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Kjøp og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 09/92 80 70 

rk..go ka- ld j: U',I,:,.f0.r 
	 enebakkin 174 	 ff 9 

Det kan bli en mørk og kald jul for 174 
enebakkinger som ikke har betalt strØm-
regninga si. Tilsammen skylder de E - ver-
ket 300.000 kroner, og gjennomsnittsbelØ-
pet pa strømregningene ligger mellom 1500 
- og 2000 kroner. Regningene hadde forfall 

IskaldefØrjulstider i Enebakk. Verken E - verket el-
ler sosialetaten gir ved dØrene. 174 husstander i Ene-
bakk gâr en kald jul i mote dersom strØmregninga  ik-
ke blir betalt. 

- Jo, vi har allerede begynt a 
stenge, bekrefter E - verkssjef 
Jan Floberghagen. Han kan 
ogsá melde om en viss Økning 
i antall enebakkinger som ik-
ke betaler strØmregningen 
sin. 

- Men akter dere a en-
nomfre stengingen, sann like 
oppunder jula. 

- Det gjør  vi, men nar det er 
sagt kan jeg legge til at det 
2rri hr skjdrI 5if. iL-kp fnU 

betaler nár tommeskruen set-
tes pa. Om ikke fØr,  sá ved 
husbesØk. Sá til syvende og 
sist er var erfaring at man sit-
ter igjen med 20— 30 abonnen-
ter som far stØmmen stengt. 

- Men hva om folk ikke kan 
betale. Det er trange tider, 
mange blir arbeidsiedige om 
dagen? 

- Er det sâ ekstremt sá far 
folk henvende seg til sosiale- 

taten. Ellers mener jeg at der-
som Økonomien er trang, bØr 
man henvende seg til oss og 
lage en betalingsavtale nâr 
regninga kommer. Da er det 
mye enklere. Man kan fá delt 
opp belØpet over 2 - 3 inn-
beta]inger. Betalingen av reg-
ninga blir ikke enklere om 
man lar det skure helt til de-
sember. Vi har vare regler a g 
etter. og vi ma betale strøm-
men vi kjØper av Akershus 
1nerc'irnrk hver rnnri OiL,  

at vi ma betale for tre mane-
ders strømforsyning fØr  vi far 
inn váre penger. 

Streng behov-
sprØving 

- Vi har hatt henvendelser 
allerede, som vi pleier i for-
bindelse med dette, bekrefter 
sosialleder Knut E.Johnsen. 

- I utgangspunktet er vi 
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30.oktober. Det er sendt ut to purringer og 
stegevarsel ble sendt fredag. Na Ater E - 
verket a bruke tanga. Strømmen skal sten-
ges dersom regningen ikke blir betalt. Al-
lerede mandag startet <<husbesØkene>. 

God Jul og godt nyU  är 
ønskes av 

SVARTNOL PRENSEL A/S 

APENT HUS 
I 

VIGNETT 
Hos Kigen i 
Kirkebygda 

Vi serverer 
gløgg 

og 
pepper- 

kaker 

Stikk innom oss 
onsd. eller torsd. 

TankbiIO94/18967 

* Norsjø-olje 
beste kvalitet. 
Svovelfattig. 
Miljøvennlig. 

Best. tlf. 09/92 40 47 

Nàr nettene blir lange, 
09 kulda setter inn, 
da er det godt a ha litt 
HYDRO PARAFIN>. 

Leverer raskt i Enebakk, 
Ski, Hobol og Rlingen. 
Fyr, olje og diesel, 
alt til laveste dagspris. 

Hilsen 

DO 

Dokke 
feber 
i 6 B 

Juleutgaven - en av 
Inger Annes mange 
flotte modeller for 
myke dokker. 

Dokke - feberen 
har rast i kiasse 6 B 
ved Ytre Enebakk 
skole denne hosten. 
Det startet med at en 
av gutta yule lage 
dokke til frken. 
Han hadde sett Inger 
Annes herlige, myke 
dokker liggende i 
skapet. Dermed var 
det gjort. De andre 
hengte seg pa, og Si-
den har flittige hen-
der jobbet jevnt og 
trutt. Resultatet er 
10 flotte, myke dok-
ker i silkebløt bo-
mullstrikotasje , fylt 
med ekte norsk ull. 

- Vi har hatt det 
fantastisk, mens vi 
har arbeidet med 
dette, sier l2erer In-
ger Anne Steffensen. 
Og elevene stemmer 
L Det har vart kjem-
pegøy. Og arbeidet 
med dokkene har ba-
net vei for nyttige og 
fortrolige samtaler 
pa mange plan. 

Side 7 

TEXACO 	  
VI  KAN BIL 

SPUR 05$ 
Bilruter, reparasjoner 

pa alle bilmerker 
til rimelige priser. 

Texaco Flateby 
TIf. 09/92 88 05 

Lørdag tennes julegrana pa Flatebysenteret Se s. 8 og 9 



Hybelbygg 

svar til Knut 
Thorvaldsen 

Torsdag 15.12. 
B) 18.00 - kr 10.- 

-SANTA CLAUS'> 
SØndag 18.12. 
B) 16.30 - kr 10..- 

>RATTIS> 
U) 18.30 - kr 20.- 

><KAN DET WERE MITT 
BARN>> 

V) 20.30 - kr 25.-
>>SLAM DANCE>> 

Ytre: 
Flere juletreselgere 
utenfor Senteret 

StØtter du skolemusik-
ken ved a kjøpe juletre? 
Da skal du vre kiar over 
at mens Ytre Enebakk 
skolemusikkorps tidlige-
re râdde grunnen enevel-
dig med saig av juletrr 
utenfor Senteret, har de 
nã fâtt en konkurrent. 

- Vi har selvsagt ikke monopol 
pâjuletresalg foran Senteret i Yt-
re, sier skoiemusikkens formann, 
Per Eivind Grosvold, men juiet-
resalget er en av vare viktigste 
inntektskilder , og det liar vel 
vrt en tradisjon at skolemusik-
ken hadde juletresalget foran 
Senteret. Til de som vii støtte 
skoiemusikken ved a kjØpe vale 

juietrr, vii vi oppiyse at vale 
seigere star nrmest opp mot 
Senteret, og bare iØrdag og son-
dag. De andre stal der hele uka. 
Og treene vale koster 55 kr mete-
ren. 

Etter hva Vignett har brakt i 
erfaring har fiere av de nrings-
drivende pa Senteret reagert 
kraftig pa at det er butt gitt tii-
iatelse til andre enn skoiemusik-
ken til a seige juietrr utenfor 
Senteret. 

Side om side med skolemusik-
ken star nemlig noen jusstuden-
ter og tilbyr juietrr - norske og 
danske. Stor var forundringen 
biant skoiemusikkens folk, da de 
lØrdag troppet opp utenfor Sen-
teret med-sine .ju1err De-'var -41  

ikke ienger aiene om beinet. 
Fiere juietrekjØpere, som Øns-

ket a kjØpe fra skolemusikken, 
oppdaget i ellevte time at de had-
de havnet hos jusstudentene i 
stedet. 

Dere yule ikke 
Matt. 11, 16-18 

Det er en negativ kritikk Jesus her feller over var 
slekt. DØperen Johannes stod fram med sin botsfor-
kynnelse, men folk flest viste hans ord bort med hen-
visning til hans spartanske livsstil. SA stod Mesteren 
selv fram med en belt annen livsform. <<Han sitter til 
bords sammen med tollere og syndere,>> sa folk da og 
vendte seg bort fra Jesus. 

Det er ikke underlig at Jesus var oppgitt, for denne 
negative hoidning bade til dØperen og ham selv, viser 
jo at den egentlig ârsaken til folks avvisning ikke lag i 
ytre forhold, men i deres vilje. De vile ikke tro pa ham 
og fØlge Guds ord. 

I dag mØter vi kallet til a følge Jesus. Han kom til 
verden for a frelse oss. Ma vi da lytte til Jesu kail slik at 
hans dom over oss ikke ma bli: De yule ikke, men tvert 
om at vi mØter ham og takker for hans frelsesgave til 
oss! 

S.H. 

	a 

ito Jnitt- 2 
Uttalelse til rãdmannens 
forsiag til budsjett for 1989 

Gudstjenesteliste 
for Enebakk 

18. desember 1988 
Mari kirke kI. 11.00: v/øvste-

gard. Nattverd. 
Mari kirke ki. 16.00: Julekon-

sert v/Ytre Enebakk skole-
korps. Andakt v/øvste-
gârd. 

Granly, Da1e1erdingen, ki. 
11.00: v/Helgheim. 

.:::....::i 

Sentralsykehuset I Akershus 
6. desember 1988 
To nydelige jenter. 
Christel og Gunnar Svarthol 

\. I..>>............................... 

Hei, pappa Bjorn. 
Det er i dag du fyller 40 
àr. 
Gratulerer. 

Hilsen Susanne 

Betel 
Husk ukens mØter. BesØk 
av argentiner. 
Se ann. 

Enebakk FPU 
har ársmøte. 
Se ann. 

Smàbarnsforeldre 
Ønsker plass til barna. 
Se ann. 

Skattereduksjons-
dag i ABC banken. 
Se ann. 

Flateby Kino 
Ukens filmer. 
Se ann. 

Som daglig leder av A/S Ene-
bakk Tomteselskap firmer jeg 
det nØdvendig a tilbakevise pa-
stander fra Knut Thorvaidsen 
fremsatt i et intervju i Vignett av 
7.12. d.a. 

Saken startet ved at Knut 
StrØmsborg henvendte seg til 
meg med forespØrsel om et hy-
belbygg kunne innpasses pa Ny-
lende boligfelt. Vedkommende 
ble bedt om a sende en sØknad til 
Tomteselskapet. SØknaden ble 
riktignok stilet til Enebakk kom-
rnune v/teknisk sjef og saken ble 
tatt opp i Tomteselskapets styre 
som avtalt. Jeg gar ut fra at dette 
ikke er ukjent for K. Thorvaidsen 
som er en av de tre interessen-
tene. 

At Tomteselskapet liar fore-
tatt lemfeldig behandling av sa-
ken far stâ for Thorvaidsens 
regning. Vi liar foretatt en seriØs 
vurdering av hele boligfeltet og 
fant ikke a kunne anbefale en 
omregulering til omsØkte formal. 
Det skal opplyses om at sØkna-
den inneholdt verken opplysnin-
ger om tidsperspektiv ..eller 
stØrrelse pa hybelbygget, kun 

Svaret er ganske enkelt, 
De GrØnne  er hverken bar-
nefiendtlige eller kvinne-
fiendtlige. Poenget er at kom-
munen hadde tre andre alter-
nativer a velge imellom: R-
lingen boligbyggelag, Norsk 
Luthersk misjonssamband 
og foreidrene selv. 

Ingen av disse ble valgt, 
fordi de ikke kunne gi et bra 
nok tilbud til barna, de had-
de for kort ápningstid. Dette 
kunne man seivfØlgeiig for-
handlet om, det var snakk 
om 1-2 timer/dag. Fiertallet 
ikommunestyret mener visst 
at kommunen selv kan gi 
barna det beste tilbudet. 

Foreidrene kan vel gi sine 
egne barn det beste tilbudet, 
og Norsk Luthersk Misjons-
samband har vel et solidere 
verdigrunniag a stâ pa enn 
innsats, og det er tâpelig. Be-
hovet for barnehageplasser 
vii enda ikke vre dekket, og 
kommunen kan neppe bruke 
millionbelØp pa barnehage-
bygging i de nrmeste ârene, 
pga. store skoleinvesteringer 
bl.a. i Kirkebygda. Vil kom-
munestyret da de private/or-
ganisasjoner om starte bar-
nehagedrift fordi budsjettet 
har nâdd taket? Eller skal vi  

tomtestØrrelse. 
Det er kommunestyret som er 

kommunens Øverste regulerende 
myndighet. Tomteselskapet har 
ftt et oppdrag om a tilrettelegge 
boligfeltet iht. godkjente planer. 
Formelt sett skal vesentlige 
endringer av reguleringspiaflefl 
godkjennes av kommunestyret. 

Verken undertegnede eller sty-
ret i Tomteselskapet er negativ 
til nringsiivets initiativ, men. 
det er formannskapetlkommune-
styret sin sak a prioritere dette 
hybeibygget fremfor 4 - 5 ene-
boligtomter. Dette er bakgrun-
nen for at Tomteselskapet ikke 
kunne imØtekomme sØknaden, 
ikke avvist som det star i avisen. 
Dersom søknaden gjaldt i til-
knytning til industriomràdet i 
ødegardslia, vil jeg avslutte med 
A si at dette ikke er nevnt i sØk-
naden og jeg finner pâstanden 
merkelig i relasjon til den fØrste 
henvendeise om saken. 

A/S Enebakk 
Tomteselskap 

Torgils Opedal 
teknisk sjef 

vente til kommunen har rád 
igjen? Da vii det i hvert fall ta 
lang tid a fâ dekket behovet 
for barnehageplasser i Ene-
bakk kommune! 

Kiubben ved Ytre Enebakk 
skole gir sin fuile stØtte til de ut-
taleiser som er gitt fra skoleleder-
ne og klubben ved Mjr ung-
domsskoie. Vi vii sterkt presisere 
at nedskjringene som rad-
mannen foreslar, vii rive vekk 
grunniaget for en fremtidsrettet 
skole. 

Elevene har krav pa under-
visning etter evner og forutset-
ninger. Lreme dekker selv vi-
karbehovet ved skolene. Nye fag 
og emner skal inn i skolen. Alt 
dette krever irerkrefter. 

Samlingsstyrere gjør en 
utmerket jobb for minimal be-
taling. Det er behov for deres inn- 

sats og kunnskap for a ta vare pa 
og videreutvikie utstyret ved 
skoiene. 

Tilsynsvaktene gjør  et 
viktig arbeid for alle kommunens 
innbyggere. Deres tilstedevrei-
se er nødvendig hvis skoiene skal 
fungere som samfunnshus etter 
skoietid. 

Vi kan ikke vre tjent med en 
forringeise av kulturlivet i kom-
munen. Mindre oppsyn med sko-
iene kan i iengden bli kostbart. 

Enebakk lcererlag, 
kiubben ved Ytre 

Enebakk skole 

Hvorfor stemme nei 
til kommunal barnehage 
Rolf SØrli,  De  GrØnne  i Enebakk 
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 tidenes storste julegave! 

I morgen, torsdag 15.12., viser Flateby kino en jule-
film for hele familien, <<Santa Claus>> - med Dudley 
Moore i hovedrollen. Filmen er først og fremst for alle 
oss som tror pa julenissen, og den er en flott julegave 
til alle som liker a gã pa kino! 

Santa Claus blir kun vist torsdag 18.00. NB! 

mi 

TOM HULCE fra Amadeusa ii 
Neon all, hear IN Non 	 Mary EhzaDeth Mastraritonto • Harry Dean Stanton 5 

- men teNon nlsate hvter_. 	Muslkk MOcI,00 Frro,n • Stan PJdgway Rest Ontyne oneo ea 

- 	 Soundtracketfinnes Dâ LP/MC/CD fraSJet 	— 

cJj 8I tt 

Inspirert av NRKs dialekt-
programmer hadde jeg først 
bestemt meg for a bruke mm 
tildelte spalteplass til tan-
ker og betraktninger rundt 
det a snakke ei dialekt som 
ikke er akseptert og <<fin>> 
nok I de <bedre> kretser. Om, 
det a ha et talemãl mange sy-
nes de ma pynte pa nâr hen-
sikten er a bli tatt alvorlig. 
De betraktningene far nok 
ligge ei stund til, for i mel-
lomtida har jeg lest Dag-
bladets kommentarer til 
stortingspolitikernes bruk 
av spØrretimen! 

Under overskrifta <<TØe-
timen>> innleder Dagbiadets 
Thomas Spence: <<Deler av 
forestillingen var det rein 
tØv, og avslØrer bare hvor 
fattig norsk politikk er pa 
saker for tida.'> Jeg gnei meg 
I øya og leste det en gang til - 
joda, Dagbladet mener vir-
kelig at norske stortings-
politikere ikke har vettuge 
saker a sette opp pa dags-
ordenen! Frustrasjonen tok 
meg; rasende greip jeg en 
penn og begynte a rable ned: 
- et renteniva og boutgifter 

som tvinger folk i kne. 
Spaltemeter pa spalteme- 
ter brukes til tvangsauk- 
sjonsannonser i avisene. 

- et helse- og sosialvesen ba- 
sert pa bingoprinsippet. 
Medlemmer av velferds- 
staten Norge mØter steng- 
te dører og det kreves bade 
pagangsmot og styrke om 
en skal forsere de barriere- 
ne som star I veien for vâre 
lovfesta rettigheter. 

- samtidig har landets fØrs-
te private sosialkontor ap 
na i Askim. Timeprisen er 
300 kroner og initiativ-
takeren er egentlig mot-
stander av sitt eget initi-
ativ(!!!) 

- porten til universiteter og 
utdanning stenges for 
mange nar kiasser (og hele 
skoler) legges ned i den vi-
deregáende skole. Pa Ski 
vgs. far elevene I 1. klasse 
beskjed om at sa og sa 
mange ma slutte etter 1. 
kiasse og ta opp kampen 
om inntak ved andre sko-
ler fra neste studiear. 

- arbeidslØsheten stiger sta-
dig. 

- enhets- og likhetsskolen er 
en saga blott. Ny møn-
sterpian eller ikke - det er 
hvilken kommune du bor I, 
som avgjØr standarden pa 
bØker, skolebygninger og 
skoledagens lengde. I Be-
rum har hver skole sin bib-
liotekar og elevene der gar 
mer pa skolen enn unger 
fra andre kommuner. 

- det samme gjelder sjØlsagt 
tilbud til førskolebarn. 
Norge har en barnehage-
dekning det er pinlig a ten-
ke pa. 

- fremmedspraklige elever 
fratas 	morsmaislarere 
(om fiAr vii hver 4. eller 5. 
elev i Oslo-skolene vre 

fremmedsprakiige). 
- samtidig blomstrer rasis-

men bade I hovedstaden og 
i bygde-Norge. 

- et Økende antall flykt-
ninger banker pa rikets 
porter og enkeite kom-
muner paberoper seg ret-
ten til a takke nei! 

- sjuke og gamle dør av 
mangel pa pleie og om-
sorg. 

- sjukehusa stenger hele av-
delinger for a spare pen-
ger. 

- svake grupper skyves sta-
dig lengre ut pa sidelinja. 
Familier med handikap-
pede barn ma i stadig stØr-
re grad greie seg uten av-
lastning. 

- staten palegger kom-
munene et stadig stØrre 
ansvar og overfØrer stadig 
mindre penger. Kom-
munene svarer med a leg-
ge seg pa ryggen for staten 
og serverer heller befolk-
ninga budsjettforslag som 
far hara til a reise seg pa 
de fleste. Det er nedskj-
ringer over hele linja; bare 
sentraladministrasjonene 
ser ut til a holde stand. 

Kort sagt - velferdsstatens 
grunnvoller er I ferd med a 
bryte sammen og folks be-
hov imøtekommes utfra hva 
konjunkturene tillater, sam-
tidig har vi flere forretnings-
sentra og flere konkursut-
salg enn noen gang. 

Oslo City med 100 butik-
ker pa den ene sida av gata 
og City Konkurs AJS vis-à-
-vis. Varehandelen kjemper 
desperat og møter problemet 
med annonser som denne: 

<<Smil krisa vekk, ta rulle-
trappen til veistand>>. I den 
samme annonsen blir vi 
kjent med ei belt fly yrkes-
gruppe - Mehren varebørs 
arrangeres nemlig av kon-
kurskongen Stensdal. Det 
har blitt xrefull business a 
sko seg pa andres ulykke! 

Midt opp I dette hevder 
aitsa Dagbladet at politiker-
ne prater <<huba>'buba' I 
spØrretimen i mangel av p0-

litiske saker! Om det er Dag-
bladet eller politikerne det 
har skjrt seg for? Ja, det er 
jo verdt a tenke over, men 
det kan jo vre at poiitikk 
betyr uiike ting ut fra sta-
sted o.l. Nar velferdssamfun-
net forandrer seg etter som 
konjunkturene svinger, sa 
kan vel saktens politikken 
ogsá gjØre det? 

Forresten har jeg hØrt at 
stortingets spØrretime ogsa 
rammes av sparekniven. 
Konjunkturavhengige stor-
tingspolitikere med ditto 
spørsmal? 

Trine Aljlzei 

Politi- 
runden 

Innbrudd 
Natt til fredag var det inn-

brudd i en arbeidsbrakke pa Ny-
lende. Det var stjâlet forskjellig 
landmalerutstyr fra brakka, 
blant annet nivelleringskikker-
ter, og dessuten flere bormaski-
ner. Det ble stjalet utstyr for 
mange tusen kroner. 

Stakk av 

Torsdag formiddag ved 11— tiden 
kjØrte en bil inni en annen like 
ved innkjØringen til herredshu-
set i Kirkebygden. Bilen som 
kjØrte pa den andre bilen, var en 
brungul Granada. Den forsvant 
Ira stedet med en gang, men po-
litiet har bestemte spor a gâ etter 
i denne saken. 

Pãgrepet pa 
handletur 

Fredag ettermiddag pagrep 
politiet en narkoman jente i 20 - 
firs aideren etter at hun hadde 
vrt innom en butikk pa Sen-
teret i Ytre. Jenta ble der gjen-
kjent som en person som tidlige-
re har drevet 'nedjekkbedrageri 
og sjekkfalsk. yed pâgripelsen 
ble det ogsâ beslaglagt et per-
sonkort som jenta ikke kunne 
gjøre rede for, og hun tilsto ogsa 
fomge forsØk pa sjekkbedrageri. 
Jenta, som har en viss tllknyt-
rung til Ytre Enebakk, hadde 
med seg en ti - ârs gammel gutt 
pa handlerunden. 

Innbrudds - 
forsøk 

Søndag ble det oppdaget inn-
bruddsforsØk i en villa i Reve-
faret i Ytre Enebakk. Antagelig 
har innbruddsforsØket skjedd 2-
3 dager tidligere. Inntrengerne 
kiarte irnidlertid ikke a fA opp 
dØra, og det eneste som roper for-
sØket er brytespor i inngangs-
dØra. 

Stjal frontlykt 

I lØpet av helga har det vrt inn-
brudd i en folkevognboble som 
sto parkert ved Vakttârnet i Ytre 
Enebakk. Det ble stjálet en front-
lykt. 

Oppdagetpá fers-
ken 

ble karen som natt til lØrdag for-
sØkte a stjele en bil utenfor 
BjØrns Autolakk pa Flateby. To 
Flatebygutter sa karen som satt i 
bilen, og skjønte hva som var 
galt. De ringte lensmannskon-
toret og varslet, men da politiet 
kom fram, hadde biltyven stuk-
ket av uten bil, antagelig hadde 
han observert at han var opp-
daget. Det hadde ogsa vrt inn-
brudd i bilverkstdet, men for-
elØpig har man ikke registrert at 
noe er stjalet derfra. 

Barnefilmen sØndag er svensk 
og passer derfor for barn som ik-
ke har lrt a lese. "Rãttis" heter 
filmen. Rattis er storebror i en 
barnerik rottefamilie og han mØ-
ter yndige Rosetta, som han fal-
ler pladask for. Dessverre stikker 
hans mange plagsomme og erte- 

ROLAND GIRAUD 
KAN DET 

WERE 
MITT BARN? 

LE COMPLEXE DU KANGOUROU 

Roland Giraud er tilbake Ira 
"Tre menn far en baby" med en 
fly komedie, som er minst like 
god. ''Kan det vre mitt barn?" 
Loic har inngatt et proforma-ek-
teskap med Chotska, en poisk 
poet. Hun hadde behov for fransk 
statsborgerskap, og han trengte 

"Slam Dance" med Tom Hul-
ce. Handlingen utspilles i Los 
Angeles' undergrunnsmiljØ. Hul-
ce er en iivsfjern tegneserieteg-
ner som plutselig oppdager at 
han er mistenkt for mord pa en 
tidligere elskerinne. I det ek- 

iystne smasØsken stadig kjepper 
i hjulene for den amorøse unge 
mannen. Filmen som ikke bare 
skildrer romantikk, men ogsa 
action, slagsmM, de elegante da-
mene, den store musikken, de hi-
storiske replikkene... 

et sted a bo. Han treffer imidler-
tid Claire, en kjreste fra syv a.r 
tilbake. Hun har en sØnn pa 6 âr 
som er veldig lik Loic. Kan det 
vre hans barn? Det er duket for 
herlige forviklinger. Loic vil ha 
gutten, men ikke hans mor... 

sentriske, halvbrutale natt-
klubbmiljØet i Los Angeles be-
gynner han a etterforske myste-
net pa egen hand; et siste despe-
rate trekk for a redde sitt eget 
liv... 

Inger 

S 



A mmehjelpen hielper deg ti l 
a gi barnet det aller beste 
- Amme - kiart jeg 

skal amme ungen mm, 
sier den vordende mor. 
Det er da den naturlig-
ste ting av verden. Det 
er avgjort den beste 
løsningen. Morsmelken 
beskytter mot sykdom-
mer, er ailtid passe 
temperert, 	koselig 
innpakning,tilpasset 
barnet, 	forebygger 
allergi.Argumentene 
fra helsestasjon og 
svangerskapskurs har 
man hert seg.. 

Noen mâneder senere sitter 
hun der, struttende av stolt-
het over den nye verdens-
borgeren. Nettopp hjemkom-
met fra klinikken, full av 
morslykke og nervØse for-
ventninger, men siekt og yen-
ner gâr inn og Ut av huset, 
med gayer og blomster, og go-
de og velmente râd. Alt kunne 
vrt sâ bra, men ammingen, 
den gâr det dârlig med. FAx 
ikke dreis pa det liksom. Un-
gen vii ikke suge, sáre 
brystvorter,nattevâk, 	lite 
melk. All verdens problemer. 
- Gi opp, sier velmenende be-
stemor. Ta like godt flaska. 
Sá far du ogsâ roet deg ned.. 
Deter i slike kritiske Øyeblikk 
det er godt at ammehjelpen 
finnes. Og den finnes ogsâ her 
i Enebakk. Tilgjengeiig for 
deg - hele dØgnet.  Og de Øns-
ker seg faktisk flere hen-
vendelser. Deter bare a slâ pa 
tráden til leder for amme-
hjelpen i Enebakk, SØlvi An-
ita Lystord, tlf. 92 5131 

Janita fikk hjelp 
Vignett har besØkt amme-

hjelpen. To unge mØdre i Ytre 
Enebakk. Det er Ann Kristin 
Sijeholt, 25, og SØlvi Anita 
Lyst]ord, 30. Begge har er-
faring fra amming av egne 
barn, Ann Kristin er i tulegg 
utdannet sykepleier. Vi mØter 
ammehjelpen hjemme hos 
Ann Kristin, hvor ogsá Janita 
Watz er pa besØk med sin 5 
uker gamle baby. Janita am-
mer da vi ankommer. Hun er 
en av de som har butt hjuipet 
av ammehjelpen da hun nylig 
hadde tillØp til brystbetennel-
Se. Det kiarte hun a styre un-
na ved hjelp av SØlvi Anitas 
gode rád.. 
Man kan nemlig stoppe en 
brystbetennelse fØr  den siâr 
Ut i full blomst. 

Ønsker kontakt 
med hele bygda 

Det kravler og kryper over 
alt. Sju unger fra 5 - 6 ár og 
ned til minstemann pa fern 
uker. Enebakk er i sannhet er 
sted der det vokser og 
gror... - Ammehjelpen star-
tet i Oslo, allerede i 1968, altsâ 
for 20 ár siden, av mØdre som 
selv ammet, forteller SØlvi 
Anita.-I dag er det lokallag i 
alle landets fylker. Her i Ene-
bakk startet ammehjelpen for 

ni ar siden. Aktiviteten til am-
mehjelperne har gâtt litt opp 
og ned i den tiden, og akkurat 
ná er det bare axnmehjelpere I 
Ytre, sâvidt jeg vet. Vi er vel-
dig interessert i a f6L kontakt 
med mØdre fra Kirkebygden 
og Flateby som kan tenke seg 
a vre med i ammehjelpen, 
slik at vi kan gi et godt tilbud 
I hele kornmunen. 

Det beste 
-Hvorfor er det sa viktig for 

dere a fa mØdre til a amme si-
ne barn? 

- Fordi det er naturlig, og 
det er det beste. Ammebarn 
far sjelden kolikk, melken er 
lett fordØyelig,  det blir mindre 
luft, mindre skriking. Og sá 
alt dette andre - tilpasset bar-
nets behov, beskytter mot 
sykdorn, passe temperert, let-
tvint a ta med seg over alt, 
sier SØlvi Anita, og anbefaler 
samtidig alle vordende mØdre 
A lese Boken om amrning av 
Elisabeth Helsing. Der star 
alt man trenger .a vite. - Og 
les den for fØdselen, ikke et-
ter. Da far man ikke tid til a 
lese. 

Ønsker samarbeid 
- Málet vart er a hjelpe flest 

mulig til a amme - Og alle 
kan amme, understreker Ann 
Kristin, som er utdannet sy-
kepleier, og har gode erfarin-
ger fra barselavdelinger. Hun 
har vrt med i ammehjelpen i 
Ytre Enebakk i 2 1/2 hr. - Men 
vi har altfor RA henvedelser, 
fastslãr hun, og undrer hvor-
for bare venner og bekjente 
ringer. 

- Vi ma markedsfØre oss 
bedre, hevder SØlvi Anita be-
stemt. En mate er a etablere 
et bedre samarbeid med hel-
sestasjonen. Delta pa Apen 
dag f.eks. Tidligere var vi med 
pasvangerskapskursene . Det 
bØr vi absolutt vre. I alle fall 
pa barselmØte burde vi kom-
me inn. Ofte gar det for lang 
tid fØr  de nybakte mØdrene 
far hjelp. sa gar de med pro-
blemene alene, og til slutt gir 
de opp. 

Ingen spØrsmãl 
dumme 

- De fleste har problemer 
med ammingen i begynnel-
sen, sier Ann Kristin. Ofte er 
det familien som griper vel-
menende inn og lager pro-
blemer for den nybakte mo-
ren. MØdregenerasjonen har 
fortsatt ofte holdninger mot 

amming: - Ungen W for lite 
melk, melka er ikke nrende 
nok. Til det kan jeg bare si at 
selv U - lands kvinner ammer 
sine barn. Deter nring i mel-
ka. Og dersom man begynner 
med tfflegg fordi man tror at 
det er for lite melk, fØrer det 
ofte til mindre produksjon. 

- Har man problemer med 
amrning, uansett hva, er vi 
der for a brukes, fastslar SØlvi 
Anita. - De fleste ammepro-
blemer lar seg nemlig lØse. In-
gen spørsmM er dumme i den-
ne sammenhengen. 

- Hva er vanhige ammepro-
blemer? 

- Frykt for at barnet ffir for 
lite melk, sâre brystvorter, 
barnet vil ikke suge. Det kan 
skyldes at urdrivingdreflek-
sen ikke er kommet skikkelig 
i gang, slik at det tar tid fØr 
melken kommer. Og sa er det 
viktig a passe pa at barnet fr 
puste mens det suger, sier 
Ann Kristin.. 

Pa verdenstoppen 
- Mye er oppnadd siden am-

mehjelpen startet i 68, sier 
SØlvi Anita. 11968 var det bare 
20 prosent av mØdrene som 
ammet barna sine etter en tre 

mâneders periode. I dag er 
det 60 prosent. Vi ligger fak-
tisk pa verdenstoppen, sier 
SØlvi Anita, med en viss stolt-
het. 

Arnmehjelperne benytter 
samtidig anledningen til a 
Ønske alle enebakkinger en 
god jul.: - Spesielt de nytil-
komne: Gled dere babyer, til 
julemiddagen. Akkurat til-
passet deres julebehov. Godt 
nyttar! 

amme 
hjeIj....oen 

Trivelig formiddagstreff hos Ann Kristin i Haresvingen. Fra v.: SØlvi Anita med minstejenta páfanget, 
Ann Kristin med Maria, ogforan Marius, som hun er dagmamma for, til hØyre  Janita Watz med minstemann 
pa fem uker. Hun harfàtt god hjelp av ammehjelperne. 

'ktuntt 



Mari menighetssenter: 

B arnehagebehovet 
skal kartlegges 

Trude Engh (t.v) og Cathrine Norstad viserfram noen 
av define akvarellene som de stiller ut pa Ytre Enebakk 
postkontor. 

5 
Kunstutstillingen pa Mjer 

Stor oppslutning 
Uholdbart uten vikar 

Det var stor pãgang al-
lerede da dØrene ãpnet til 
ãrets kunstutstilling pa 
MJ2er forrige lØrdag. Ty-
deligvis ønsket alle a we-
re tidlig ute for a sikre seg 
et av de mange flotte ar-
beidene til de tre for-
mingslarerne pa Mjer 
ungdomsskole. 

Arets utstilling har ekstra mye 
fint a by pa, og nok en gang kan 
publikum glede seg over at dyr-
tid til tross har prisene pa disse 
lokalkunstnernes arbeider stâtt 
sâ dot som stille. Sá var da ogsa 

Viggo Karisen har flere 
bilder med hest og mann i 
arbeid i skogen som motiv. 

Anleggsstart for Man 
menighetssenter er nã li-
ke om hjørnet, og første 
byggetrinn, som blir un-
deretasjen, skal stã ferdig 
etter sommerferien, der-
som alt gâr etter planen. 

Og det far man hape, sier pa-
driver i komiteen for Mari menig-
hetssenter, Helge Nilsen, til Vig-
nett. 31.7. ma nemlig menig-
hetens korttidsbarnehage ut av 
lokalene pa Bjerkely. 

I underetasjen I Mari menig-
hetssenter skal det imidlertid bli 
plass til menighetens barnehage,  

en god del av de utstilte arbei-
dene solgt allerede etter fâ timer. 

Denne gangen er det to gjeste-
utstilere med, Anita Sveum, og 
Per Arne Øiestad, som i begynn-
elsen av áret stilte ut malerier pa 
ligningskontoret. 

Unn deg et avbrekk i julestria. 
Ta turen til Mjr ungdomsskole 
lØrdag eller sØndag, dersom du 
ikke fikk vrt der forrige helg, og 
nyt mange flotte akvareller og 
maleriermed motiver bade fra 
Enebakks skoger, og Nordlands 
fiskevr, eller malerier med men-
neskelige relasjoner som hoved-
tema. Eller benytt anledningen 
til endelig a skaffe deg en av 
Astri Holtops mange flotte rose-
malte gjenstander, alt fra sma 
boiler og fat, til flotte utstyrskis-
ter, eller et av hennes praktfulle 
billedtepper. 

og menighetsradet gar na aktivt 
ut med en <markedsundersØkel-
Se'>, for a fá kartlagt hvilket bar-
nehagebehov folk har. Er det hel-
dagsbarnehage, halvdagsbarne-
hage, eller korttidsbarnehage 
som er mest aktuelt. Eller er det 
kanskje helt andre lØsninger. 

For at menigheten skal kunne 
etablere en barnehage som sva-
rer best mulig til de behov og 
Ønsker flertallet har , ber menig-
hetsradet om at flest mulig smá-
barnsforeldre med barnehagebe-
hov i Ytre Enebakk fyller ut slip-
pen pa side 8, og sender til Man 
menighetsrad. 

Biblioteket stent p.g.a. 
sykdom,kunne man lese 
pa døra  ved inngangen til 
Enebakk folkebibliotek 
for kort tid siden. 

- Heretter Ater jeg fak-
tisk ikke a ga pa jobb med 
feber, sier biblioteksjef 
Aud Skogholt bestemt. 
For kort tid siden holdt 
hun seg hjemme ito dager 
da feberen herjet pa det 
verste. Allrede tredje da-
gen var hun igjen pa plass 
i biblioteket. Hun kunne 
nok ha trengt flere dager 
hjemme. 

Men det er ingen vikar til a ta 
over i biblioteket nar Aud Skog-
holt blir syk. Derfor har hun 
strukket seg langt for at bygde-
folket ikke skulle mote en stengt 
dØr. Utallige ganger har hun pa-
pekt vikarbehovet for amdinist-
rasjon og personalsjef i kom-
munen. Uten at noe har skjedd. 

Gjennom fylkesbiblioteket har 
Statens bibliotektilsyn rettet 
henvendelse til Enebakk folke-
bibliotek om forholdet, og Skog-
holt har bedt dem henvende seg 
til administrasjonen. Men det var 
butt glemt bort. 

To ganger har det vrt fØrt  opp 
1/2 assistentstilling i biblioteket, 
Etter normene og folketallet 
skulle vihatt en bemanning pa 5 
- 6 personer , sier Skogholt, men 
legger til at det da antagelig er 
beregnet med fihialer pa forskjel-
lige steder. 

Trude Engh og Cathrine 
Norstad, begge elever i 8. 
klasse ved Mjr ung-
domsskole, stiller i disse 
dager ut akvareller pa 
Postkontoret i Ytre. 

Det dreier seg om en salgsut-
stilling, og de to 14— aringene ha-
per pa positiv respons fra pu-
blikum. 

Dersom eksperimentet med 
førjulsutstilling blir vellykket, 
kan Cathrine godt tenke seg a 
gjøre utstiulingen til en fast fØr-
julstradisjon. Trude vet ikke rik-
tig. det kommer litt an pa inter-
essen for utstillingen. - Ikke 
det at det er viktigst a a solgt 
bildene. Det viktigste er vel 
egentuig a fA vist dem fram, me-
ner hun. 

Bade Trude og Cathrine har 
akvarell som hobby. Arbeidene 
de har stilt ut. har de malt hjem-
me. Men de var i 7. klasse pa sko-
len at de for alvor fanget inter-
esse for a male akvareller. sa 
hadde de da ogsa dette som valg-
fag, og med Viggo Karlsen som 
lrer, kan man saktens bli inspi-
rert, og fA fram latente anlegg for 
kunstnerisk utfoldelse. - Viggo 
(Karisen) og Eivind (Jentoft) har 
forresten hjulpet oss veldig mye 
med a îa i stand denne utstillin-
gen, sier Trude. - De var veldig 
positive da vi sa at vi hadde lyst 
til a stille ut, og hjalp oss med 
velge ut bilder, skjre til pass- 

- Det gar ikke an at folkebiblio-
teket ma stenge p.g.a. sykdom, 
sier hun. Uansett hvor mange 
som oppsøker biblioteket. skal 
de finne en àpen dØr,  sier Skog- 

partouer og ramme inn. 
Og resultatet er blitt svrt bra. 

Mange flotte og stemningsfulle 
bilder pa postkontoret i Ytre i 
disse dager. Vi sier tvi, tvi til Tru-
de og Cathrine. Og i disse før-
juistider skulle det were unØd- 

holt, og gjØr ikke noe i5oengav 
det faktum at besØks og utlans-
frekvensen er mangedoblet etter 
at biblioteket flyttet inn i nye 10-
kaler. 

vendig a be folk legge turen om 
postkontoret. De aller tieste iYt-
re vii nok i alle fall ha sett bildene 
til de to 14— aringene innen julen 
hinges inn. Her liar man sjansen 
til a kjØpe fine julegaver. 

MjOc9er elever med 
kunstutsti*IIi*ng 



Na smakte det godt med brus og boiler... 

Kari Jacobsen Nord-
hagen samler nisset-
roppene til mat for-
syning. 

mom 
Smanissene beundrer oppvisningen Ut de litt stØrre nissene 

nissene som var kiar 
til ny dyst. SA ble det 
-Boogie, boogie,,, og 
Tante Monica og mere 
til, og hva er vel nisse-
fest og fØrjulsstemning 
uten PrØysen  og Ju-
lekveldvisa? 

En flott nissefest. Vi 
kommer til neste ár 
0g. 

6 	  iJguLtt 
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Den st ore ni* ssefesten 
Ca.150 smànis-

ser med sØsken og 
foreidre samlet til 
alle tiders kjem-
pefest pa Ignar-
bakke sØndag 
ettermiddag,mâ 
sies a vre en av 
de store fØrjuls-
begivehheter I 
bygda. 

Leikarringen Ig-
nars nissefest har 
etterhvert butt 
tradisjon, og i âr 

A, Boogie, boogie, boogie 

Sannelig gror det godt 
I Enebakks leikarring-
miii 0  hvor nye gene-
rasjoner star i kØ for a 
overta etter 
ode som har holdt pa 
en stund>>. 

Sangleker 
Etter oppvisningene 

var det tid for boiler og 
brus og kaffetár til de 
voksne, fØr Arild igjen 
freste i gang med sang-
leker og alisang, og 
fikk helhjertet opp-
siutning av alle smá- 

I 

fra 5 - 7 är var først 
ute, sá de store. Begge 
gruppene ga en flott 
foreistilling, og som 
vanhig akkompagnerte 
Harald Nordhagen pa 
trekkspiil. SA var de 
de to barnegruppene i 
Kirkebygden sin tur, 
ledet av Lill Buer og 
Arild Degrum. De smá 
svingte blant annet 
opp med en flott polo-
nese. Endelig viste en 
gruppe av de litt stØrre 
barna fra Kirkebyg-
den at de var gode for 
bade mer avanser 
gammaldans og litt til. 

Riktig flinke var de. 

Ikke tvil om at Arild 
Degrum far sving pa 
ungene, 	bokstaveiig 
talt. 

samlet festen eks-
tra mange delta-
gere. 

Nisser over alt, smá 
nisser, store nisser, 
nisser med korte 
skjØrt og lange skjØrt, 
med strØmpebukser 
og nickers, med freg-
ner og fletter og nis-
seluer, og midt iblant, 
selveste sjefsnissen, 
Arild Degrum, smilen-
de og blid som alitid, 
travelt opptatt med a 
lage trivsel for nisse-
flokken. 

Flotte 
oppvisninger 

Pa leikarringfest 
skal det selvsagt dan-
ses, og nissedans er 
ekstra flott. FØrst ute 
var barneleikarringen 
i Ytre ledet av Kari 
Nordhagen. De minste 



Er ikke ungene vâre fine, spØr klasse 6 B ved Ytre Enebakk skole. 

Tommy Dromnes vii ha ordentlig ullhâr pa dokka 
si. Den skal vcere nisse. Her vasker og tover han ulla 
som skal bli nissehàr. 

strikotasje. Garantert 
vaskbare! 

Ennâ er dokkebarna 
1 6 B uten klr, men sa er 
de ogsa <nyfØdte>> om 
man kan sidet silk.— Men 
jeg tror vi skal rekke a la-
ge en enkel klesdrakt til 
dem fØr de skal hjem til 
jul, sier Inger Anne. 

Ti smá myke dokkebarn pa et brett, og ingen av 
dem er like! 

Fin stemning i 6 B, hvor Inger Anne bistdr kon-
tinuerlig med hjelp og veiledning til motiverte unger. 

V  f lotlett 

Mye goy  med myke' dokker 
17 praktfulle, my-
ke og deilige <<ba-
byer>> pa stolte 
foreeldres fang! 
Jo, Inger Anne har 
all grunn til a v-
re stolt av elevene 
sine i 6 B. Denne 
høsten har de ar-
beidet med a lage 
myke dokker. Det 
bar tatt tid, og det 
bar vart mor-
somt. Og under-
veis bar de hert en 
masse. 

- Det startet helt til-
feldig, fotelier Inger An-
ne Steffensen, som er 
ildsjelen bak mange Ut-
radisjonelle formingspro-
sjekter pa Ytre Enebakk 
skole. Hun râr grunnen i 
et hándarbejdsrom som 
framstâr som et eldorado 
for ungers fantasi og 
skapertrang.— Jeg hadde 
Jo disse dokkene hg-
gende i skapet mitt, for-
teller Inger Anne.— Turde 
ikke ta dem fram en 
gang, for jeg regnet ikke 
med at et forslag om a la-
ge slike skulie falle i god 
jord. Vi var godt i gang 
med andre hândarbeids-
oppgaver, da en av gut-
tene i kiassen piutsehig 

handiet om a lage myke 
dokker. For i kjØlvannet 
av den konkrete arbeids-
oppgaven har fulgt for-
trohige og nyttige samta-
ler om emner som ikke 
ailtici er sá lett a ha na-
turhige og ordentlige 
samtaler om i den alder-
en. Vi har pratet om sex, 
fØdsier, anatomi. Fanta-
stiske samtaler. Og stem-
ningen her har vrt sâ 
fin hele tiden. Jeg opp-
lever en positiv holdning 
fra elevene, som ogsâ far 
ringvirkninger nar jeg 
mØter dem igjen i andre 
sammenhenger. 

- Og ungene stemmer i. 

Det har vrt ahie tiders a 
lage dokker. Formingsti-
mene har vrt noe de har 
sett fram til. De har kost 
seg med dokkene, og da 
Vignett kom pa besØk 
var de sann omtrent fer-
dige med dokkene sine. 
Og tro ikke at de framsto 
som ensartet masse-
produksjon. Dokkene 
var smà individer, med 
forskjehiig ansiktsutrykk, 
hárfarge, arm og bein-
stilling. Her var aile slags 
utgaver. Til og med jule-
utgaven med nissehar av 
skikkeiig Ui!. Og nár vi er 
mile pa det: Ingen ma tro 
at det er dàrhige saker 
dokkene er produsert av. 

Inger Anne vii ikke ha 
noe juks. Skikkehig ullfyll 
fra Dale fabrikker skal 
det vre, ikke noe syn-
tetopplegg der i garden. 

Og kroppen er sydd av 
norskprodusert bomull- 

endagkomogsa.:_sann 
dokke vii jeg lage til deg. 
Og de fieste av elevene 
stemte i. Sá godt som a!-
le yule lage dokker... 

- Det har vrt helt fan-
tastisk a arbeide med 
dette, sier Inger Anne. 

For det har ikke bare 



Visst finnes det 
fornuftige folk 
i Enebakk- 
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 Skolelederem 
godt fornoyde. 

Overskrifter pa fØrstesidene i 
lokalavisene den siste tiden, var-
mer forfrosne smâbarnsforeldre i 
Enebakk som aitfor lenge har 
mâttet thle strenge kommunale 
kuldegrader og dystert politisk 
klima med tungt hØstmØrke. 

Vel er det magre tider i vel-
stands-Norge, men râdmannens 
sparekniv har etter manges me-
ning skáret skarpt og uvØrent i 
sárbare budsjettposter som gjel-
der tilbud til barn og unge. 

Na har de folkevalgte sagt sitt 
til budsjettforslaget, og med 
takknemlig og lettet hjerte leser 
vi at-Barn skal skánes for spa-
rekniven" for det er tverrpoli-
tisk enighet i formannskapet" 
om at -Enebakk skal prioritere 
smâbarnsfamiliene>> (sitat sakset 
fra forrige ukes lokaipresse). 

For slitne og desillusjonerte 
smâbarnforeldre kommer gla'ny-
hetene som rene julepresangen. 

SA nyttet det likevel a si ifra' 
Grasrotprotestene vâre fikk 

gjennomslag! Leserinnlegg, ápne 
mØter, underskriftskampanjer og 
korridorpolitikk vekket demo-
kratiets folkevalgte representan- 
ter opp fra kommunepolitisk Va- 
netenkning og sØvngjengeri. Alt-
for ofte har râdmannens forsiag 
til hvordan det er best a lØse de 
ulike oppgavene kommunen star 
overfor, gátt glatt igjennom i de 
politiske organer. 

Enkelt og greit for politikerne, 
bekymringsfullt og til tider irrite- 
rende for deg og meg. Denne sed- 
vanen har ogsâ hos oss fokusert 
det mye omtalte <râdmannsvel- 
de>> som etter hvert har blitt et 
velkjent begrep i kommuner 
landet rundt. 

Hvor mye makt ligger egentlig 
i râdmannens hender? 

At det ikke eksisterer et reelt 
skille mellom formell og uformell 
makt skulle vre opplagt. Hvis 
politikk har a gjØre  med forde-
ling av goder og verdier i sam- 
funnet, og râdmannens oppgave 
blir a velge bort noe framfor noe 
annet, sier det seg selv at denne 
<upo1itiske'> embetsstillingen na-
turlig ma fungere politisk. De fol- 
kevalgte har imidlertid mulighet 
til a omprioritere i den grad de 
Ønsker det. 

Da BjØrn  Halvorsen la fram 
89-budsjettet uten midler til 
kommunal drift av Kirkebygden 
barnehage, uten kommunal stØt- 
te til korttidsbarnehagene og 
med familiebarnehagen pa Flate-
by strøket  som budsjettpost, 
sank pagangsmotet betraktelig 
hos engasjerte foreldre. - At 
budsjettforslaget skulle vre si 
ifie, hadde vi tross alt ikke regnet 
med. 

Hvordan rádmannen samtidig 
kunne gâ inn for Økning i sen- 
traladministrasjonen, stilte vi 
oss i dette perSpektivet helt ufor-
stàende til. 

Mens den stadig vedvarende 
novemberkulda passivt lenket 
oss fast til varme sofakroker 
rundt om, tok pessimismen over- 

taket, og vi sà for oss det endelige 
dØdsstøtet pa alt som gjaldt til- 
bud til barn i barnerike Enebakk 
i nrmeste framtid. Vi fikk heller 
gâ den dystre vinterdvalen resig-
nert i mote. 

Tidlig i desember skjedde altsâ 
det uventede. Pa formannskaps- 
mØtet váknet HØyre,  Ap og KrF 
og slo seg sammen med SV om a 
ga inn for kommunal drift av Kin 
kebygden barnehage. Selv om Sp 
ikke belt yule vre med pa den 
kvikke manØveren og FrP frem-
deles dro dyna godt over hodet 
pa sedvanhig mate, holdt det like-
vel. 

- Fornuften matte Seire, mente 
Dag Skaug, Ap. Tore Tidemann 
(H) var tydelig en viktig fØdsels-
hjelper og igangsetter bak det 
handlekraftige 	motforslaget. 
Enebakk kommune matte vre 
seg sitt ansvar bevisst. 

Politikemes oppgave matte 
vre a skjre ig.jennom og rydde 
opp i lang tids uvisshet, blant an-
net i spørsmal om barnehagen i 
Kirkebygdens skjebne. Fortsatt 
støtte til korttidsbarnehage og 
familiebarnehagen pa Flateby 
ble det ogsá enighet om. - At kul-
turetaten i tillegg fikk paplusnin-
ger i forhoid til radmannens rad-
magre budsjettrammer, noterer 
vi med begeistring. 

Nar kommunestyret i bud-
sjettbehandling den 19. desem-
ber skal ta stilling til râdman-
nens budsjettforslag sett i for-
hold til formannskapets flertalls-
innstililng, bØr det ikke fable 
vanskelig a gã inn for det siste. 
Nar politikerne tar seg bryet med 
A gjØre  sine egne vurderinger, ser 
de at det ma satses pa tilbud til 
barn og unge. Noe annet yule v-
re det samme som a velge bort 
framtida. 

Selv i nedgangstider kan 
situasjonen snu fra den svarteste 
pessimisme til en forsiktig op-
timisme nár det gjelder enkelte 
sektorer pa kommunebudsjettet. 
At radmannens forslag ble snudd 
om pa og forkastet, sier noe om 
politikernes handlekraft og vilje 
til a satse. 

Som smabarnsforeldre vager vi 
A tro at framtida i Enebakk like- 
vel kan bli noe lysere enn det sà 
ut for. Hvis vi velger a opp-priori-
tere barna og det er tverrpolitisk 
enighet om dette, velger vi fort- 
satt a kjempe for at det skal byg-
ges bade barnehager og fritids- 
hjem i kommunen var framover. 
Vi vii ikke hvile pa vare iaurbr, 
men vre vakne padrivere for at 
Enebakk fortsatt skal vre seg 
sitt ansvar bevisst pa dette om-
ràdet. 

Takk til fornuftige og modige 
politikere fra flere partier som 
berget den nrmeste framtida 
for en del av barna vare. 
Na skal vi riktig feire jul. 

Kristin Heistaci og 
Per Arne Øiestad 

- Vi er svrt godt for-
nøyd med det budsjettet 
som formannskapsflertal-
let nâ har samlet seg om, 
sier en fornøyd skolesjef, 
Hans Erik Holm. 

- Lokalpolitikerne har virkelig 
gjort en god jobb med budsjettet, 
bade i finansutvalget, og siden i 
formannskapet. Det arbeidet 
som her er gjort for a komme 
fram til en god lØsning, pa tvers 
av partipolitiske skillelinjer , er 
resultat av god lokalpolitisk 
ledelse. Vi skolefolk har virkebig 
grunn til a vre fornØyde, og vi 
godtar faktisk ogsa en del av pre-
missene som ligger til grunn for 
den budsjettiØsningen er kom-
met fram til i formannskapet. 

Det liar i perioden vrt hobdt 2 
ordinre styremØter foruten ars-
mØtet. Det har ogsa vrt hobdt et 
mote med kultursjefen, og to 
medlemsmØter. 

Den nye ordningen med med-
lemmer til styret fra hvert av la-
gene liar fungert bra. Vi har f.tt 
til et styre som arbeider tiifreds-
stulbende og som mØter opp pa 
mØtene. Vi tror at dette er en god 
ordning for radet da abbe med-
lemsiagene na far i oppgave etter 
tur a finne en person til styret. In-
gen blir derfor sittende i mer enn 
2 ar ad gangen. 

Sangens og Musikkens uke ble 
pa arsmøtet satt til 2.-8. mai i 
1988. Som arrangØrer  i tillegg til 
radet ble Stranden skolekorps, 
Leikarringen Ignar og Betel ung-
domskor valgt. Leukarringen og 
Betel Ungdomskor liar hatt kon-
takt, men Stranden skolemusikk 
matte frasi seg dette pa grunn av 
mye annet arbeid. Det ble tatt 
kontakt med kubtursjefen da det 
fra var side var meningen a ía 
kommunen med pa dette. Det er 
i stedet bbitt en musforstaeise om 
saken da kulturetaten har tatt 
saken i sin egen hand. Kultur-
sjefen har pa eget unitiativ enga-
sjert en del musikere for a holde 
konserter. HØydepunktet i uken 
var en fest/konsert med utdebing 
av kommunens kulturpris. Dette 
arrangementet ble avhoidt i ti-
den 9.-16. oktober. Han har ikke 
tatt kontakt med ESMR i det he-
be tatt og vi ma si oss skuffet over 
dette. Han viste heller ikke noen 
positiv interesse pa motet med 
oss. 

Radet har planbagt a holde en 
felleskonsert den 19/11-88 pa Fla-
teby Samfunnshus. Dette som et 
ledd i viderefØrungen av 
Enebakkungdommens kuitur-
mØnstring. 

Seks av vare fjorten bag har vist 
interesse for dette og program-
met for konserten er na fastiagt. 
Det vib bli annonsert i Vignett om 
konserten. 

Det er ogsa diskutert en del 
omkring hvordan Radet kan bru-
kes av medlemslagene. Vi bØr  be-
strebe oss pa a îa tub et bedre 
samarbeid siik at vi kan bli godt 
kjent av able som driver med 
sang og musikk i bygda. En mas-
se ideer og tanker om dette kom 

En liten reduksjon i v.rt bud-
sjett far vi, og det far vi finne 
bøsninger pa. Her star vi fritt til a 
finne fram til disse, og jeg tror ik-
ke skolen skal M den store debat-
ten mad om det. Det blir pa sam-
iingsstyrerfunksjonen vi vii mat-
te fØre en noe slankende linje, 
tror jeg. 

NAr det er sagt, ma Jo nevnes at 
skolen er stilt overfor mange sto-
re, nye behov, bade nar det gjel-
der utstyr og inventar, og det er 
ogsa store vedlikeholdsoppgaver 
som venter, ikke minst pa Ene-
bakk ungdomsskoie. 

—Men jeg er glad for den inn-
stilbingen som gar ugjen gjennom 
hebe det budsjettet for 1989 som 
formannskapsflertailet liar sam-
let seg om, sier Holm. 

fram med bb. felbes seminar for al-
be kor, orkestere for tub siutt a leg-
ge opp til en stor festkonsert. 

Dette kan bb. a. bette lutt pa den 
stramme instruktØrtilstanden 
som alle bagene sliter med. PA. 
grunniag av dette innkabte vi tub 
et stort diskusjonsmØte om dette 
temaet. Det kom representanter 
fra 8 lag hvor dette ble behØrug 
diskutert. Vi ble her enige om a 
bruke hverander mer og ga i sam-
arbeid om enkebte prosjekter. 

Debtakerne ble oppfordret til a 
gjØre noe konkret med dette og 
da helst med tanke pa den fore-
staende konserten den 19/11. Det 
ble derfor bagt opp til et nytt mØ-
te som skulle arbeude vudere med 
saken. Det kom dessverre mind-
re folk til dette motet og resulta-
tet var at vi skulle fA u gang en or-
dinr konsert. 

Ellers er det u ar sendt purre-
brev tub kommunen om en mu-
sukkskobe. Det er ikke innarbei-
det noen musikkskobe i bangtids-
budsjettet og radet har heller ik-
ke ftt noe svar pa sin henvendel-
se om dette. 

Det er mottatt kr 2 000 i grunn-
stØnad fra Enebakk kommune. 

VITREN6ER 
DIN S1OT1'E! 

For kr. 3,30 om dagen er du 
med pa a redde liv og gi barn 
en framtid. La det ikke bli 
med den gode tanken: 
Bli Redd Barna-f adder i 
dag! 

—1 
Jeg ønsk er a 

JA!Redd Barna-fadder 
fl Send meg informasjon om Fadder-

ordningen, og blankett for 
pimelding. 

El Send informasjon om Redd Barna 

NAVN: 

ADR 

POSTNR: 

Sendes: 

REDD BARNA 
Jernbanetorget 2 
0154 Oslo 1 

 

DROMME-
BILEN 
FINNEFR DU 
BLANDT BIL-
ANNONSENE 
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krutuske tub at vi far probbemet 
i fanget. StrØmregnlnga  kom-
mer ikke som noen overrask-
else pa folk, og deter ikke nok 
A henvende seg hit, 	sa far 
man penger til A o-  le reg 
ninga. Vi krever - ' sam-
handling. Vi behandler hvert 
enkelt tilfelle, og det kan godt 
hende at vi ber folk selge 
bil,eller bolig, og finne rimebi-
gere alternativer for a ía ned 
utgiftene. Vi foretar en streng 
behovsprØving. 

- Som a be folk spise fiske-
kaker i stedet for ribbe pa ju-
laften. 

- Det er og en vurdering 
man godt kan gjØre. 

- Men kan barnefamibier ri-
sukere a sitte og fryse i kabde 
mØrke boliger rundt i bygda 
var pa julekvelden. 

- Ndr det gjelder famibier 
med sma barn pleier vu gripe 
inn etter nøye  vurdering av si-
tuasjonen, og sØrge  for at de 
ikke far det mØrkt og kaldt. 
Men samtidig vil jeg under-
streke at det er ikke nok a 
henvende seg hit og si at man 
har syv sma barn som fryser 
et kaldt hus. Vi krever noe av 
sØkerne nâr vi gar inn med 
hjebp., sier Johnsen. 

Enebakk Sang og Musikkrâd 

Arsmel ding 



1i1jnctt 

Min kjre hustru, var go-
de mor, svigermor og 
bestemor, min sØster, 
svigerinne og tante 

Ingerid 
Hilmersen 

sovnet stille inn i dag, 76 
âr gammel. 
Lillehammer 6. desember 
1988. 

Sverre 
Leif 
Svein 	 Anne 
Marit 	 BjØrn 

Nina, Stein Erik, 
BjØrn-Erik 

Aslaug (sØster) 
øvrige familie 

Begravelsen har funnet 
sted. 

TAPTOG FIJNNET 

Savner du 
katten din? 
Sort/hvit hannkatt funnet 
ved Flateby Dagligvare 
(Sundby), 

Opplysn. pa  tlf. 92 82 07 

TØrr bjørkeved 
til saigs, 60 og 30 cm, 
kan ogsá bringes i 
Enebakk. 
Tif: 92 50 21 eller 
92 46 73 etter ki. 17.00. 

TIL FJELLS I JULA? 

RAU LANDS AKADEMIET er ein kurs- og utdanningsstad i 
fjellbygda Rauland i Vest-Telemark. 

Vi har ledig omlag 60 enkeltrom i julehelga. Det høyrer til pei-
sestoge, bibliotek, gym.sal, vevsal, sløydsal m.m. 

I nr omkrins vii du finne 2 ski-/alpinanlegg, hoppbakkar, lys-
løype og milevis med preparerte turiøyper. Dessutan nytt ride-
senter med 20 hestar og isolert innandørs ridehall. 

Opphald med full pension frS 2. joledag til 2. nyttârsdag 

kr 2.4009 - Pr. person. For grupper kan vi tilby vesentleg 

rabatt. Ring oss for avtale: 036/73 292. 

Ra ulandsakademiet 
3864 Rauland 

rrIe 	44 .i'igncu - MARKED 
Fra den one - I;l den andre: - 

HAR DU NOR DU VII 
SEIGE - ELLER ODOR 

30.. 	.._ .._, 

- 

A /H/C 
bank 
Kirkebygden 
og Ytre Enebakk 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL. 

*414 

_ 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Skattereduksjonsdag 

i A/Jo/cbank ENEBAKK 

fredag 16. desember. 

Kom innom banken. 
Vi serverer gløgg og pepperkaker. 

Der fr du rtd og veiledning 
som kan redusere din skatt 

for 1988 

Barneski 
Onskes Not 
Lengde 135-140 cm. 
TIf. 92 85 84 etter ki. 16.00. 

KUNNGJØRINGER 

Enebakk FPU 
avholder ârsmøte i kantina 
pa Herredshuset 20.12. ki. 
19.00. 

TIL SALGS 

Renault 12 T.L. 
72-mod., kr 2 500,-, noe rust. 

Henv. Hf. 09/92 84 52 
e. ki. 16.00 

PINSEMENIGiETEN  "I—TEL 
Ons. 14.12. ki. 19.30: Bi-
bel og bØnn. 
LØr. 17.12. ki. 16.00: Bi-
beltime om treenigheten 
v/Harald Nyen. 
SØn. 18.12. ki. 10.00: SØn-
dagsskole. Ki. 17.00 
(merk tiden): Vi synger 
julen inn med: 
Menighetssamlede sang-
og musikkrefter I for-
bindelse med velkomst-
fest for argentineren Ju-
an Caseres fra menig-
hetens misjonsfelt. Tolk 
Roar Eriksen. Servering. 
Alle velkommen. 

RELIGIOSE MOTER KUNNGJORINGER 

Enebakk 
kommune 

Budsjett 
for 1989 

Formannskapets forsiag 
til budsjett for 1989 for 
Enebakk kommune, 
Enebakk Energiverk og 
Enebakk kommunesko-
ger ligger til ettersyn pa 
formannskapskontoret, 
Herredshuset, fra 9. de-
sember 1988. Kom-
munestyret skal be-
handle forsiaget I mote 
19. desember fra ki. 09.00 
i herredsstyresalen. 
MØtet er âpent for pu-
blikum. 
Enebakk 8. desember 

1988 
Kare KjØlle ordfører 

Vi er smàbarnsforeldre og onsker plass 
UI barnetla. 
I heldagsbarnehage 
(8-l7 hver dag) 	  
Halvdagsbarnehage 
(Ca. 8-14.30 hver dag) 	  LI 
Korttidsbarnehage 
(Ca. 8-14.30 to-tre dager i uka) 	 LI 
Ev. andre losninger: 	  

Sendes til: 

Man 
Menighetsrâd 

1914 Ytre Enebakk 

   

VI HAR DE MILJOVENNLIGE BATTERIENE 
[:n:ci DHflD 
	

Tif. 92 87 21 

Ytre Enebakk 
Skolemusikkorps 
SØndag 18. desember ki. 18.00 arrangerer vi var tra-
disjonelle Julekonsert i Mari kirke. Vi arrangerer 
transport for bygdas pensjonister. 

Kontakttelefon: 92 43 83 Per Eivind Grosvold 

BOLIG. SOKES 

Wilhelm Helgesen Motor AS 
soker leilighet pa Flateby 

Henv. 02-27 40 00 el. 02-27 53 92 

TIL SALGS 

  

Juletraw 
Nyhogde, fra egen skog. 
Selges fra gãrdsplass hver dag. 

Ungersness gird 
Tif. 92 40 09 
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Fag& 

Service 

BEGRAVELSESBYRAER 
.D 

TOmrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utfører alt innen nybygg, tiibygg, 
modernisering, reparasjoner, 

flisiegging og tapetsering. 
hf. 09/92 85 23 priv. 

Mobil: 030/11 705 

• Optisk synsprøve 

• Kontakt!inser 
tilpasses 

• Timebestilling 
TIf. 09-870524 

Optiker Krogh 
k.Ski Optiske 
	 (Princess Huset) 

Asenveien 1, 1400 Ski. 

v/Nordby Bruk 
lIt. 06/83 71 68 

Alt i dører og vinduer. 
Alt i innredninger 

etter ønske. 

Ski 

13c
0
ravclscsb'r 

CHRSTENSRUD EFIF. . 

Nordbyvn. 27, Ski 
Tlf.(09) 87 30 60 

Vakttelefon 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrâ 

gjennom 60 fir 

	rb 

Forretter - 
Gryteretter - 
Middag - 

,' Desserter - 
Osteanretninger - 

£LLe K/Ke.,Siidebord - 
Snifter 

Ring 09/92 43 37 Bestill i tide. 

ri 

JuIetrr 

Edeigran, furu, 

vanhig gran, julenek 

Ring:NIs Sethern, Heier gârd 
TIf. 09/92 63 08. 

SNOFRESER 

o dens 
Norges mest 
kjøpte snø- 

frese re 
TILBUD 

Avtal pris og levering. 
Fritt tilkjort. 
Finansiering. 

NORSK 	  
MASKINSERVICE A.S 

Kirkevn. 42, Ski. lit. 09/87 37 30 
Eget serviceverksted 

Takk for julegavene 

du hadde kjpt hos 
Young Lady! 

ET GODT TIPS: 
Ga til Young Lady og se alle de lekre selskapskjo-
lene - her [inner du det helt spesielle! 
Massevis av motesmykker og annet tilbehØr. 

KAPER - KJOLER - JAKKER - PELSJAKKER 
UNDERTOY - SMA TRUSER 
• MANGE GAVEIDEER. 

SYDTOR VET 
1400 SKI 

HAR ALKOHOL- 
PROBLEMEE 

butt for start for dog? Kanskje vi 
sam her butt atøneo kan hjelpe. 
Kvinnor og menn. 
Kontaktkontor fit. 06/81 29 01 
hvor mand. Id. 18-21, Gamlo 
Strømsvei 99, Stimmen. Mete 
hedager kI. 19 i Gamle Strømsvei 
99, Stimmen. 

Kontakttelefon: 
LiIlestrØm 06/8179 46 

06/81 1056 
Lørenskog 02/70 30 64 
RIingen 06/83 27 27 
DE NORSKE LENKER 
ROMERIKSLENKENE 

BOX 71 - 1470 LORENSKOG 

Iijjitt 

Foig med 
I 

nw rmiljoet 

Ji5j uitt 

  

 

HAR DE BILEN! 
Vi har kundene! Stedet er selvfolgelig 

OSTFOLD 

BILAUKSJON A/S, ASKIM 
Auksjon hverfredag kI. 18.30 

Biler i alle priskiasser mottas for saig - Ta kontakt snarest 

TLF. 09/88 08 96 

  

— U 11 MWONWENOWN 
an 0 

A 16 U t s t y r fo r s t o r fe 
Vãrt komplette program for melkeprodusenter 

Spesialtilbud desember: 
REIME/Erlandsgjødselport — DE-BE miljøbeholder 

Be om tilbud NA! 

QkKmaskiner  1820 Spydeberg 
Tlf. 83 88 80 

10 

Bãsfjøs: 
• Mona Kortbts 
• Guliros Kortbâs/Langbâs 
• Reimes Langbâs 
• Gjødselrister 
• Fjøsrein mâkeautomat 
• Hydraulisk mâkeanlegg 
• Flyterenner 
• Foringsanlegg 
• Fôrutlegger 
• Ventilasjon 
• Melkeanlegg 
• Kurein 

Løsdriftsfjøs: 
• Liggebáser 
• Brings-liggebâser 
• Frontgitter mot fôrbrett 
• Fanggitter mot fôrbrett 
• Betongspalter 
• Hydraulisk màkean]egg 
• Flyterenner 
• Data-foring 
• Forutlegger 
• Ventilasjon 
• Melkestall 
• Melkeanlegg 

le
rdt"d bo 

Torsdag 15.12. ápent til kI. 22.00. 

Stedet for kvalitet og service. 

Selskapssko 
istortutvalg 
fra kjente 
fabrikker, 
fir dulios 
oss. 

Det Iønner 
seg ailtid 
a satse pa 
kvalitet, 
nârdet 
ikke koster 
noe mer. 

Forovrig skotoy 

ti!aHe 

aniedninger. 

Mary Hedemanns Eftf. AS 
JERNBANEVN. - SKI -TLF. 09/87 15 29 

c_4,*...$..*.,••••.G.•. , .,•..,,* .+ 	, * , 
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MURERE 
	

RORLEGGER 
	

FRISØR 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

JOHN A. ANDRESEN 

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisør 

SaIg av hárpreparater og parfymeartikier. 

Mand. - fred. fra kI. 9.00-1 7.00 
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00 

TIf. 92 55 50 
Bekkelaget II etg., Y. Enebakk 	- 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10-19 
Lerd. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk — tit. 92 54 13 

Bevervn. _______ 
Alt! mur- og pussarbeid 1914 Enebakk 

Mob.tlf. 094/11 747 
Tit 92 63 46 liENuu 	TIf. 92 48 92 

Jan M. Johansen 
Mur, 

peiser og fliser 

Tit 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering. 

Utlele av lensepumper, vannsuger 
og høytrykksspyling. 

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

BJ'ke H'design 
Tit 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

SPESIALFOFNETNINGER 

NO*Markiseservice 
- Markiser 	Persienner - Gardinbreh 

Inneh. Leif Veda[ 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

*4 

Grendesenferet, 1911 Flateby 
Tn. 92 80 49 

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

9.00-14.00 Lørdag 	
Hisen Aso Mette 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

P,oH Nessvold 
Vestli, 1911 Flateby 

TOMMERMESTER 

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

Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabiiitering 

og modernisering 

Fast pris 

Enehakk rørleggerhedrift 
vgve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

KVIKK RENS 
FC E1 cJea.zamcz 

Selge/kjope 
bil - camp.vogn 

etc. 
Kontakt oss! 

Annonse/datasaig 
tif. 92 63 48 12.00-21.00 

GLASSMESTER 
BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK ITI 

NYBYGG - TILBYGG 	r0lk 
- RESTAURERING 	GRUNNMURER 	'S  Tt 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

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

Enebakk glass 
Alt Iglassarbeid 

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

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, OSV. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 
ENTREPRENØR 

Arvo Johansen Craveservice 
1912 ENEBAKI( 

Graving av Elektro - Mekanisk - Verksted 
Graving - sprengning - transport. 

Kontakt oss! 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Harald Vikan Entreprenørfor. A/S. 
FLATEBY 

TLF. 92 81 17 9.00-16.00 
T!f. 9288 53- 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

J0, 	
Strømshorg & 

EL.INSTM.LASJON 

Meda/jeskap og innrammede akvarelltrykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsà kveldstid 

INSTALLASJONSFIRMA 

Produksjon - Reparasjon 
m Sterkstro 	- Svakstrøm 

Bil - Elektro 

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

rkk leasje vann 	 . 
Planering 
Oppgraving av aviop 	 -' 

TIf. 09 - 92 70 54 	Mob. 094 - 22317 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

TIf. 09/92 61 18 - 09/92 6256 
094/25 366- 094/08 438 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 
Alt i mat til hverdag 09 test. 

Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

Komi & Begnskap Enebakk A/S 

"Aft innen regnskapstjenester" 
Reg. revisor Sten Røvik 

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

Enersen A/S 
utfører alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tit. 92 63 00 

.-' 	WELL BRENDJORD 

UTFORER ALT I EL-1NSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

Eli_AG Tit. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165 — 

Ski Trafikkskole
GAUTE'S 1400 Ski - tit. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorilwrs — Kjøretimer 

Om nødvendig møter vi 
hI kjøretimer i Enebakk. 

SJAFØRSKOLE 

TRAFIKKSKOLE A/S 

Opplring pa bil 

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

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER is 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI -  TLF. 87 3737 

TANNTEKNIKER TANNLEGE 

Enebakk 
Transformator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tif. 92 85 40 

[andhruksregnskap, Økonomi 

& hdeiegli 

Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

Enebakk Tanntekmkk 
TAN NTEKN IKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

BILFIRMA
' 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

Tit. kI. 8.00-15.00 	 92 87 39 
TIf. utenom kontortid 	92 80 31 

	

Kvelder, etter avtale 	 

KjOpe eller selge 

elendom? 

Kontakt: 
Scan consult 

Service-senter for n00ringsdrivende. 
Regnskap, forretningsforsel, 

bedrifts-rádgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk — tit. 92 47 74 

,AuOi Erling Rod A/S A. NILSENS 
1800 Asklm 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss. 
TIf. 88 16 15 

B I LS E RVI CE 

TORNERUD - Askim 

Tit.  ::  15 70 

"- TRYTI EIENDOMSMEGLING AFS 
Bevillingshaver: Ada. Helge A. T, ryt 

L 	
Fjellve,e,r 55, 1914 Ytre Enebakk 

Tif..09,925570 

CEne  

bQkk 

oelgrnskapskontor 
Medlem av 

WRF Norske Regnskapsbyráers Foreninq 

TIf. 09/92 63 03 	KR 
Postboks 24 
1912 EnebakkGodkient regnskapskontor 

Trio Autoskade 

Vi tar imot lakkering 
og opprefting 

1911 Flateby TIf. 
TIf. 92 89 93 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av blier 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
09/92 80 70, 1911 Flateby 

VETERINIER 
• Poliklinikk• Rontgen • Kirurgi 

• Lab.service• Oppstalling opererte dyr 
SKEDSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgárd, K'eller 
skill Ira Fetvn. v(fiyplassen) 

Apningstider: 8.30-15/17-19 
Timebestilling 06/87 85 00 el. 

"DROP-IN" 8.30-14. Stengt helg. 



Helge Nilsen ifull sving med bãlbrenning lØrdag for-
middag. 

lizi 
NOROL 

Menlegheten markerte med 
dugnad og gr1*11kos 

- Bygge Guds rike her pa 
jord, sang spede barne-
stemmer, da folk i Man 
menighet lØrdag ved mid-
dagstider inntok menig- 
hetssentertomta 	med 
dugnaci grillkos, sang og 
en kort andakt vi kall-
skap. Gunnar Øvstegárd. 

Dette var en meget spesiell dag 
for Mari menighet, og for de ilds-
jelene som har stâtt pa i arbeidet 
for at menighetssenteret skal bli 
en realitet. De fleste av dem var  

merkbart tilstede fulie av pro-
duktiv dugnadsánd, ogsá lØrdag. 
Ogsá sokneprest Helgheim var 
tilstede for A delta i begivenhe-
ten. 

Allerede klokka ni om morgenen 
var det folk i sving pa tomta. Tre 
ble felt, og kvistet, og dugnads-
gjengen bar kvist pa bálet i flere 
timer. Ved halv - to tiden be-
gynte fiere a komme til, og et 
mindre pal, til pØlsekosen bie 
satt I gang. Det kravlet og krØp 
over alt, av smá, og litt stØrre  un-
ger, som ivret etter a hjelpe til. 

Det varmet godt for kalde smá 
kropper med grillede pØlser og 
solbrtoddy som de voksne had-
de tatt med. Og dugnadsfolket, 
og andre frammøtte som ville 
vre med pa a jnnta tomta tinet 
opp kalde fingre og fØtter med 
gloheit kaffe. 

Markeringen lØrdag formiddag 
var ingen offesieil innvieise av 
tomta, det er det biskopen som 
foretar. KaiiskapelianØvstegârd 
understreket da ogsa dette fØr 
han leste tekster fra Bibelen som 
ogsá brukes ved innvielse, blant 
annet om a bygge Salomos tern-
pel. øvstegárd sa, at et tempel 
var det ikke man her skulle byg-
ge, men et hus til Guds aere, og til 
bruk for a fremme Guds rikes 
sak. Og her ma aile stá sammen, 
silk at de mange ulike gjØremâl 
kan fordeles pa mange hender. 
—Og nâr er det klart for an-

Ieggsstart pa tomta? Vi spør Hel-
ge Nilsen, som tar en lynpause 
fra bálbrenninga. 

- Slik som det ná ligger an, er 
det all grunn til a anta at vi kom-
mer i gang med det aller første. 
Og alt ligger vel til rette for at 
den nye barnehagen i menighets-
senteret skal kunne tas i bruk fra 
hØsten av. Det ma vi grele. For 
fra 31.7 er det slutt pa Bjerkely, 
sier Nilsen og gâr igjen lØs pa ryd-
dinga, der hvor Mari menighets 
nye samlingssted om kort tid 
skal reises. 

Ogsà kallskapellan Øv•stegàrd 
gjengen rundt grillbãlet. 

12 timers 

Bade barn og voksne koste seg rundt grillbälet som varmet godt i det kalde yin-
tervcret. Og pØlsene smakte fortreffelig. 

bestillingssenice 
p0a Nopol papailin 
og fyringsolje! 
NOROL's nye forhandler 
i ENEBAKK satser pa kundeservice 
med 12 timers bestillingstelefon. 

Konkurransedyktige priser hele áret. Bestiller du 
ná far du en hyggelig INTRODUKSJONS-
RABATT. 

Ring oss nâ, sâ kommer vi. 
TRINTO VERKSTED A/S 
TH. 09/92 55 55 
Betjent telefon fra kI. 07.00 til kI. 19.00. 
TIf. 094/14 469 
Hele dognet. 

L'E  

Redaksjon og ekspedisjon: 
Nyberg 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
TIf. telefax og eksp. 92 60 04 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 

Privattele toner: 

Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Ann. kons. Ella M. Wenli 92 63 39 
Ann. kons. Solveig Eriksen 06/83 72 56 

AvIsen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5.95 
Alm. plass pr. mm kr 2.70 
Tekstside pr. mm kr 3.70 
Innlev.frist: Rubrikkann.: 
Mandag W. 12.00 
Forretn.ann.: Mandag kI. 9.00 

Abonnementspris: 
Kr 110,- pr. halvâr, kr. 220,- pr. âr. 


