. kl.19.00: Ungdoms-
kveld. Ungd.koret deltar. 
LØr. kl. 17.00: Felles bar-
nemusikal pa Mjr. 
(Egen annonse). 
SØn. ki. 10.00: Familie-
sØndagsskole. Junioren 
medvirker. 

Ons. 19.10. kl. 19.30: 
Bibel og bØnn. 
LØr. 22.10. kl. 15.00: 
Bibeltime om nattverd. 
Harald Nyen. 
SØn. 23.10. kl. 19.00: 
Misj. Kristian Sand. 

Alle velkommen 

Misjonshuset 
MØteuke tirs. 18.10. - lØrdag 
22.10. kl. 19.30. 
SØn. 23.10. fest kl. 19.00. 
Misjonr Ole Kirkengen ta-
ler. 
Alle hjertelig velkommen.  

SPORT 

KUNNG ORINGER 

Hap dv lopper? 
E.I.F. fotballgr. tar imot lopper. 
Ring tif. 92 64 87, 92-7127, 92 86 35, 92 85 98. 
Vi henter. 

i'!k.. Barnas Dag 
arrangeres av Enebakk Husmorlag pa Enebakk 
ungdomsskole lØrd. 22. okt. Id. 12.00-16.00. 
Asmund Huuser (fra Portveien 2) kommer og 
spifier teater. 

Snekkerverksted, bollebaking, tegning, maling og mye 
mer. 

KAFETERIA. 
Barn kr 15,-. Voksne kr 10,-. 

[Idres dap 
SØndag 23. oktober, etter gudstjenesten i Enebakk kir-
ke, inviterer Diakonutvalget til hyggesamvr pa Her-
redshusets kantine. 
De som trenger skyss, ring: 
Tif. 92 6139 etter kl. 19.00, Randi Solberg. 
Tif. 92 82 79 etter kl. 15.00, Astrid Toombás. 

	- Z'kntt 
Enebakk Bondekvinnelag 
starter studiermgenlbrevringen: 

1. Uiykker/barneulykker i iandbruket. 
2. Kvrnnerettede tiltak i bygda. 
3. Etikk i 00set. 

Henv. tif. 92 60 38 etter kI. 19.00 
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KUNNGJORINGER 

Enebakk Hagelag og 
Enebakk Bondekvinnelag 

arr. fellesmØte pa BØndernes Hus onsd. 26. okt. Id. 19.00. 
Landskapsarkitekt Mette Eggen kâserer og viser lysbil-
der over emnet: 
<<PLANLEGGING OG STELL AV GAMLE OG NYE 
HAGER>>. 
Utlodning og servering. Alle hjertelig velkommen. 

Styret 

Aviotografering av gamle bilder 
Til bruk I billedarkivet og ev. i bygdebok III, finner av-
fotografering sted av gamle fotografier man. 24. okt. ki. 
14.00-18.00 1 Herredsstyresalen. Eierne far bildene til-
bake pa stedet. Bilder inntil omkring 1950 av interesse. 
Gi skriftlige opplysninger om bildene pa baksiden eller 
pa lapp. Vennhigst mot fram. Viktig for bygdeboka. 

Enebakk Historielag 
og Bygdeboknemnda 

Konsert med 
((Big Chief) 
pa Mjr ungdomsskole søndag 23. oktober 

ki. 18.30. 
Billetter kan bestilles/kjøpes ved henvendelse til: 
Kulturkontoret 	 tif. 09/92 60 55/56 
Herredshuset 	 tif. 09/92 60 60 
Flateby Postkontor 	 tif. 09/92 86 01 
ABC-bank Kirkebygden 	 tif. 09/92 60 70 
ABC-bank Ytre Enebakk 	 tlf. 09/92 43 39 
Billetter kan ogsá kjØpes ved inngangen. 
Billettpris kr 100,-. 

Arr.: Enebakk Kulturstyre/Kulturadministrasjonen 

KJEMPETILBUD 
SPANSK FLIS 

30-50% 
HVIT GL. 
15x15 

PR. M2  

SYMFA 15x 15 
ROSA-BLA 
PR_ M2 

7400 

9800 

Her finner De oss: 
L:1 TADSIAG Y.OttO& 

Utstillingen âpeni. 
Hverdager: 	9-19 
Lordag 	9-14 

norsk flis- & 
klinkimport 

Ii 	jiflhIIIIIlIlIIIIlIflhIuhI'' 	III I liii Iii 	h 

K 
TANDBERGByGGEr- FE1VN. 1. 
TLF.06/81 9416-2OO7 KJELLER. 

	11 
Gamle 
bilder fra 
Enebakk? 

Har du gamle bilder fra Ene-
bakk? SØndag førstkommende 
blir det avfotografering av gamle 
bilder fra Enebakk I Herreds-
styresalen. Bildene skal brukes 
til Historielagets bildearkiv, eller 
bygdebokas bind III, og avfoto-
graferingen blir da ogsâ gjen-
nomfØrt i regi av Enebakk His-
torielag og Bygdeboknemnda. 
Bilder tatt belt opp til 1950 er in-
teressante 1 denne sammenhen-
gen. 
Det er fotograf Trond Bjorli fra 
Forbundsmuseet i Akershus som 
skal forestâ avfotograferingen, 
og folk far bildene sine tilbake pa 
stedet. Det er ønskelig at de som 
kommer med bilder til avfotogra-
fering noterer opplysninger, en-
ten pa baksiden av billedet, eller 
pa en liten lapp. 

STILLING LEDIG 

Er du glad I dyr? 
Vi Ønsker oss hjelp til avlØsning  i grisehus. 
Opphering gis, arbeidstid og lØnn etter avtale. 

Randi og Thorvald Ungersnes 
Ungersnes gird. Tif. 92 40 09 

DISTRIKTETS IEDENDE ((FLISMIMPORTOR)) 
GULVFLIS, <<VEGGFLISMOSAIK KLINKER M.M. 

HOSTSAIG SA FLISE'NE FYKER  

         

DELAFON-SANIT/ER 

 

VEGGFLISER 

      

  

GUI VELISER 

 

KIlN K 

 

       

TOFARGET PORSELEN: 
I FARGENE: 

ROSA OG BLATr 

WC rn/S-las 
inki. sete 09 lokk 

Kr. 2400. 
SØYLESERVANT 
60 x 47 m/søyle 

kr. 1600 S.  

NEDFELLINGS-SERVANT 

57 x 45 Kr. 1300. 
58x40 
BIDET 	

Kr. 950. 
ALL[ WC ER MED TRYXKKNAPP 
OG KJENTE BERGER.ARMATUR. 

SE VARE LEKRE 
NYHETER FRA NOEN 

AV EUROPAS LEDENDE BL.A. 
Sprnx, Villeroy & Both, emil, etc. 

Ekstra tilbud uke 40 og 41 
FUGEMASSE 

20% 	

LIM, 	
fra LIP—.  

LA-PLANA 10  20 
HVIT, BLA, BEIGE 
MARMORERT 

138.m pr.m2   
LA-PLANA 20 x 20 
HVIT, BLA, ROSA 
GUL/BRUN pr. m2  168 
GULVFLISER FOR DE 
KRESNE ASTRA 25 x 25 

4 FARGER pr. m2  179 
SELCE25x25 

1,80e HVIT/GRApr. m2   

QUART 20 25 x 25 

BEIGE pr. m2  18000  

S. 

. 

SPANSK ROD 
lOx2O pr. rn2 	9900  

ALMUE GUL/BRUN 

11,5x24m2 	129.11  

• ALMUE RØD/BRUN 

11,5X24 Pr. m2  1696M  

NORDKAPP 
RØD/BRUN 21,6x21,6 

FEUERLAND/CLASSIC 
RØD/BRUN FLM. 

30 x 30 

pr. m2  189. 

198.• 
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Domus 
Nä kr 

	 Senteret 29900= 
LiBestrom Tlf.06/81 0211-811194 

Føhner 

980= 

Damp jern 

kr  198sm 

- 
kr 50. 

Fotbad Reise 
strykejern 

- 
kr 08U 

TIL LEIE 
III Ieie 
Veihoidt, frittliggende hus til 
leie pa Flateby fram til 
1.8.1989. 

Bill.mrk. Ordensfoik 

KUNNGJØRINGER 
Fellesarrangement 
Mjr ungdomsskoie 22.10. ki. 
17.00. 
Konsert med Ivar Skipper-
void og barnekor fra menig-
heter i Enebakk. 

Aile hjerteiig veikommen 

Friidretts-
gruppa 

avholder ârsmØte pa 
KLUBBHUSET man. 24.10. 
ki. 19.00. 

STILLING LEDIG 

Jobb I Enebakk? 
Jeg trenger hjeip til tømming av søppei. Heist med fører-
kort ki. C (2). 

TIf. 92 65 32 

11,04,4 Xacz 
0 	Biter du negler? 

Brekker dine negler? 
Dine negler blir lange og vakre med 

Nail by lamplight 
A pent hver kveld 

Berkevn. 1, 1911 Fiateby. TIf. 09/92 82 01 

Annonser Iese 
av folk flest 

Vei mØtt 

Ytre Enebakk 
skolemusikk 
starter notekurs for 

,t 	3. og 4. kiassinger 
ons. 19.10. ki. 18.00. 

•uI 

Annonser leses 
av folk Ilest 

Torketrommel 

kr 2100. 
Mikroovn 

krlG9O. 

Vaffe1jern 
(1000W) 

Stovsuger 
(1000W) 

Oppvask-
maskin 

kr3990N 
Krollbørste 

KNAPAS ELEKTRWE Is 
1820 Spydeberg. TIf. 83 73 43 

Oyvind har ryddet og funnet 
frem mange gode filbud. 

10 stk. GRUNDIG TV 	VIDEO 6 pr. - 14 d. 
21"— 32" 

kr1000. 	kr 2990. 
En del 	 4 stk. 

KASSETT-RADIOER 	PHILIPS CAMCORDER 

1/2   p 	kr 7990om 

FISHER system 46. 
Forsterker 2x20 watt. 
Tuner. 
HeI.aut. platespiller. 
Høyttaler. 
Møbel - for kr 4390,- 



FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL.

Ilk 
Folio Varmeservice 

(I 
v/Bjorn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Ski 
13cravclscsbl r 0 CHR.STENSRUD EFTF.  

Nordbyvn. 27, Ski 
Tit'. (09) 87 30 60 

Vakttelelbn 

Vi kommer 
I konferanse 

Ordner alt 

SKADET 
F RONT 

-_'  OITT 
W £ s 

Hvorfor skifte nár 
A kan reparere. 
* Har du kasko/delkasko 

dekker forsikringen alt, 
uten kostnad for deg. 

* Ingen egenandel/ 
bonustap. 

* Rep. mens du venter. 

QUOBOflO 

P 
 4 0 0 en 

Billiplefle 
Strømsveien 67 E - 2010 Strommen 

lit. (06) 8008 35 
Mobil (090) 38 062 

Vi nâs pa Iandeveien med 
vàre 3 radiostyrte biler. 

Voksne burde ikke gjøre sânt. 
Hensikten er bare a vise 

forskjellen pa billigkjøkken og 
Beckermann. 

Alle som kjoper Beckermann-kjokken has hatt 
minst ett eller to kjokken for. De lar seg ikke 
lenger overbevise av vakre lofter om kvalitet og 
styrke. De has nemlig opplevd at skuffer siger 
og at hengsler losner - allerede etter 3-4 Ar. De 
er lei av a skifte og mener samtidig at kjokkenet 
er et av husets viktigste rom. 

LILLESTFICIM 

cI0' 

Studio 0  

t kfe n n '" n 
TIf. 817495 

Jeg vil skifte kjokken 
- en gang for alle! 

Send brosjyre og nrrnere informasjon 
om finansieringsbistand. 

Navn 	  
Adresse 	  
Postnr./sted 	  Tif. 	  
Send kupongen til Studio Beckermann 

A
A

/R
8  

5/
10

-8
8 

• 44) 	 4 44) • 

— 	 [del's Hod- og 

Fotpleiesalong 

Rakkestadvn. 23, Ekebergdalen 

Er du go'venNer med go'foteii? 

Trenger De 

FERDIGBETONG2. 
• NYNET: Pumpebil utstyrt md 5 m3  trommel 

og 24 meter mast 
• Betongbiler utstyrt med transportbthid 
• Betong leveres ogsâ utenom vanilge 

âpningstider etter avt ale. Kveld evt. lordag. 
• Punkflig levering, gode mat eraler og 

konkurrerende priser er vór màlsettinq. 

Telefoner: 
Kontor Mysen 
Fabrikk Mysen 
Fabrikk HobØI 
Fabrikk Vestby 

09-89 00 34 
09-89 03 11 

09-92 11 39/92 12 00 
09-95 07 41/95 29 70 

0oO-' lane A 

01% 1,eftbetojm, 
'A__I ¶I( 

IIffllttt 13 

I 	Follodistriktets byrá 
gjennom 60 ãr 

b 

• Optisk synsprøve 
• Kontakthnser 

tUpasses 
• Timebestilling 

TIf. 09-870524 

Optiker Krogh 
F, Ski Optiske 

(Princess Huset) 

Asenveien 1, 1400 Ski. 

HUSK BILAUKSJON 

LIII'\. ASKIM 
BILER I 

I—--4 	ALLE 
PRISKLASSER 

NB! liver fredag ki 18.30 
Prøvekjøring og besiktigelse hver dagi 

STEDET FOR DET CODE BILKJOP! 

TLF.88 0896 

FINANSIELL RADGIVNING 
Mud tUbed om gunitfg. Ión.ordnlng.r tO bI.o. k•p ev bolig, 

I 	r.finansl.rIng og oppläning: 

i 	I UTJEVNINGSLAN med 12% fast rente i 3 âr (kun rente) 
• OBLIGASJONSLAN med nominell rente fra 14,25% 

I 	UFORSIKRINGSLAN med rente fra 13,5% 
• MARKEDSIAN med lay bindingstid (1 mnd's oppsigelse) 

I 	U BANKLAN, alle typer 09 formal, nom. rente fra 14,5% 
• NAERINGSLAN mot pant i fast eiendom 

I 	i GJELDSFORSIK RING og andre forsikringsordninger. 
Effektiv rente (i-a 14,4% - alt Otter vaig av avdragsfrihet og nedbeta- 
lingstid. Vàre erfarne ràdgivere tilpasser forslagene otter den enkelte Si- 

I 	tuasjon og behov. Ring og her om vi kan hjelpe! 

I 	 I samarbeid med Storebrandgrsppen, 
Kreditforeningene, Norsk Kausjon og Oslobanken. 

Wr Slolva & C&% 
I 	Torggata 31, 0183 Oslo 1. Tit. 02/36 27 40 	I Bernt Ankersgt. 4,0183 Oslo 1. TIf. 02/20 10 76 
L 	  

Hvis ikke... prøv 

en time i var salong. 

Timebest. mottas e. kI. 16.00. 

TIf. 09/92 62 31, 

mobil 094/94 924. 

VELKOMMEN 



J 

Vi har 
tepperense- 

maskin 
lii Ieie 

7t,ar 

'Dardeberj 
1912 ENEBAKK - TLF. 926048 

Gran, 1914 Ytre Enebakk. lit. 09/92 44 14 - 9245 65 

lelefax 9254 57 

AUT. MEKANISK VERKSTED 
AUT. KAROSSERI- OG LAKKVERK 
RESTAURERINGER 
SANDBLASING 
BILREKVISITA 
BILBERGING 
APENT 	8-16 
ONSDAG 	8-20 	IQ 
Henting, levering og taksering 
etter forhSndsavtale. 

VREDESTEIN SNOW + 
SEMPERIT TOP-GRIP 
NYE VIKING STOP 2000 
NYE PIRELLI WINTER S2 
VIBORG REGUMMIERT 

NYE VREDESTEIN SNOW STAR 
Friksjonsdekk uten pigger 

MA PROVES- PRISGUNSTIG 

REGUMMIERT NYE FRA 
KR. 340.- 	KR. 425.- 
KR. 360.. 	KR. 440.- 
KR. 410.. 	KR. 525.. 

155-13 
165.13 
175-14 

PRISEKS. 
PIGGDEKK 

MAND..FRED. KL. 9-17 
TORSD. 	 KL.9.19 
LORD. 	 KL.9-14 

TA KONTAKT 
ALLEREDE I DAG! 

FEST- 
ANTREKK I 

VINTERDEKKmTILBUD 

MONTERING - AVBALANSERING 
EGET TOPP MODE RNE DEKKVERKSTED 

RASKT - RIMELIG - FAGMESSIG 

FORSESONGTILBUD (FREM TIL 24. OKTOBER 
MONTERING/BALANSERING KUN KR. 20.- PR. HJUL 

,4 mfibium Ski. 
NORDBYVN. 34,1400 SKI. TLF. 09/8745 55 

SE VART 
UTVALG 
IHOSTENS 
NYHETER 

VESKEN 
I GAGATEN, ASKIM 
hf. 88 51 10 

Vesker - paraplyer - reiseutstyr - attacher 
ransler - skjerf - hansker 

1JUMErmm"I 
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-AF* 
c:J* 

.-.-. 

TILBUD 
H-vinduer, alle storrelser  	--.20% 
Teak ytterderer - godt utvalg 	 -- 25% 
Furu fyllingsdorer, 1. sort. 
Alle storrelser p5 lager  	pr. stk. 	9451r 
Glatte innedarer, hvite,

Ar   limba lammeleik 	  pr. stk. 975, 

TakEss plastbelagt himlingsplate 
60 x 120cm 	  pr. stk. 	33 - 
Paneiplater for vegg godt utvalg 
60 x 240 cm 	  pr. stk. 	46, 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

4 
4 
4 
4 

Foldedorer, eik og teak 	 pr. stk. 700,r 
I  

Vinyl gulvbelegg i 2, 3 og 4 m br., 
stort utvalg - ogsS for vStrom. pr. kvm. fra 59, 
Vegg til vegg-tepper, 4 m br., 
stort utvalg 	  pr. kvm. fra 55- , 
Rester av vinyl 09 tepper til sterkt reduserte priser! 
A vpassede tepper I godt utvalg 

4. 

4 
* 
* 

* 
Ar 
* 

* 

* 
* 

Ar 
*

Ar 

* 

* 
4 
4 

I 
4 
4 

Vinyltapeter, 	 fra 45, stort utvalg  	pr. rull 

Tekstiltapeter, 90 cm bredde, 
stort utvalg  	pr. tm. fra 39 
Vâtromstapet, 130 cm br., topp kvalitet 
enkle monstre. For 50.- pr. l.m.  	Na kr. 	1 5, 

* 

GARDEROBESKAP: 
Hvite: 

5ocm med stang 	  kr. 	540, 
60 cm med stang 	  kr. 	600, 

loocm med stang oghytler 	 kr. 	790, 
Furu og elk imitert: 

50cm med stang 	  kr. 	750, 
6ocm med stang 	  kr. 	850, 

100 cm med stang og hyller 	 kr. 1200j. 

MALING: 
Latex 03, 10 liter  	kr. 	1 95,- 
Bthdoplast07, 12 liter 	  kr. 	335,

Ar   
Oljemaling, halvblank, hvit .... 	pr. ltr. kr. 	71 50 
Utvendig oljebeis, standard farger, 
10 liter 	  kr. 	295, 

Interiør- 
Service A/S 
Skjrvavn. 20 - Stremmen (Sagdalen) - hf. (06) 84 25 40 

Hverdager: 	Lørdager: 

1O18 09•14 
STOR PARKERINGSPLASS 

44 4 4444 44444 444 #44444 4444 44 
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1. 

Bjerkeland AS 
Tekst- og EDBsentr& 

SLAGET 
om 

ENEBAKK 

N BA SPI T 
Et nytt og artig spill om Enebakk. For barn fra 5-100 âr. 

Saigswis kP 1 50, 
som I sin helhetgár til bygging av Marl menighets- 
senter. 

Spillet kan kjøpes I ABC-banks filialer I Kirkebygden og 
Ytre Enebakk, Enebakk Bokhandel, Ytre Enebakk 
Bensin og Service, Stromsborg og Enersen, samt W. 
Haalands Eftf. I Dalefjerdingen. 

I SALG FRA i . NOVEMBER 

Váre samarbeidspartnere: 

it(JInh1LOrçz & 6fl(4C1L d,L 

T[Jil1j(n;g c7taali':ds iffff, 

ENEBAKK 
BILOPPHOGGING 

Bjerke Dagligvare A/6 

Enebakk 
Glass 

RARE'S 
DACLIGVAI* 

DRO&JE 

YTEE ENEBAKK 
BENSIH & SERGE A./S 

SVARTHOL SRENSEL A/S 

flhIflL[ Gil 

BRODRENE $ANDA.S 4/s 

RORLEQGFIRMA 

ERIK JcJELcRo 

CHnDJ[) 

thorvaidsen 

ueun flnatbun  trRhri 

UEHc {L 09 kwiw1 

nebakk 
egnskapkontor 

Enebakk sportssenter 
VE1ER - OL - AaO1nC - SELVF0RVA 

OTOMMETEH 

Per-Erik Østlie as — 
or& ITALIA 

B. PEDERSEN EFTF. 
Lanternefabrikk - bIikkensager 

NORGES 
KFUK-KFUM 

I 
mjo/c 
bank  

ENEBAKK FOLKEBBLIOTEK 

t<_Tt,z1eAq 	mtt 



BASKET rn/fOr 

Apent 	 
Fre. 
Lor. 	 

FLATEBYS ENTER El 
09/92 83 74 

10-17 
	 10-18 

9-14 

Barn 
	

288. 
Dame 	kr309. 
Herre 	kr329. 

Forbered deg pa 
snø og kulde nà! 

BENYTT VARE TILBUD 
pa Uniroyal dekk 

og 

Varta bilbatterier. 

Service fra 11.00-18.00. Eventuell timebestilling. 
Apningstider: Man.-fre. 6.30-21.00. 
Lor. 9.00-21.00. Son. 9.00-21.00. 

OYEREN BENSIN & SERVICE 
1911 Flateby - 09/92 81 32 

Ffff//f Q  

!1I 
UNIROYAL 

- om kunsten 
a fâ fast grep. 

N A bugner det av 
høstens og vinterens 

nyheter, bide til hverdag og fest. 

Selskapskjoler 	 fra 420.- 
Strikkekjoler 	 W598. ra508. 
Osterriks-inspirerte østerriks-inspirerte skjørt, bluser, jakker 
Herreskjorter 	 Ira 
Ull herregensere 	 Ira 198. 

Godt utvalg I smykker og belter. 

Solseng 10 timers kort 	 250. 
Velkommen inn 

for se og prove. 

Hilsen Inger og Bent 
Flatebysenteret tlf. 92 86 74 	 Cf"  

Har du problemer 
med vinterlagring 

av sykier? 
Vi har losningen: 
Stativ (oppheng) 

kr 249. 
Arets dunjakker 

har begynt a komme. 

Fra kr 869.- 
Rimelige 

snowjogg 

kr 98. 
1/1111111 eneaatui 

111111111  POR T Ub I-NI! IU as 
Flatebysenteret, 

1911 Flateby, tlf. 92 88 90 

Ieveramlr1 

Alt I hageutstyr, 
snøfresere, 

skogs- og verneutstyr. 

Eget service- 
verksted 
Utleie av 

hagemaskiner 
SALG AV 

BARKMASSE 
TIf. 09/92 80 13 

Karisens 
Bilruter A/S 

Avd. Hageutstyr 
1911 Flateby 

APNINGSTIDER: 
mandag-fredag ki. 	lordag kI. 

10-18 . 9-14 

TORE'S 
MAT 

Flatebysenteret, telefon 09/92 83 38 

ç\\ Gl &4 	Mandag og tirsdag 

FIALIA 	Biff m/Iøk + kafle 

JZ' 	kr 88. 

Pizza og hovedretter 
fra var rikholdige meny, 
kan bestilles over 

telefon 09/92 88 60 (hentes 
Vi tar ogsâ imot 
bestillinger pa snitter 
09 koldtbord 
- dlv. arrangementer. 

Nye ápningstider: 
Mand.-torsd 	 kL 15.00-23.00 
Fred.-lord. 	 kI. 13.00-24.00 
Sond 	 kI. 13.00-21.30 

I LITER BRUS 
Assortert 

10 med skrukork 

w KUN 
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VELKOMMEN TIL 
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FLATEBYSENTERET 

   

           

           

            

ROMA MINERALVANN TIL FABRIKKPRIS 
OBS: Here typer med Iavt kaloriinnhold 

I 
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r kresen nar duVa  
velger dekk Og dekki: 
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Hakkapeliitta fra Nokia er kjent for gode egenskaperjo 

dârligere forholdene blir. Du merker det ved igangkjøring, 

oppbremsing og fremkommelighet i vanskelige situasjoner. 

Hakkapeliitta fra Nokia far du kjøpt hos ledende dekk-

forhandlere over hele landet! 

Det er du som bestemmer. Ikke foret. 

YTRE ENEB AKK BENSIN & SERVICE A,S 

 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 02/92 44 08 



100 stk. 
NORLETT. 

SNOFRESERE 

Nye àpningstider: 
Man., tirs., 
Ons., fre   8.30-15.30 
Tors. 	 8.30-17.00 

A/B 
bank 

Filial 
Ytre Enebakk 
hf. 09/92 43 39 

Du far hjelp i gruppen! 
Ring Flateby: Gerd K. Flateby, tlf. 92 58 46 

Wore-, familie- og pensjonistrabatt 

HOSTTILBUD 
Har du mottatt var 

<<LftL[> gavepakke pr. post? 
Den <<ST0RSTE finner du i var forretning. 

Høstsaiget omfatter: 

Belysning, smàapparater og hvitevarer 

iii sterkt reduserte priser 
SKYND DEG - 

HER ER DEl PENGER A SPARE 

Priseksempler: 
	 CAPRI 

Capri mini 	  kr 495. Noral utelampe 

Floralux plantebelysning 
Hvit m/Iampe  	kr 348. 
Hàrfønere   Ira kr 99. 

frakr 298. Brødristere 	  
Tørkehylle (85 cm) 	 kr 359. 
Microbølgeovn 	 1G90.- Wilfa WM - 500 	 kr 

Vaskemaskiner 
Elektra 2506 	 kr 3290. 
Oppvaskmaskiner 	 4495 M95.- Bosch 2222 	 kr 

STKMRT288 	 kr2590.- 

Komfyr (Beha A32) 	  Kr3895. 

S1mi1iz & &letterL aLt 
1912 ENEBAKK 	(02) 92 63 00   

EILAG KJEDEN AVFAGFOLK 

Lyst til a synge? 
Vi er i dag 35 ungdommer som gjerne vii bli flere. Ta kon-
takt med Betel u.kor v/Liv Hanne. 

TIf. 92 49 29 

/ 	 

APENT: 
Hverdager kI. 10.00-20.00 
Lordager kI. 09.00-16.00 

Stromsvn. 102, Strommen 
TIf. 06/81 42 30 

Spesialistene finner du pa Strommen 

Velkommen innom for en hyggelig peisprat. 
NB! Husk a fá med var store peiskataiog. 

PEIS-SENTERET MED ERFARNE PEISMURERE 

Vi murer peisen slik du vii ha den, I naturstein, tegi, puss etc. 

Vi gir ailtid faste forhándspriser - og hjelper til med tegninger. 

Lang fagkunnskap - var styrke - din trygghet 

POSER • PEISUTSTYR • OVNER • OLJKAMINER • OLJELgFrERANLEGG AVD. ROMERIKSSENTERET 
2040 KLOFTA Telefon: 06/98 1330 

APENT: Hverdager kI. 9-17 
Torsdag kI. 9-19. Lordag kI. 9-13. 

.' 
011'1*1 21 

VOW 18 

Priseksempel: 

Norlett 5'23 
Drdinr pris kr 9990,- 	 Var pris kr 70901 

Alle snøfresere klargjort og fritt levert Ostfold/Oslo/Akershus 

NORLETT-SERVICE A/S 
Myrvn. 1, 1800 Askim - TIf. 88 24 21 



MURERE 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

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

RØRLEGGER 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

1JIirIi.  
IlIuIi.%iui 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tIt. 094/11 747 
TIf 92 48 92 

Mettes Härdesign 
Dame- og 'herrefrisor 

Saig av hârpreparater og parfymea ikler. 

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

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

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Bjerke Hãrdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 

- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

TIf. 09/92 43 40 	Mobil: 094/30 295 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

Tlf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

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

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

 

utforer alt I el-installasjoner 

.)26300 wi Enebakk - . l... it. 

El L.AG K1eden av aulonse:te 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - fit. 8737 10 

Kiasse A - Masse B 
Teorikurs - I{jøvetimer 

Om nodvendig rnoler vi 
til kjorelimer i Enebakk. 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opphring pa b/I 

Enebakk Tannteknikk Stein Darre-Hanssen 
TAN NTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 09/92 46 82 

Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

TANNTEKNIKER: 

  

 

TANNLEGE 

  

Qistorante ITAIJA a.s pizzeria 

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

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

Komi & Regnskap Enebakk A/S 

Alt innen regnskapstjenester'' 
Reg. revisor Sten Roy/k 

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

nebakk 

egnskctpukontor 

PR': Medlem av 
Norske Regnskapsbyrâers Forening 

TIf. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

KR 

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 

Kjope efler selge 

eiendom? 
Kontakt: 

RYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 

8eiIiishaver: Av. He/ge A. IryS 
Fjeflve.on 55, ¶914 Ytre Enebakk TV.: ii 09/9255 70 

VETERINIER 

'of 	19 

FRISOR 

DAME- OG HERREFRISOR 
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 - tlf. 92 54 13 

WY &/Ol?O 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

U 	Apningstider: 
Man. 	 stengt 
Tirs., tors. 	 9.00-17.00 
Fredag 	  11.00-19.00 
Lordag 	 9.00-14.00 

Hilsen Ase Mette. 
SPESIALFORRETNINGER 

ENTREPRENØR 

Graving.— Sprengning - transport. 
__- 	Kontakt oss! 
arald Vikan Entreprenørfor. A/S 

FLATEBY 
TLF. 92 8117 9.00-16.00 

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

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlt. 92 43 54 

GLASSMESTER 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 9246 13 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Medaijeskap og innrammede akvarelffrykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsà kveldstid 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

KVIKK RENS 
II, 	. 
ata?-ama EfINC. 13  

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

D.FRElIAGCO 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77. 1912 Enebakk - Of. 09/92 62 94 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 9281 24 

Roll NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

Selge/kjøpe 
bil - camp.vogn 

etc. 
Kontakt oss! 

Annonse/datasalg 
t1f. 92 63 48 12.00-21.00 

EL-INSTALLASJON 

SJAFØRSKOLE 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

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

BILFIRMA 

A. NILSENS 
BILSERVICE 
TORN ERUD - Askim 

TIf. 88 15 70 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 

lIt. 09/92 80 70, 1911 Flateby 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

Enebakk 
Transformator 

verksted 

• Polikllnikk• Rontgen S Kirurgi 
• Lab.service S Oppstalling opererte dyr 

SKEOSMO IJYREKLINIKK 
Vet. Knul-Arne Nverdal 

N. Riisgárd, KjeIIer 
(skill fra Fetvn. v/flyplassen) 
Apningstider: 8.30-15/17-19 

limebestitling 06/87 85 00 et. 
"DROP IN" 8.30-14. Stengt helg. 

Trio Autoskade 
Vi tar irnot lakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Landhruksregnskap, økonomi 
& handelsregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. lit. 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bed rifts- rádgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tlf. 92 47 74 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Audi Erling Rod A/S 
1800 Askim 

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

TIf. 88 16 15 



LLA krever bare 10 prosent av Økning pa 14 mill. 

Stortingsrepresentantene 
innfrir pressestottekravet 
- Økningen pa 14 millioner kroner i 

produksjonstilskudd til norske aviser 
gir oss hp om at kravet fra LLA om 
statstilskudd ogsá til de minste lokal-
avisene endelig kan bli innfridd. Det er 
na opp til medlemmene i Forbruker - 
og administrasjonskomiteen og deres 
medrepresentanter i Stortinget a sørge 

for at utkantpressen far sin rettmessige 
del av statsstøtten. Politikerne kommer 
fra forskjellige kanter av landet og vet 
hva lokalavisene betyr for distrikt-
forge. Det er formannen i Landsiaget 
for Lokalaviser, Hans Chr. Rygh som 
sier dette i en kommentar til statsbud-
sjettet for 1989. 

- Vi hâpet at statsràd Einfrid 
Halvorsen i Forbruker - og ad-
ministrasjonsdepartementet vii-
le nevne det kravet som LLA har 
kommet med om produksjons-
tilskudd til aviser med under 
2000 i opplag og en utgave i uka, 
og gitt klarsignal for tilskudd til 
disse avisene. 
Men vi tolker pâplussingen med 
over ti prosent i produksjons-
tilskudd som en àpning for stor-
tingspolitikerne til a ra kravet 
várt igjennom. 

- Det er stortingspolitikerne vi 
har satset pa og trodd pa. De har 
lyttet til oss med stor interesse 
og bedt oss om a komme med 
konkrete forsiag og nye utspill 
etterhvert som vi har hatt mote 

med de i FAD komiteen, og parti-
vis. 

- Statsrad Halvorsen har i sitt 
budsjett tatt med en statistikk 
over tallet pa aviser med statstil-
skudd som har gatt inn, og kom-
met til siden 1971.Her gar det 
fram at 31 uavhengige aviser har 
blitt listefØrte som nye, og 5 har 
gatt inn, mens 24 partiaviser har 
gatt inn og 5 er etablerte. 

- Dersom de LLA avisene som 
faller utenfor statsstØtteordnin-
gen var tatt med, yule tallet pa 
nyetablerte og uavhengige aviser 
ha butt bortimot fordoblet. Det 
viser at det er de minste avisene 
som er pa frammarsj .Men likevel 
faller mange av dem utenom 
statsstØttesystemet som krever 

2000 i opplag og to utgaver i uka. 

- LLA har foreslâtt at 1,5 milli-
oner kroner blir overfØrt Ira 
samdistribusjonstiiskuddet for a 
finansiere produksj onstilskudd 
til aviser med minst 1000 i opplag 
og 48 aviser i áret. Rygh mener at 
dette aknskje ikke blir nØdven-
dig nar departementet na har for-
esiatt en Økning pa 14 millioner 
kroner i produksjonstiiskudd. 

- A kreve 10 prosent av en 0k-
ning til en viktig, men Økono-
musk utsatt avisgruppe, burde ik-
ke vre for mye forlangt. Det 
burde ikke minst stortingsre-
presentantene Ira distriktene 
vre enige i , sier LLA - for-
mannen. 

21< 
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Kirkebygden barnehage 
Foreldre negative til RBBL-drift 

planlegger foreldredrevet barnehage 
Av: Tove-Britt Henriksen 

Alternative driftsfor-
mer for a fâ igang barne-
hagen sto pa sakskartet 
da Foreldreaksjonen for 
barnehager og fritids-
hjem innkalte til mote, 
sist onsdag. 

Det var ikke mange fremmØtte 
barnehageforeidre Ira Kirkebyg-
den, men til gjengjeld var de de-
sto mer standhaftige og hand-
lingslystne med tanke pa saken 
sin, barnehagen som er ferdig-
bygget i nrmi1jØet, men som 
kommunen ikke har rád til a set-
te i drift. Inntak av barn ble gjort 
for halvannet ar siden og foreld-
rene har ventet og hapet at saken 
skulle ordne seg, men kom-
munens siste utspill var en stor 
skuffelse for dem. De fØlte seg 
sikre i sin sak pga. kommunens 
prinsippvedtak om at det skal 
finnes barnehage i alle kretsene i 
Enebakk og at barnehagen i Kir-
kebygden skulle bli en fremtids-
rettet barnehage dvs. en fler-
brukerbarnehage for gruppen 0-7  

ãr med mulighet for bruk til av-
lastning for funksjonshemmede I 
helgene. 

Skuffet 
Leder for Foreldreaksjonen, 

Kristin Heistad, inniedet med 
si at motet var kommet istand 
fordi kommunen likevel hadde 
sagt seg villig til a finne en lØs-
fling innen 1.11. Hun hadde opp-
fattet râdmannens uttalelser dit-
hen at saken ikke var endelig 
avgjort. Hun var ogsâ skuffet 
over ordfØreren som antagelig al-
lerede i mars hadde vrt Mar 
over disse problemene fordi han 
da hadde vrt i kontakt med 
RBBL om barnehagedrift. For-
eldrene burde selv ha mulighet 
for a starte barnehagen, mente 
Heistad. 

Underlig 
Barnehager er viktige for et lo-

kalrniljø og Kirkebygden har 
ventet lenge pa dette. Flateby 
flkk sin kominunale barnehage i 
1974 og Ytre Enebakk i 1977. En 
forlengst glemt barnehageplan 
sa noe om barnehage i Kirkebyg- 

den i 1979 og det har heller ikke 
manglet pa initiativ i de nesten 
10 ârene som har gatt siden den-
gang. Misjonssambandet yule la-
ge heldagsbarnehage, men flkk 
avslag med begrunnelse om at 
barnehage var et kommunalt an-

.svar. Derfor virker det underlig 
at R1ingen Boligbyggelag nâ er 
trukket inn som et alternativ, 
men det er kanskje det som skal 
til for at Kirkebygden skal fA sin 
barnehage i lØpet av 1989. 

Bekiaget 	budsjettfor- 
slaget 

Konstituerende helse- og sosi-
alsjef Knut Johnsen kunne bare 
bekiage at budsjettforslaget Ira 
etaten ikke ga mulighet for a dri-
ve barnehagen Ira 1.1. 89 slik som 
tidiligere antatt. Han sa videre at 
administrasjonen var pãlagt a 
finne andre lØsninger og det som 
pr. i dag utpekte seg som alterna-
tiver var: en foreldredrevet bar-
nehage eller i regi av Rlingen 
Boligbyggelag som tidligere had-
de startet en barnehage i Molde. 

Johnsen hadde hatt et inter-
essant mote i RBBL og mente at  

dette ville vre en grei samar-
beidspartner for kommunen. 
Han ventet et utspill fra Rlin-
gen med kostnadsforslag innen 
kort tid. RBBL vil venteiig legge 
seg pa en andelslagsmodeil. 
Kommunen vii da ga inn pa en 3 
ars kontrakt om leie av huset 
mlinventar. Barnehagen vil 
nemlig vre helt ferdig i desem-
ber med alt pa piass bortsett Ira 
det essensielle i en barnehage 
nemlig bama. 

RBBLs ansvar vil bli paført pa-
lØpne utgifter og arbeidsgiver-
ansvar, mens kommunen har ka-
pitalansvaret i 3 Ax. 

Dyrere lØsning 
Dette vii bli en dyrere lØsning 

for foreldrefte--fardi kommunen 
subsidierer barnellagepiassser 
og i dette tilfellet ma foreIdrete,. 
dele de utgiftene som ikke dek-
kes av statstilskuddet. Ansiags-
vis vii barnehagen fá et drifts-
budsjett pa 1,4 mill. og differan-
sen som ma deles pa foreldrene 
blir da 913.000 som vil utgjØre 
2306 pr. maned, og da er dekning 
av varmt maltid ikke tatt med. 
Det er graderte satser i kom-
munens barnehager og de med 
hØyest iØnnsinntekter vii ligge 
opp imot denne prisen, mens 
gjennomsnittlig pris med mat-
penger er 1750,- 

Johnsen nevnte mater a spare 
inn pa og man kunne kutte Ut 
varm mat og spare kokke samt 
dele en assistentstiiling pa for-
eldrene, dessuten mente Johnsen 
at kommunen kunne vre villig 
til a kjØpe plasser for funksjons-
hemmede barn. Pa direkte-spØrs-
mãl om hvor mange plasser dette 
dreide seg om, ble det snakk om 
ialt 4 plasser fordi dette da kunne 
lette miijØet i de andre barneha-
gene. 

Sint 
4eg blir sint>', sa Heistad for at 

kommunen ikke kan drive barne-
hagen. Kommunen er ikke sitt 
ansvar bevisst. Hun yule ta som 
utgangspunkt hva om det ikke 
ble drift i barnehagen? Hva om 
ingen foreidre hadde râd til bar-
nehageplass. Hva med Hus-
banken som hadde gitt ian. 
Hvordan sa de pa saken? Per Ar-
ne Øyestad hadde vrt i kontakt 
med Husbanken som hadde ka-
rakterisert dette som krise og at 
det var penger rett ut av vinduet. 
Dette ville saledes kunne fA kon-
sekvenser for andre sØknader Ira 
Enebakk. 

Det burde vre mulig for en 
foreidredrevet barnehage a fA 
kommunal stØtte, mente An-
ne-Grete Lossius som mente at 
det burde vre likt tilbud til alle. 

Korttidsbarnehagene far til-
skudd. I og med at kommunen 
stiller hus og inventar til dispo-
sisjon mente Johnsen at kom-
munen vii anse seg a ha stØttet 
opp og dessuten var det poiiti-
kerne som vile ha det endelig av-
gjØrende ord i saken forth bud-
sjettet kunne Økes, men da matte 
midlene tas Ira en annen etat. 

Darlig tid 
Foreidrene har litt dárlig tid pa 

seg, mente fØrskoleirer Evy 
Lindberg Olsen, forth det vii ta 
tid a ansette folk pga. oppsigel-
sestid. Hennes rad til foreldrene 
var at de skulle la kommunen ta 
dette ansvaret forth barnehage-
drift er vanskeiig, og driften ma 
vre forsvariig forat barna ikke 
skal ta skade. 

Helstad pa sin side var villig til 
A 15?gra. stridsØksa om kom-
munen kitnne. garantere drift, 
men med den erfaringen Ira for-
tiden sorn foreldrene hadde fátt, 
torde de ikke lenger a stole pa 
kommunen. Det var u 	bred 
enighet blant smabarnsfortxd 
rene at de hadde ventet sa lenge 
pa kommunen og na ville de at 
ting skulle skje, og det eneste de 
da hadde igjen a tro pa var et 
eget initiativ. 

Svekket tiltro 
Hva er vitsen med kommune-

styrevedtak nár etatene elegant i 
sine budsjettforslag kan trakke 
over dem? var sporsmal  flere av 
smabarnsforeidrene stilte seg. 
øyestad mente at tiltroen til po-
litikerne ble svekket sá lenge 
kommunale vedtak ikke var 
forpliktende. Konstituert heise-
og sosialsjef forsØkte a forkiare at 
etaten tok ansvar for vaig, og at 
alternativet var a skjre ned pa 
andre tiltak - vile det f.eks. vre 
forsvarlig a legge ned lokalt le-
getulbud for befoikningen pa Fla-
teby? Han hadde for øvrig stor 
forstaelse for foreldrene som 
slass for en forsØmt gruppe, for 
barnehagedekningen I Enebakk 
er dárlig, spesielt for de under 3 
ar der vi ligger pa 0,3%. 

Negative til RBBL 
Foreldrene var negativt inn-

stilt til alternativet om en 3 firs 
kontrakt med RBBL som da ville 
bety en dyr barnehage og kan-
skje en barnehage for de RA, de 
som har rad til det. 

Klarer na foreldrene a lage en 
alternativ modeil, ville man slip-
pe innblanding utenfra, men 
foreldrene vile vre avhengig av 
at kommunen lovet a overta pa 
et gitt tidspunkt, f.eks. 1.8.88, 

Forts, side 10 (1) 


