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Hmpvepk pao Burstad Kirkebygden skole: 

Fopmannskapet 
Onskep ovepsikt 

SteintØy og glass let knust pa 

Tove Larsen 

Natt til fredag ble det begátt 
innbrudd pa Burstad MØbelsen-
ter. Vandalene hadde kommet 
seg inn gjennom en dØr i kjel-
leren, der hadde de gâtt amok 
med et pulver brannslokningsap-
parat. I fØrste etasje var det gjort 
store skader. Alle vannsengene 
var skaret i stykker og mange li-
ter vann flommet over gulvet. 

GlasstØy og keramikklamper 
var knust, prydplantene var 
slengt utover. En boks mØrk 
brun beis var tØmt  utover gulv-
teppet og sprutet opp pa en tre-
hvit sofagruppe. Askebegre var 
tØmt i mØblene og papir var 
slengt utover. Kassaapparatet 
var brutt opp. 

SA vidt vi har brakt i erfaring er 
det ikke stjâlet floe, sâ dette er 
ren hrverk og Ødeleggelses-
trang. Pa Heier veistasjon, og i en 
hytte rett ved siden av veistasjo-
nen er det ogsâ begátt innbrudd. 
Samme fremgangsmáten er 
brukt her. Brannslokningsap-
parat brukt til a sprØyte utover, 
steintØy og glass knust. 

Pa mØbelsenteret er det Øde-
leggelser for over 100.000 kroner, 
kan innehaveren fortelle. 

En varevogn er oppservert 
utenfor stedet i natt. Politiet er 

gulvet. 

interessert i opplysninger fra folk 
som eventuelt har hØrt eller sett 
floe. 

I forbindelse med innbruddet 
pa Burstad er det ogsâ Øvet hr-
verk pa en bil som sto parkert pa 
plassen. 

Flateby 
Samfunnshus 
melder om stor Økning av utleie-
frekvensen pa Huset. —Faktisk er 
jeg nä i den situasjon at jeg flere 
ganger har mãttet beklage at det 
allerede er opptatt nâr folk kon-
takter meg for a leie, sier vakt-
mester Marit Erord til Vignett.—
Hun kan ogsá opplyse at alle lØr-
dager i mars og april ,sá nr som 
de i pâskehelga er bortleid. 

Formannskapet ber 
nã om oversikt over 
aktuelle 	investe- 
ringsbehov og pro-
sjekter under plan-
legging, for man vii 
ta stilling til om en 
utbygging av Kirke-
bygden skole til 15 
millioner kroner skal 
prioriteres. Saken ble 
drøftet under manda-
gens forrnannskaps-
mote, hvor den ble 
lagt fram uten inn-
stilling fra rãd-
mannens side. 

Romsituasjonen ved Kirke-
bygden skole er i dag uholdbar. 
Skolen har seks kiasserom og 
seks klasser. Det betyr at man ik-
ke har noe a ga pa for eksempel 
nàr man skal dele en kiasse i en 
time, eller nár man har behov for 
et grupperom. Det finnes nemlig 
heller ikke. Undervisning foregâr 
derfor til stadighet i korridorene. 
Rektor og kontordame deler 
kontor, og skal man ha et mote, 
er det vanskelig A finne noe sted 
A legge dette til. Det finnes ingen 
plass for slikt. HelsesØster ma, 
nâr hun besØker skolen, ha til-
hold i lrernes arbeidsrom hvor 
folk gàr til og fra til stadighet. 
Lrernes arbeidsrom er nemlig 
ogsá materialrom. Og sã trangt 
er det her at deler av spiserom-
met er tatt i bruk til formalet. 
Rektor Kari Saitnes sa kiart ifra i 
forbindelse med budsjettbe-
handlingen i hØst,  at det er umu-
hg a drive skole etter intensjoner 
i M 87 i skolens nâvrende loka-
ler. 

Det var i septebemer at Plan 
og byggekomiteen for Kirkebyg-
den skole presenterte et forpro-
sjekt for skolen. Det baserte seg 
pa bade ombygging av den gam-
le skolen pluss nybygg. Totalt er 
prosjektet kostnadsberegnet til 
15 millioner kroner. Det er Ut-
arbeidet av arkitekt Didrik 

FORRETNINC$LOKALE 
TIL LEIE 

pa Grendesenteret, Flateby. 

Henv. 02/92 82 56 

Hvoslef Eide, og dr.ing. Tore 
Christoffersen er engasjert som 
byggeteknisk konsulent. For-
elØpig er det utbetalt 180.000 kro-
ner i konsulenthonorar, men det 
opprinnelige belØpet som var 
satt av til dette var 25.000. Totalt 
er det fØrt opp 5 millioner kroner 
til tiltaket, men det er forelØpig 
ikke tatt opp lan til skolen. Sko-
lestyret har gatt inn for det fram-
lagte forprosjektet og anbefalt at 
det blir godkjent. Det er ikke av- 

Forts. side 4 (1) 

Det er trangt pa Kirkebyg-
den skole. Her liar rektor Ka-
71 Saitnes satt seg til rette pa 
et av de stedene hvor man 
driver undervisning, nemlig 
innerst i en krok i korrido-
Ten. 



Flateby 
Samfunnsbus 
melder om stor Økning av utleie-
frekvensen pa Huset. —Faktisk er 
jeg nã i den situasjon at jeg flere 
ganger har mãttet bekiage at det 
allerede er opptatt nâr folk kon-
takter meg for a leie, sier vakt-
mester Marit Erford til Vignett.—
Hun kan ogsa opplyse at aile lØr-
dager i mars og april ,sá nr som 
de i páskehelga er bortleid. 

FORRETNINCSLOKALE 
TIL LEIE 

pa Grendesenteret, Flateby. 

Henv. 02/92 82 56 

VAfl S R1fl1WNff 
YTRE ENEBAKK 

PARAFIN - FYRINGSOLJE 
DIESEL - 

SMØREOLJER 

Best.tlf. 92 40 47 
Norsjo-olje 	P beste kvalitet. 	rivat 92 46 52  

Tankbilen 094/18 967 

PRISGARANTI 
Vi leverer raskt i Ski - Hobo! - 

Spydeberg - Enebakk - R!ingen 

UNNGAsr 
VIGNETI. BE 

POSTGIR,B TAL DIN 
HV/S,I 'r' 'lNKBT-i. 

E D
I/I'- 	'ir B S "R b H 

INGCA ' " DU
L! V/GAl 

TTMER! 

Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 92 80 70 

Hmpvepk pao Burstad Kirkebygden skole: 

Fop mannskd'"h'pet 
onskep ovepsikt 

SteintØy og glass let knust pa 

Tove Larsen 
Natt til fredag ble det begátt 

irinbrudd pa Burstad MØbelsen-
ter. Vandalene hadde kommet 
seg inn gjennom en dØr i kjel- 
leren, der hadde de gâtt amok 
med et pulver brannslokningsap- 
parat. I første etasje var det gjort 
store skader. Alle vannsengene 
var skàret i stykker og mange li-
ter vann flomrnet over gulvet. 

GlasstØy og keramikklamper 
var knust, prydplantene var 
slengt utover. En boks mØrk 
brun beis var tØmt  utover gulv-
teppet og sprutet opp pa en tre- 
hvit sofagruppe. Askebegre var 
tØmt i mØblene og papir var 
slengt utover. Kassaapparatet 
var brutt opp. 

SA vidt vi har brakt i erfaring er 
det ikke stjâlet floe, sà dette er 
ren hrverk og Ødeleggelses- 
trang. Pa Heier veistasjon, og i en 
hytte rett ved siden av veistasjo- 
nen er det ogsá begâtt innbrudd. 
Samme fremgangsmaten er 
brukt her. Brannslokningsap-
parat brukt til a sprØyte  utover, 
steintØy og glass knust. 

Pa mØbelsenteret er det Øde-
leggelser for over 100.000 kroner, 
kan innehaveren fortelle. 

En varevogn er oppservert 
utenfor stedet i natt. Politiet er 

Formannskapet ber 
nã om oversikt over 
aktuelle 	investe- 
ringsbehov og pro-
sjekter under plan-
legging, for man vii 
ta stilling til om en 
utbygging av Kirke-
bygden skole til 15 
millioner kroner skal 
prioriteres. Saken tile 
droftet under manda-
gens formamiskaps-
mote, hvor den ble 
lagt fram uten inn-
stilling fra rd-
mannens side. 

Romsituasjonen ved Kirke-
bygden skole er i dag uholdbar. 
Skolen har seks kiasserom og 
seks kls.ser. Det betyr at man ik-
ke har noe a gA pa for eksempel 
nár man skal dele en kiasse i en 
time, eller nàr man har behov for 
et grupperom. Det finnes nemlig 
heller ikke. Undervisning forega.r 
derfor til stadighet i korridorene. 
Rektor og kontordame deler 
kontor, og skal man ha et mote, 
er det vanskelig a finne noe sted 
A legge dette til. Det finnes ingen 
plass for slikt. HelsesØster ma, 
nâr hun besØker skolen, ha til-
hold i lrernes arbeidsrom hvor 
folk gar til og fra til stadighet. 
Lrernes arbeidsrom er nemlig 
ogsa materialrom. Og sa trangt 
er det her at deler av spiserom-
met er tatt i bruk til formálet. 
Rektor Karl Saltnes sa kiart ifra i 
forbindelse med budsjettbe-
handlingen i hØst,  at det er umu-
hg a drive skole etter intensjoner 
i M 87 i skolens návrende loka-
ler. 

Det var i septebemer at Plan 
og byggekomiteen for Kirkebyg-
den skole presenterte et forpro-
sjekt for skolen. Det baserte seg 
pa bade ombygging av den gam-
he skolen pluss nybygg. Totalt er 
prosjektet kostnadsberegnet til 
15 millioner kroner. Det er Ut-
arbeidet av arkitekt Didrik 

Hvoslef Eide, og thing. Tore 
Christoffersen er engasjert som 
byggeteknisk konsulent. For-
elØpig er det utbetalt 180.000 kro-
ner i konsulenthonorar, men det 
opprinnelige belØpet som var 
satt av til dette var 25.000. Totalt 
er det fort opp 5 millioner kroner 
til tiltaket, men det er foreløpig 
ikke tatt opp lan til skolen. Sko-
lestyret har gatt inn for det fram-
lagte forprosjektet og anbefalt at 
det blir godkjent. Det er ikke av- 
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gulvet. 

interessert i opplysninger fra folk 
som eventuelt har hØrt eller sett 
floe. 

I forbindelse med innbruddet 
pa Burstad er det ogsâ Øvet hr-
verk pa en bil som sto parkert pa 
plassen. 

Det er trangt pa Kirkebyg-
den skole. Her har rektor Ka-
71 Saitnes satt seg til rette pa 
et av de stedene hvor man 
driver undervzsning, nemlig 
innerst i en krok i korri ci 
Ten. 
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FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg 

etter beste skjønn. Du kan skrlve anonymt, 
men redaksjonen ma ha navn 09 adresse. 

Hvopfop or dot 
voilys langs Iv. 154? 

Ta noon vaktep'. 
Da jeg leste om sykehjemmet 
värt ble jeg forferdet. Haper at 
vedkommende har misfor-
statt. Har selv jobbet pa syke-
hjemmet, bade pa det gamle 
og det nye. sa jeg vet dette ik-
ke kan praktiseres. LØrdag og 
sØndag er det kun en assis-
tent pluss en kokke fram til 
klokken 11.30. Ca 45 personer 
skal ha mat, god og veltil- 

laget, pluss en kake og vafler. 
Jeg har et forslag til vare p0-
litikere: Ta noen vakter i hel-
gene bade pa kjøkken og sy-
keavdelingen. Haper dere far 
et annet syn pa saken 
da.Sykehjemmet er ingen le-
keplass, men et trygt og godt 
sted for vâre gamle og syke. 
S.G.B. 

Wept I 
k01113ion 
En 39 âr gammel mann fra 
Ytre Enebakk dØde fredag 
etter skadene han pádro seg i 
en trafikkulykke pa RV 155 
ved Se Op hvilestue. Mannen 
fikk etter all sanusynlighet 
sk.rens pa det glatte fØret, og 
kom over i motsatt kjøre-
bane hvor dèñ traff en 
tende buss. BilfØreren ble 
brakt til UIlevãl sykehus 
hvor han dØde fredag kveid. 

- Dette er helull, sier De. Men 
pa merket star det bo,null. 

- Det har vi saft dit bare for a 
lure mØllen. 

Onsdagens tekst 

G u d s vi* I j'e 
Joh. 4, 31-35. 

Min mat er a gjØre hans vilje som har sendt meg, sier 
Jesus. Ved a gjøre Guds gjerning var Jesus tilfreds. Da 
ble han mettet. Da var han i sitt rette element. 

Men Jesus gjorde ikke faste og hunger til et ideal for 
oss. Han deitok i bryliuper og gjestebud. Men i alle situ-
asjoner var det Guds rike og dets ubredelse som var det 
overordnede prinsipp. 

Han nyttet liver aniedning til a forkynne at Guds rike 
var kommet nr. Ingen av oss vii kunne følge Jesus i 
dette stykket. Men vi skulle stadig repetere for oss selv: 
Det viktigste her i verden er ikke det materielle, men at 
Guds rike skal nã flest mulig mennesker. Kun dette ri-
ket blir stâende nâr alt annet forgãr. 

T.P. 

VIGNETT 

HVOP myo teller 
on kolonialbutikk? 
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Gudstjenesteliste 
for Enebakk 

7. februar 1988 
Enebakk kirke ki. 11.00: 

Fam. gudstjeneste 
v/Johannessen. 
Granly, Da1eierdingen, 

ki. 19.30: v/Helgheim 

Søndag 7/2: 
1(1. 16.30 (B) 

-EN TIGER I LUFTEN> 
Kl. 18.30 (U) 

FJOLS I PARADIS> 
Kl. 20.30 (V) 

>THAT'S LIFE>> 

Torsdag 11/2: 
Kl. 19.00 (V) 

-HAMBURGER HILL'> 

østre linje 
ma beholdes 

Jernbanetilbudet pa 
østre linje ma opprett-
holdes, mener rãd-. 
mannen I HobØl. Kom-
munen er bedt om fi Ut-
tale seg til alternativet 
om a erstatte samtlige av 
dagens togavganger mel-
lom Mysen og Sarpsborg 
med buss. 

Det er viktig a opp-
rettholde et jernbanetil-
bud pa østre linje, bade 
for enkeltpersoner og for 
neringsvirksomheten, 
pâpeker râdmannen I sitt 
brev til samferdselsav-
delingen I østfold fylkes-
kommune. 

PLAKATEN 

Enebakk 	kunst- 
forening 
Salgsutstilling. Se ann. 

Kirkebygden Vet 
Arsmøte 9. feb. Se arm. 

Flateby Vannverk 
Se ann. 

Enebakk Pensjo-
nistforening 
Arsmøte 10. feb. Se ann. 

Enebakk 	Land- 
brukslag. 
Kaffekveld. Se ann. 

I Vignett nr 3/88, side 6, star en 
artikkel med overskrift: Vi ak-
sjonerer. 

Artikkelen er basert pa en 
samtale med tidligere skolesjef 
Halyard Toft og gjaldt forhol-
dene langs R.v. 155 ved Vâgvann. 
Siste avsnitt i artikkelen lyder: 
>Ellers synes jeg det er ganske 
merkelig, sier Toft til slutt, at 
veistrekningen er bek svart helt 
til man kommer til Vik. Da blir 
det plutselig veilys langs strek-
ningen fram til Holtop. Forstá 
det den som kan!> 

Det som Toft firmer merkelig 
og ikke forstâr, er det faktisk 
mange som forstar og ikke firmer 
merkelig I det hele tatt: i 1977 ble 
13 fastboende husstander og 7 
hytteeiere enige om at ná matte 
vi ha lys pa veistrekningen fra 
Gray (Holtop) til Vik. 

Hvorfor ha lys pa vei som er 
utenfor Vaglia? Jo, voksne er av-
hengig av a ga til Vik for a fA buss 
til Oslo, og barn for a komme til 
skolebuss. Veistrekningen er 1.2 
km uten gangvei, og med 80 kniit 
som lovlig hastighet. Det er i dag 
13 BARN i skolepliktig alder, 
som ferdes langs denne veien til 
Vik. Hva lys langs mØrke  lande-
veier betyr for barn pa 7 fir, og 

Stadig ser jeg hus til saigs, stadig 
blir jeg like forbauset over prise-
ne. Vi i foreldregenerasjonen tje-
ner stort pa salg av husene og 
leilighetene vi kjØpte for 15-20 ar 
siden. 
Det vi bygget for 100.000 til 
125.000 med husbanklan, selger 
vi raskt vekk til 700.000-800.000 
til neste generasjon. Samtidig 
bekiager vi oss over hØye  renter 
og priser. Vi mener bankene tje-
ner stort. Det er helt rett. Men 
hadde vi solgt husene sa de unge 
kunne overta husbanken, ville vi 
nadd langt. 
Stadig hØrer  vi ogsa om den siste 
utenlandstur, og den neste som 
er planlagt, mens det i neste an-
dedrag kiages over at alt er sa 
dyrt om dagen at en vet ikke sin 
arme Hid nar regningene kom-
mer. Hvoretter man rusler hj em-
over til den store boligen man 
flkk bygget fordi man tjente sa 
mye pa den gamle man solgte. 
NA er ikke vi hØytlØnnet,  men vi 
er av dem som flkk bolig til 
gârdsdagens pris, og samtidig 
vrt med pa de store stigningene 

hva dette betyr for alle som gar 
langs veien, behØver jeg ikke 
forklare en tidligere skolesjef. 

Hvordan flkk vi lys langs R.v. 
154? 

Kontakt ble tatt med Enebakk 
kommune og saken ble iht. brev 
av 18.01.78 oversendt til Teknisk 
Utvaig til videre vurdering med 
vising til Kommunestyrevedtak 
den 20.10.77. Sak 163/79 i For-
mannskapet viser at var bit av 
R.v. 154 hadde prioritet som nr.2, 
nár det gjaldt utbygging av vei-
lys langs riks-, fylkes,- og kom-
munale veier utenom byggefel-
tene. Svar pa behandlingen er 
pr.d.d. ikke mottatt. I stedet for a 
vente pa at ulykker skulle skje, 
samlet vi sammen penger selv og 
betalte alle utbyggingskostna-
der, og veilyset kom. Omregnet 
til 1988-kr. (% prisstigning pr ar, 
renter ikke medtatt) kostet lyset 
oss Ca. kr 51 000,-. 

Kort sagt: Veilyset langs R.v. 
154 pa strekningen Vik-Grav er 
der for a fa en sikrere skole-/ar-
beidsvei for de som ferdes der til 
fots, og er bekostet av brukerne 
selv. 

Med hilsen BjØrn  Alfred-
sen. 

i lønninger I forhold til bolig-
prisen vi betalte. Og holder hel-
sen, gar det utmerket a leve 
akseptabelt.Dere har vel ikke 
forstatt at det gar an a sette tae-
ring etter nring. De som na ma 
betale for vare store krav er de 
unge og de eldre.. Kort og godt 
vàre foreldre og barn med darlige 
pensioner og store lan. 
Hva med byggebransjen som sta-
dig skrur prisene opp og flere 
ganger prisstigningen. En anrien 
ting jeg ogsa lurer pa er hvorfor 
det ikke bygges seksjonshus til 
vâre unge. Jeg tror faktisk deres 
krav er oppfylt de fØrste árene 
med den lØsningen. Jeg tror ikke 
de gar pa sosialen med glede, og 
jeg vet om enkelte foreldre som 
hjelper barna sine for at de skal 
slippe a be om hjelp hos det of-
fentlige. 
Vi hØrer  ogsa at vi er et av ver-
dens rikeste land. Nei, vi er et 
land nedsyltet i gield, og det har 
vi foreldre bidratt dil med vare 
store krav. Vi burde komme oss 
ned pa moder jord igjen! 
Argang 1943 

En kolonialbutikk pa Flateby 
som en familie har drevet gjen-
nom mange ars slit holder na pa 
A miste sitt faste kundegrunnlag. 
NA vil jeg ikke bebreide betjenin-
gen. Av dem har jeg ailtid ftt 

god behandling. 
Men her ma man vente pa helt 
dagligdagse varer i opptil 14 da-
ger etter at en har gjort opp-
merksom pa at det er tomt. I et 
intervju i avisen en gang ble det 
opplyst at tilbudet skulle forbed-
res og servicen skulle bli bedre. 
Vi kunder er skuffet. Daglige be-
sØk i butikken ender ofte med at 
man ma hente minst en ting i en 

bak tallene skjuler det seg 
skjebner. Skal man komme 
videre i kampen ma vi unnga 
disse formene for avsporing. 
Med slike aksjoner legger vi 
sten til byrden for de mest be-
lastede. Vi skaper ogsa gale 
forestillinger ute blant folk. 
Jeg har ingen oppskrift pa 
hvordan man skal M til en 
konsekvent abortpolitikk. 
Det er vanskelig a vre flott 
og konsekvent stilt overfor de 
mange menneskelige trage-
dier som kan skjule seg bak 
Ønsket om en abort. 

Ellers synes jeg det bØr gjØ-
res mer for enslige mØdre, 
blant annet bØr man stØtte 
opp om det prosjektet Kir-
kens bymisjon har i den sam-
menheng. 
Menighetssenteret viktig 

- Hvilke Ønsker har du for 
menighetsarbeidet i Man vi-
dere? 

- Det viktigste og stØrste ar-
beidet i nr framtid er arbei-
det med menighetssenteret. 
Det VII kunne romme mange 
aktiviteter. Ikke minst menig-
hetskontor. Men ogsa menig-
hetens barnehage. Kanskje 
man da kan fA et utvidet bar-
nehagetilbud, med barnehage 
hele uka. Det er stort behov 
for innsats i barne og ung-
domsarbeid i menigheten, og 
senteret vil kunne romme 
mange aktiviteter. 

- Jeg gleder meg allerede til 
innvielsen av senteret. Da 

annen butikk. Det blir da til at 
alt 	kjøpes 	andre 
steder.Resuitatet er at kundene 
ikke kommer til senteret og de 
andre butikkene mister kunde-
grunnlaget. Dette er trist. Vi er 
vitne til at hele grunniaget for 
senteret forsvinner, ikke minst 
med tanke pa bankens foresta-
ende forsvinningsnummer. Disse 
fenomenene er samtale over alt 
om dagen. Husk dere som starter 
noe der nede: Dere er til for oss. 
VII dere at vi skal bruke dere, ma 
dere ogsa ha de varer, og yte den 
service vi trenger. 
Kunden 

kommer jeg, sier Johannes-
sen, og forsikrer at han kom-
mer til a holde kontakten 
med menigheten. 

Store houtgiftep 

El 



VIGNETT 	 

Ims spaltist Mens timer 

JACK 	JUJ_11 
LEMMON ANDREWS I 4 

Spennende barnefilm 
I iøpet av de siste Ukene 

har denne spaiten hatt en 
rekke bidrag med kristent 
fortegn, og seiv om jeg har 
all respekt for dette, er det 
naturlig for meg da a nytte 
denne aniedningen til i Si 
litt om noe som jeg tror pa, 
for a fâ litt balanse. Jeg vii 
kaile det, med et noe forsiitt 
uttrykk, for humanisme. 

A ha et iivssyn er som alle 
vet a ha et syn pa livet, og ik-
ke som mange iikevei tror - 
A ha et syn pa dØden. Livssyn 
og religion er for de fleste to 
sider av samme sak. Dette er 
naturlig nâr en tenker pa at 
alle religioner har oppstâtt 
for a reguiere noe I forholdet 
meliem mennesker, i smãtt 
sãvei som I stort. 

I min verden er Gud skapt 
i menneskets bilde. Med det 
avgrensede kultureile ut-
gangspunktet som alle reli-
gioner har i starten, vii det 
da vre vanskeiig for en ny 
religiøs bevegeise a overleve 
og a utvikie seg videre. Best 
vii de kiare seg som lettest 
kan tilpasse seg nye forhold 
og tider, som kan skaffe seg 
verdsiig makt, og som kan 
utvikie et alimenn-men-
neskeiig budskap. 

Det at budskapet skal v-
re ailmenn-menneskelig in-
nebrer at det ma ha noe i 
seg som mennesker under 
skiftende forhold kän an-
erkjenne og gjenkjenne som 
viktig for dem selv og deres 
nermeste. Det er derfor - 
kanskje ikke sã overrasken-
de - at mange av de stØrre re-
ligionene er sa like nâr det 
gjelder den delen av dem 
som gar pa de menneskelige 
forhold. Enda mindre over-
raskende er dette nar en i til-
legg tar i betraktning hvor 
like menneskene egentlig er 
- pa tvers av alle raser og 
hudfarger. 
..  Et spennende arbeids-
omrade for tiden (pa godt og 
vondt, kanskje) synes a vre 
den nye gene-teknoiogien, og 
et av de mest interessante re-
sultater fra dette felt ak-
kurat na er at det arvemes-
sige feilesskapet biant men-
neskene synes a vre sa 
stort. Dette henger sammen 
med at alle mennesker i dag 
sannsynligvis stammer fra 
en liten afrikansk stamme 
som senere bare har brukt 
noen M hundre tusen ar pa a 
iegge under seg verden. 

Det ser aitsa ut til at vi er 
brødre og søstre her pa jor-
den i mye sterkere grad enn 
vi tidiigere har vrt kiar 

over. Desto stØrre grunn 
skulle det da vre til a sØke 
etter ailmenn-menneskeiige 
og felies-moraiske prinsipp-
er, og disse er ikke vanskeii-
ge a finne. Men de kommer 
ikke fra noen <'gud>> de kom-
mer fra menneskene og de 
handier om menneskene og 
de er for menneskene. Det 
viktigste moraiske prinsipp 
for meg og for mange som 
tenker som meg er dette: du 
skal ikke handle siik at du 
skader andre! 

En fØlge av dette enkle 
men viktige moraiske prin-
sipp er at handlinger som ik-
ke skader andre heller ikke 
kan vre umoraiske. Dine 
tanker er bare dine, men du 
har det hele og fulle ansvar 
for dine handlinger! 

Det er selvfØiglig urnulig, 
ikke a volde andre skade, 
men det gar yel an a prove 
seg sãnn litt I det sma, i fami-
lien, iokaimiljøet, storsam-
funnet. Hva med litt mer so-
lidaritet i disse tider da sa 
mange synes a vre mest 
opptatt med a ta vare pa sine 
egne interesser? Hva med a 
ta inn i landet noen flere 
asylsØkere og flyktninger fra 
deler av verden der vi alle 
kanskje kom fra en gang? 

Skuile jeg prØve a lage en 
konklusjon pa dette, sa mat-
te det bli med et slagord av 
Bertrand Russell: Husk pa 
din humanitet - og glein res-
ten! 

Hvis det er noen av mine 
lesere som fØler at de kjen-
ner igjen noen av sine egne 
tanker i dette, og som ogsa 
har barn i skoien, da har jeg 
et konkret forslag: har dere 
vurdert a be om et tilbud om 
alternativ livssynsundervis-
ning? Skolen er velvillig, de 
har kvalifiserte larere, men 
de kan ikke gjøre noe fØr vi 
som er foreldre tar et initia-
tiv. Tenk litt pa det da! 

Neste gang: Rusty Marq-
vardsen. 

Hilmar Bungum 

POLITI- 
RUNDEN 

Fredag kveld matte folk fra lens-
mannskontoret fjerne to ung-
dommer fra Ytre Enebakk 'Ung-
domsklubb. Ungdommene som 
var beruset lagde brâk fordi de 
ikke flkk komme inn i kiubben. 
Politiet var ute pa vanhig patrul-
jering da de tok hand om ung-
dommene. 

Senere pa kvelden gjorde sarnme 
ungdommer innbrudd oppe pa 
Nosa. De Øvet skadeverk pa en 
hytte og bil. 

Natt-til iørdag var det husbrâk i 
Váglia hvor en gutt forsØkte a ta 
seg inn i et hus. Dette avstedkom 
sá rnye brâk at naboene ikke flkk 
sove. 

LØrdag kveld ved 19.00 tida ble 
det stjalet en bil fra parkerings-
plassen ved Enebakk kirke. Bi-
len sto parkert med nØklene i. 
SØndag ble bilen funnet parkert 
ved Enebakk ungdomsskole. 
Stereoanlegget var da fjernet. 

Natt til sØndag matte folk fra 
lensmannskontoret rykke Ut for 
a ta seg av en mann i 25-ars alder-
en som hadde sagt at han skulle 
skyte med hagle. Mannen ble pa-
grepet og satt i fyhlearresten. 

Natt ti 
og skadeverk pa en bil som sto 
parkert ved Enebakk Syke og Ad-
dershjem. 

'Nyttstyrei 
Arbeiderpartiet 

Enebakk Arbeiderparti har 
pa sitt ârsmøte 22.1. d.â. 
valgt fØlgende styre for 1988: 

Leder: Jan BrunstrØm, 
nestleder: Lucie Paus Faick, 
kasserer: Magne Berg, se-
kretr: Anne-Grete Lossius, 
studieleder: AsbjØrn Kristof-
fersen, Irene Aker Olsen, Eva 
Aaslie Andresen og Frank 
Kje1dg.rd. 

Nytt styre 
i [IIU.H. 

Det ble Enebakk Tinge HØyres 
ârsmØte, den 09.12-87 valgt et 
nytt styre bestáende av: 

Formann: Glenn Robert 
Skaug, 1. viseformann: Ronny 
Rossly Larsen, 2. viseformann: 
Hanne Birgitte Lyngaas, Se-
kretr: Karsten ButenschØn, in-
fo. ansv.: Christian Skjret, 
Øko.ansv.: Frank Øines, styre-
medlem: ai RØkenes og vara-
medilem: Kjersti Elisabeth Lund. 

Det nye styret avholdt 1. styre-
mØte 28. januar. 

Vi Ønsker alle medlemmene i 
Enebakk Unge HØyre  et godt ár. 

Med hilsen 
Karsten ButenschØn (sekr.) 

• . . .og sá tar vi fatt pa febru-
ar mãneds filmer: 

En tiger i luften 
De enkleste barnefilmene kan 

vre de beste. Her har Australia 
laget en bade spennende og dra-
matisk historie rundt modell-
flyging og den gamle og ordent-
hige dobbeldekkeren, Tiger 
Month.... 

Orville er 10-12 ax garnmel og 

Fjols I paradis 
En hysterisk tàpelig latter gjal-

her, og det er ikke lenger noen tvil 
- sjefsolset Lewis og hans be-
brihhede brØdre er i farvannet. - 
Fort Lauderdale, Florida - vr 
pa vakt! De skiller seg unektelig 
Ut, váre komsete venner, blant 
da andre deltagernes brune 
muskler, hyse lugger og moterik-
tige khr under árets fraternetyr-
møte. Ikke er de srlig popuhre 
hehher. Kort sagt, resten av delta-
gerne er villige til a gjøre hva som 
heist for a kvitte seg med dic-se 

Th 
med Jack Lemmon og Julie 

Andrews. Filmen forteller om 
hvor vanskelig det kan vre a bit 
60. Jack Lemmon gir ikke noe 
udeht sympatisk (men treffsik-
kert og muntert!) bilde av den be-
rømte arkitekten som ná hider av 
alt fra podagra til forstoppelse og 
ikke har den svakeste anelse om 
at hans kone (Julie Andrews) 
venter pa at legene skal forteihe 
henne om en svulst i halsen er 
godartet eller ondartet. Dette er 

Ny ruNde 
Hagenveien 41. 
Formannskapet gikk man-
dag kveld inn for at Vidar El-
lingsen som er ansatt ved 
Økonomikontoret I kom-
munen skal fi kjØpe eien-
dommen Hagenveien 41 pa 
Flateby. 
Dermed gikk de imot rád-
mannens forslag om ikke a 
selge eiendommen pa nav-
rende tidspunkt. 
Ellingsen eleier eiendommen av 
Enebakk Energiverk. I or sØkte 
han E-verket om a fâ kjØpe  eien-
dommen. Kommunens regler for 
salg av kommuneale eiendom-
mer innebrer at den som bebor 
en kommunal heihighet som skal 
selges, har forkjØpsrett. 
E-verksstyret gikk i forbindelse 
med budsjettbehandhingen for 88 
inn for at eiendommen skulle sel- 

glØdende flyinteressert, men blir 
stadig mobbet av kameratene si-
ne. I stedet far han en kamerat, 
en eldre vaktmester - som ogsa 
har en flydrØm. 

Det er underholdende a fØlge 
Orville og hans ehdre venn, og 
manusforfatter og regissØr har 
fint ftt flettet inn aerlighet og 
sans for a bevare en hemmelig-
het. Gode skuespillere og god 
barnefllm. 

•kvisene pa broderskapets en-
de.. 

en komedie (en ondskapsfull og 
hardhendt) som har en alvorlig 
bakgrunn. Og underholdende er 
det! 

To toppstjerner spiller opp mot 
hverandre sa det formehig gnist-
rer! 

ges, og vedtok at en forutsetning 
matte vre a fâ maksimal pris. 
De vedtok a tilby eiendommen 
ill høystbydende.De bestemte vi-
dere at salget skulle formidhes 
gjennom eiendomsmegler og at 
navrende beboer skulle sende 
inn sØknad pa vanhig mate. Taks-
ten pa eiendommen er 580.000 
kroner. 
Radmannen mente at dersom 
eiendommen skulle selges, sa vih-
he det vre rimehig a selge den til 
Ehhingsen for 570.000 kroner. Nár 
han hikeveh foresho a ikke selge 
eiendommen, begrunnet han det-
te med det store behovet kom-
munen har for bohiger til kom-
munalt ansatte. 
Formannskapsflertalhet stihte 
seg imidlertid bak et forslag fra 
Øyvind StrØm (Fr.p.) om a selge 
eiendommen til Ehhingsen for 
570.000 kroner. Dermed forlangte 
mindretallet saken inn for kom-
munestyret. SpØrsmahet om 
hvorvidt Ellingen far kjØpe  bohi-
gen vih da bhi endelig avgjort der. b*.nmlsavJecg 

IR A  _3"A 

Hvem har 

sel- og kalveskinnsstøvletter? 



0 
Har du pengerâ sette til side? ABC bank gir deg n5. opptil 14 % 

ârlig rente, pa hele beløpet du har innestâende. Pa beløp under 
50.000 kroner er renten 10,5 % Passerer du dette, gir vi deg 11,5 % 
Med over 100.000 kroner innestãende blir renten 13,5 %, og ná altsà 
14 % nâr du passerer 250.000 kroner. 

Du far full rente Ira første krone,  nâr du 

A/B/C passerer et nytt rentetrinn. Pa Høyrentekonto 
far du to frie uttak i ãret, i tillegg til ett uttak 
av rentene! Uttak etter dette, helastes 4 % 
uttaksgebyr. 	 En god bank gjør det enklere. 

VIGNETT 

Arsrapport fra 
herredsskogmesteren ndell*gl. II 

att midler til videre planlegging 
iv skolen i Ax, og fØlgelig er det 
teller ikke satt av midler til gjen-

.omføring av prosjektet. 
Rãdmann BjØrn  Halvorsen me-

'ter at nár man nâ skal ta stilling 
Ui en utvidelse av skolen, vii det 
'ire naturlig a drØfte problem-
;tillinger rundt selve skolestruk-
uren i Enebakk. 
Han sier at da kommunestyret 

sin tid gjorde vedtak om en ut- 
ygging av skolen, ble kostna-

dene anslâtt til 5 milhioner, og 
det var i en tid hvor den totale 
Økonomiske situasjon sá gunsti-
gere Ut enn den gjØr i dag. Samti-
dig sier ràdmannen at det ikke er 
tvil om at forholdene ved Kirke-
bygden skole ma bedres, og at 
dersom man bygger pa den ved-
tatte skolestruktur, vii det vre 
aktuelt med omfattende utbyg-
gings og ombyggingsarbeider. 
Han mener imidlertid at med en 
kostnadsberegning pa 15 mil-
lioner hadde en etappevis at-
bygging vrt Ønskelig. Han sier 
videre at med den foreslatte Ut-
bygging, og de kostnader en ma 
regne med i forbindelse med den-
ne, vii nâvrende skolestruktur 
vre sementert i mange ar fram-
over. 

Ràdmannen understreker ogsá 
at formannskapet allerede har 
vedtatt a bruke 2 millioner til 
utvidelse av gymsalen pa Stran-
da, og at det ogsa har meldt seg 
behov for istandsetting av svØm-
mehalien ved Enebakk ung-
domsskole, i tiilegg til behovet 
for vedlikehoid av skolebygnin-
ger for Øvrig. 

Fodseisdag - 
ekteskap inngâs - 

forlovelse - 
nye verdensborgere 

EN NOTIS 
PA SIDE 2 
er popuIrt og 

koster ingenting! 

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

Enebakk SV gir i en pres-
semelding uttrykk for sterk 
bekymring over uroen i sko-
len. 

- Skolen er i flere ár butt 
nedprioritert av de politiske 
myndigheter. Lrerne har 
lenge vist stor tâlmodighet, 
pa tross av svak lØnnsutvik-
ling og dârlige arbeidsfor-
hold. 

I de págáende UFA-for-
handlinger med lrerorgani-
sasjonene, bar regjering og 
stat, ved sitt provoserende la-
ye tilbud for jul, igjen vist at 
de heller ikke denne gang er 
vilige til a styrke kvaliteten i 
norsk skole, heter det i pres-
semeldingen. 

Aret 1987 startet med streng 
kulde. SnØen hadde imidlertid 
kommet pa ufrosset mark, slik at 
driftsforholdene paradoksalt nok 
ble hemmet av kulde i januar og 
av mangel pa tidligere kulde. Va-
ren var fuktig, og det samme 
gjaldt bade sommer og hØst. 
Temperaturen var spesielt lay pa 
sommeren, mens hØsten var mild 
fram mot 1. desember. Da fikk vi 
barfrost fram til jul. 

Driftsforholdene var brukbare 
nok til at en fikk en bra avvirk-
ning i Ski, mens sluttsummen i 
Enebakk var noe mindre enn 
Ønsket. Tallene var henholdsvis 
27.293 m3  i Ski og 27.939 m3  tØm-
mer til saig i Enebakk. 

Vâren var sein, slik at plan- 
tesesongen kom seint igang, men 
fuktighetsforholdene under plan-
tingen var gode bade v.r og hØst. 
Plantene har kommet bra, men 
bade nye og noe eldre planter har 
vokst mindre enn en skulle tro i 
en sâ fuktig sommer. Kan den la-
ye sommertemperaturen ha hatt 
negative innvirkninger pa veks-
ten? Plantetallet for Ski ble lavt i 
1987, delvis pa grunn av at tallet 
for Ski kommuneskoger ikke 
kom med pa statistikken. I Ene-
bakk var tallet hØyere  enn mid-
delen de fomge 5 âr. Totaltaliene 
ble i Ski 107.000 planter pa 448 
dekar og I Enebakk 143.100 plan-
ter pa 667 dekar. 

Etterarbeid i foryngelser er 
statistikkfØrt med 1.315 dekar i 
Ski og 1.606 dekar i Enebakk. 
Skal en ta igjen ettersiepet bØr 
tahlene yre hØyere,  men noe ar-
beid blir ogsá utført uten at det 
kommer med 1 noen statistikk. 

Tynning har en fortsatt ikke 
kommet nok igang med. Dette er 
delvis et holdmngsspØrsmâl hos 
skogeier, men ogsa et spØrsmál 
om arbeidskraft og tilbud om 
assistanse. 

I Ski ble det tatt opp 7.345 me-
ter skogsgrØft og i Enebakk 4.214 
meter. Dette er en fortsatt 0k-
ning fra tidligere og en fØlge bl.a. 
av at vi har tilgang pa god og ri-
melig arbeidskraft pa dette om-
rádet. Det vesenthige av arbeidet 
er opprensk av gamle grØfter fØr 

hogst pa for-planting etter 
ark. sumpet skogsm 

i skogen har Veibyggingen 
i 1987. Skogs-vrt beskj eden 

bilveier er ikke bygget, og trak-
torveier bygges ofte med lett 
standard. 

Videre sier SV at mange 
lrere har mistet tihiten til 
politikemes fagre lØfter om a 
bedre kvaliteten i skolen, og 
bar valgt a trosse forhand- 
lingssystemet, 	spilleregler. 
Regjeringen ma nâ vise an-
svar og ta initiativ for a a i. 
gang forhandlingene med 1-
rerorganisasjonene, pa tross 
av de ulovlige streikene som 
pagr. 

Kvalitet koster, sier SV til 
slutt. 

I/ REDD BARNA 
Jcrnbanclorgcl 2. Oslo I 
Poslgirokonto 5000187 

RegIstreringsfellene for den 
store granbarkbillen ga i 1987 i 

ennomsnitt 6.130 biller pr. felle 
i Ski og 5.365 pr. feile i Enebakk. 
Dette er en Økning pa henholds-
vis 29 og nrrnere 40%. Det synes 
ogsá som om vi fikk mer skade 
pa stáende skog i 1987 enn i 1986. 

Dette er et ugunstig utgangs-
punkt i forhold til den store 
stormfelling vi fikk den 16. okto-
ber 1987. En antar det bláste ned 
Ca. 5.000 m3  i Ski og ca. 7.500 m3  i 
Enebakk. Omgjort til trr tilsier 
dette Ca. 15.000 trr i Ski og 
22.500 trr i Enebakk. En Mr ha-
pe det meste av dette blir ryddet 
opp fØr  billene svermer til som-
meren. En fin barfrostperiode fØr 
jul la forholdene godt til rette for 
oppryddingsarbeider. 

Arets skogkveld i Ski ble ar-
rangert ved Oksrud i Ski kom-
muneskoger. Emner var 
fierbruksplan og selvhogst i kom-
muneskogene. En fin kveld som 
ble avsluttet med rØmmegrØt. 

I Enebakk er blitt arrangert to 
demonstrasjoner. En av Vreten 
veiskrape og en av maskinell tyn-
ning. Begge ganger med dârlig 
vr og beskjedent frammøte. De-
sto stØrre frammøte var det pa 
skogmØte vedrØrende  omset-
ningsformer av tØmmer i Norge 
og Sverige, og Skogeierfore-
ningens hohdning til ulike saigs-
alternativer. 

Alt i alt et rimelig godt skog-
bruksar i distriktet, men med 
mange ulØste oppgaver, srhig 
innenfor ungskogpleie. 

Asmund Jahr 
herredsskogmester 

Endelig kom sØen.  Etter 
mãneder med vârvr og 
svarte bare veier,kan un-
gene endelig boltre seg i 
masse deilig snø. Disse to 
krabatene traff Vignett 

Kvalitet Roster 

pa pa Lotterudfeltet i Kir-
kebygda. Begeistringen 
var til At ta og fØle pa der 
de formelig gravde seg 
ned i det vãte , hvite ele-
ment. 

]Enda ho _Vel lu ren 
ABC H6vrentekoiito 



 

JIijnctt 
Aunonser loses 

av folk flest 

Det har 
rrm- go  

ata  =Lx(. 
Grendesenteret, 1911 FLATEBY. TIf. 92 83 74 

Apent: KI. 10-17. Fred.: KI. 10-18. Lord.: KI. 9-14. 
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VIGNETT 

Storbandet I 
staptgpopa 

Vi presenterer 
politikerne Akepshuskunstnepe 

Foran, Johan Østby, bandets diñgent gjennom 8 âr. LØrdag 
den 13. blir etter hva vi vet den siste gangen han dirigerer 
Storbandet. 

Lørdag den 13. gâr ârets 
storbandkonsert av stabelen 
pa Mjr ungdomsskole. Det 
blir den áttende i rekken av 
disse popuhere konsertene i 
storstua pa Mjr. 
Mange oppdrag 

Enebakk Storband har hatt en 
rekke spilleoppdrag bade i og 
utenfor bygda siden forrige kon-
sert i februar 87. I april spilte de 
pa I.L. Drivs 50-.rsjubileumsfest 
i Mjrha1len. De har hatt konsert 
i Askim kinoteater. St.Hans spil-
te de til utendØrsdans i Askim. 
Ellers har de spilt bade pa Rica 
restaurant pa SjØlyst og pa SAS 
Scandinavia hotell i âret som 
gikk. 

Da Flateby kino skulle feire 
sitt 10-6rsjubileum i slutten av 
oktober, var det ogsâ Enebakk 
Storband som spilte til dans. 

Avskjed med Johan 
Storbandets dirigent gjennom 

alle 8 leveár, Johan østbye tak-
ker ná for seg som diligent , og 
ârets konsert pa MJr blir an-
tagelig den siste med Johan som 
diligent. 

Men det finnes andre plasser i 
Storbandet. Vi hâper han ikke 
forsvinner helt ut av bildet. 

Geir Hauger 
Som solist til IØrdagens kon-

sert har Storbandet hentet Geir 
Hauger. Hauger er trompetist, og 
bandet har etter hvert butt godt 
kjent med ham. Han har vrt in-
struktØr pa seminarer, og han 
har trâtt til i forbindelse med 
bandets dansejobber. Hauger 
har en ailsidig bakgrunn som  

musiker. Han har hatt solistopp-
gayer for ungdomssymfonikerne 
Elverum, og han har spilt i Oslo 
13 Jazzensemble. Men hans mu-
sikaiske erfanng fra Radio-stor-
bandet og som teatermusiker er 
mer i trâd med de làtene han vii 
spille sammen med Storbandet 
under arets konsert. 

Wiger konferansler 
Ellers deltar selvsagt bandets 

faste vokalister Sigrunn Tveitnes 
og Hans Olav Aune pa konser-
ten. 

Og denne gangen har Storban-
det hentet konferansier fra Flate-
by, nemlig Øystein Wiger, godt 
kjent som spirituell <sammen-
träk1er av de forskjellige arran-
gementer i hele Enebakk. Vel 
mØtt pa Mjr den 13. 

Sigrunn 	Tveitnes, 	Stor- 
bandets nye vokalist deltar 
selvsagt pa konserten. 

Navn: Liv Vikan 
Alder: 50 ár 
Parti: HØyre 
Yrke: Husmor 
Politiske very i dag: Leder for 
helse- og sosialstyret. 1. vara i 
formannskapet. 6. vara i teknisk 
styre. Enebakks representant i 
Ruds legat. 
Tidligere pol. virksomhet: 
Medlem av kommunestyret, vara 
i formannskapet. Medlem av bar-
nehagenemnda. Formann i Ene-
bakk HØyre. Styremedlem i HØy-
re. 
Spesielt opptatt av: Kom-
munen i sin helhet, ellers opptatt 
av de <'svake i samfunnet. 
Interesser: Litteratur. Handi-
kapsaken. 
Tillitsverv utenfor komm. 
vlrksomhet nà og tidligere: 
Formann i Enebakk han 

Handikaplag. Representant for 
brukerne i samordningsrádet. 
Styremedlem i Akershus fylkes-
lag av Norges handikapforbund. 

VI TRENGER 
DIN STOTIE! 

For kr. 3.30 om dagen er du 
med pa a redde liv og gi barn 
en frarntid. La det ikke bli 
med den gode tanken: 
Bli Redd Barna-fadder i 
dag! 

JA! Jeg ønsker a bli 
Redd  Barna-fadder 

Send meg informasjon om Fadder- 
ordningen, og blankett for 
pimelding. 

LI Send informasjon om Redd Barna 

NAVN: 

ADR: 

POSTNfR: 

Sendes: 
REDD BARNA 
Jernbanetorget 2 
0154 Oslo 1 
Tlf: (02)41 46 35 

o yjern, e ma e 
brukt i defzeste av de utstilte skuipturene. 

Akershuskunstnere 	i 
bilde og skuiptur presen-
teres denne uke i her-
redsstyresalen. Det er 
Enebakk kunstforening 
som avholder denne saigs-
utstillingen som var âpen 
for publikum I helga. Ut-
stillingen holder ogsã 
ápent I kveld og forstkom-
mende lerdag og søndag. 

Kjersti Wexelsen Gok-
sØyr stiller ut skulptur. 
Anne Hartmann, Ingrid 
Krane, Ingrid Jangaard 
Ousland og Karl Østeraa 
Solaas stiller ut malerier, 
Rolf Hidle, Erling Lind-
kjØlen og Bent Østeng 
stiller ut grafikk. Pa ut-
stillingen finnes ogsâ et 
par nydelige veggtepper 
av tekstilkunstneren Sid- 

Picassina> - maler-i i ac-
ryl av Anne Hartmann. 

sel C. Karisen. Blant ut-
stillerne finner vi dess-
verre ingen Enebakk-
kunstnere. Det er Akers- 
hus 	Kunstforeninger 
fylkesorganisasjon som 
star bak utstillingen. 



Mánedens 
firkløver 
Vi en tiibake med mane-
dens flrklOver, og deber Ut 
den aller fØrste i slutten av 
februan. 
Hvem synes du skal fA 
den? 
Send oss forsiag til kandi-
dater, ellen sla pa trAden. 
Kvaliflserte kandidater er 
alle som han gjort en eks-
tra innsats I bokalmiljØet 
pA et ellen annet 
omrAde.Vi snakker om 
innsats utover hva man 
kan forvente, og utenom 
bonnet arbeidsforhoid. 

Endelig kom snØen, jubler disse skientusiastene. 

VIGNETT 

Populver, vaktmester slutter 
Tove Larsen 

Oddvar Skaug er en 
mann som er godt kjent i 
bygda. I sju og et halvt fir 
har han hatt sitt virke pa 
Mjar Ungdomsskole som 
vaktmester. Popular Wi-
de blant elever og 1arere. 
Na har han sluttet og be-
gynt i fly jobb som kirke-
gârdsarbeider. Dette er en 
jobb han har vikariert i i 
hele fern âr. Samtidig som 
han skjØttet kirkegárd-
sarbeidet og vaktmester-
jobben, var han ogsá 
klokker i pâkommende 
tilfeller. 

Riktignok har han bare per-
misjon fra Mjr foreiØpig, men 
trives sá godt i den nye jobben at 
han vii fortsette i den. Oddvar er 
ansatt som kirkegardsarbeider i 
Enebakk kirke, men gravingen 
pA Mari kirkegArd ligger ogsA inn 
under ham. Stillingen som kirke-
gArdsarbeider i Mari er utlyst fle-
re ganger, men ingen er ansatt. 
Vi tok en prat med Oddvar, og 
spurte ham om han gikk trØtt av 
A vre vaktmester pa en skole 
med unger rundt seg hele dagen. 

Likte jobben 
- A nei da, jeg likte den jobben 

godt. Jeg hadde god kontakt 
med ungene, sá det var ikke noe 
problem. - Men hvorfor slutta du 
da? 

- LØnna blant annet. En kirke-
gArdsarbeider ligger hele fire 
lØnnstrinn over en vaktmester. 
Jobben ble ledig i Enebakk, og 
Jeg ble oppfordra til A sØke. Siden 
jeg hadde vikariert i jobben sá 
mye, kjente jeg til den, og slo til. 

- Er det ikke tungt da? 
- Jo, det kan vre tungt, men 

det er jo mange pene dager ogsA 
da. Det var mer konsentrert ar-
beid pA skoien. - Oddvar kan for-
teiie at det var blant annet mye 
arbeid med hailen. Stadioen tok  

han ogsA et tak pA, selv om ikke 
arbeidet her 1A inn under vakt-
mesterarbeidet. 

Lcistebiler 
Oddvar var iastebiieier og kjØrte 
tidligere rundt i Osbos gater. Det-
te holdt han pA med fra han var 
20 Ar og frem til han ble vaktmes-
ter. Han ble etter hvert dyktig lei 
av eksos, kØ og venting og sØkte 
pA vaktmesterjobben. Dette er 
han sjeieglad for i dag.. 

Den nye jobben han nA funge-
rer i tar han som en utfordring. - 
Jeg vii gjerne ía det sA pent som 
mubig pa kirkegArdene vAre, sier 
han. 

Idrett 
- Fritiden din da, hva bruker 

du den til? 
- Alt mulig. Om morgenen kjØ-

rer jeg avisen. Det er min trim, 
lØp, bØy og toy i tre-fire timer 
hver morgen. Eliers en det idret-
ten som er den store interessen. 
Jeg er ikke aktiv sjØl ienger, men 
har veldig mono av A se pA de an-
dre. 

- Du var aktiv sjØl i mange Ar 
du, hviiken gren av idretten var 
du med i? 

- Aile. Ski, fotball, orlentering, 
friidrett m.m. Det har butt en 
god del premier gjennom Arene. - 
Oddvar var Folios representant i 
NM i 1950. 

- Hvordan gikk det? 
Han smAler, - det gikk ikke sA 

bra det, det ble en 48. plass. Vi 
kan legge til at det var 150 delta-
gere, sA det var da ikke sA helt 
gait. 

- Idretten har gitt meg mye 
giede gjennom Arene. Jeg husker 
den gangen vi innviet Dnivbanen, 
det var 11952. Vi skulle ha en fot-
baflkamp. Den gangen var det ik-
ke noe klubbhus der, det kom 
fØrst i 1955. Spillerne matte skifte 
under furutrrne rundt banen. 
Midt under kampen matte dom-
meren blAse av, vi matte jage 

-vekk krØttera som var kommet 
inn pa banen. Om de haddetenkt 
A vre med pA spillet, ebler om de  

bare var nrsynte tiiskuere, det 
aner jeg ikke, men artig var det. 

Gubberennet 
Eliers han Oddvar skaffet seg ei 

hytte som han tilbringer en god 
del tid pA. 

- Gubberennet mA du nevne, 
det er vi opptatt av. NA kommer 
snØen, sA nA er det trening i bak-
ken. Du vet vi gamie gutta mA 
trene bitt ekstra vi, - smAler han. 

Fin ungdom 
Ungdommen da Oddvar, hva 

syntes du om de unge i dag? 

LOPdags- 
disco 
Ytre Enebakk Ungdomsklubb 
—C'est la vie, har startet med bØr-
dagsdisco. Dette er et nytt tilbud 
som forebOpig vU bii arrangert en 
ellen to ganger i maneden. 

Lordag van det invitert til den al-
ber fØrste iØrdagsdiscoen. 

Det var lagt opp til noe bitt an-
nerledes enn en vanhig fredags-
disco. Blant annet kunne ungod-
mmene IA kjOpt  varmtrett til en 
billig penge. Det var stor opp-
slutning om tiltaket, og fin 
stemning i kiubben hele kvelden. 

- Ungdommen i dag er fin den, 
stort sett. Det er noen som Øde-
legger for de mange, og de gjør 
seg sApass bemerket at det gar 
utover alle. Det er synd at noen 
skal ha sA bite tiltak og t1, at de 
mA bedrive hrverk og annet 
fanteri for a îa tiden til A ga. Jeg 
tror at flere av dem rett og slett 
gAr for ienge pa skolen, jeg. De 
biir tvunget til skolegang i ni Ar. 
Det passer kanskje ikke for alle, 
de begynner A kjede seg og lan 
det ga utover alt og alle. La de 
som er skobetrOtte IA slutte etter 

Et vannverk for 
Ytre og Kirkebyg- 
den 
Etter de opplysninger Vignett 
han, diskuteres nA en sam-
menislAing av vannverkene i Ytre 
og Kinkebygda. Begge disse dele-
ne av bygda fAr sin vannforsy-
fling fra BØrtervann. 
Det hevdes at de to vannverkene 
han mange felbes oppgaver foran 
seg, og enb av dem er bedning av 
vannkvaliteten. Flateby,  , som fAr 
sin vannsorsyning fra Gjed-
devann, han i lengre tid brukt 
kbortilsetning, og det kan ogsA 
bli aktueit I Ytre og i Kirkebygda 
hevdes det. Vi kommer tilbake 
med fyldig dekning av denne sa-
ken i nr framtid. 

sjuende kiasse som det var for. og 
la dem ía ta seg arbeid. Tjener 
dem penga sjØl, sA far de kanskje 
litt mer ansvarsfØbelse. Mange av 
dem kommer sikkert tiibake til 
skoien igjen etter et par Ar for a ía 
seg men utdannelse eventuelt I 
det yrket de har vabgt. Ebbers syns 
jeg nok at det skulle vre mer 
enn nok A fordrive tiden med for 
de unge i dag uten at de behØver 
A Ødebegge og herje vilt, - sier 
Oddvar Skaug fØr  han igjen ma 
stikke av garde. 

Perler: 
Sagt i kommunestyret i forrige 

perlode i alkoholdebatt: 
- Egil SØrensen: "Jeg konstate-
rer at BarbOl ikke liker 01, og hei-
ler ikke Ønsker at andre skal IA 
drikke det'. 
- Carsten BarbØl - KrF: -Jeg inn-
rØmmer at jeg godt kan dnikke 01, 
men jeg Onsker ikke a vre med 
pA a oppfordre de unge til a drik-
ke 01 og sA kjøre i fylla>'. 

Hva skjer i Enebakk? 
Vi vii gjerne vite hva barn - ungdom og 

voksne gjor og tenker! 
Ring elier skriv til 

J1ijpcft 
Postboks 62, 1912 Enebakk 

TIf. 92 65 40 - 92 65 50 

Glad skigjeng 
Av Tove Larsen 

En 	bykkelig 	gjeng 
10-11-Aringer fra skigruppa til 
Enebakk IL mØttes torsdag 
pA Streffinn til trening. 

- Endebig er snøen  her, —ju-
blet de. Det har nok ikke 
vrt den beste vinteren for 
de skifreiste hittil i Ar, men 
nA ser det lovende ut. 

Flere av disse ungene had-
de forresten selv oppsØkt 
snØen bAde en og flere ganger 
for A trene. Alle 11-Aringene 
var pA en treningssam1ing i 
Espedab fØrste  helga i desem-
ber. Eblers har de drevet med 
barmarkstrening hele tiden. 

Karuselirennene har latt 
vente pA seg, men nA Mir de 
avviklet, og helga 6.-7. febr. 
skal KM gA av stablen. Lang-
renn lØrdag og stafett son-
dag. Her skal denne entusia- 

stiske gjengen delta. - Denne 
glade gjengen 10-11-Aringer 
bestAr av 16 gutter og jenter, 
og det er en flott gjeng A tre-
ne, sier Harry Olalsen, idet 
han tenner hodelykta og for-
svinner til skogs med hele ha-
ben av unger etter seg. 

Foig med 
i 

ncermilioet 

ZIiuett 



VIGNETT 

Eivind Johannessen 

- En grasrotprest 
bygda vii savne 
Eivind Prest slutter. Etter fire ár som kaliskapel-

lan i Enebakk drar han til Eidskog for a overta 
sogneprestembetet.Det var en kald januardag i 1984 
at Eivind Johannesen, og kona Randi, sammen med 
sine fire barn i alderen 8 - 0 flyttet inn i kapellan-
boligen i Kirkebakken. 
Da kom de fra Bjarkøy I sør-Troms hvor Eivind had-
de vrt residerende kapellan I Trondenes preste-
gjeld 1 5 âr. FØr  den tid var han feltprest i 1 âr I 
3.bataljon i Nordnorge. 

Eivind og Randi Johannessen kommer til a savne Enebakk, men samtidig gleder ci 
seg til ãflytte  inn i den romslige presteboligen i Eidskog. 

Eivind er vaskeekte fol-
logutt, født og oppvokst pa 
Kolbotn. Ogsà kona Randi 
har foiiotiiknytning. 
Som 17 âring kom hun i 1970 

til Oppegaard hvor faren, 
prost Mamen, dengang ble til-
satt som sogneprest. I dag bor 
foreidrene hennes pa As. 
Det er derfor med et visst 

vemod familien forlater Ene-
bakk og foiloregionen hvor de 
har bade familie, slekt og go-
de venner. 

Hverdagsprest 
Og vi tipper det er med ye-

mod enebakkinger flest vii ta 
avskjed med Eivind Prest nâr 
han drar til Eidskog i 
august.Vi var butt dus med 
Eivind. En hverdagsprest som 
mØter mennesker der de star, 
med alle sine trivielle pro-
biemer. Ofte hoppet man no-
en centimeter pa kirkebenken 
og undret: Gár det an a si 
siikt fra prekestolen i Guds 
hus? Og det gikk an. For Ei-
vind kan forsikre at han fikk 
aidri advarende pekefinger 
fra noen i menigheten for sin 
ofte utradisjoneiie mate a for- 
midie 	 budskapet 
pâ.Hovedsaken er at man nar 
fram til mennesker med det 
man vii formidie. Og det gjør 
Eivind. Som menigheten ikke 
bare har irt a kjenne med 
streng prestekjoie i kirken, el-
ler 1 kristelige forsamlinger 
forØvrig. Like ofte har han 
vrt a treffe til og fra aktivi-
teter i iokaimiijØet for a hente 
og bringe barn, til turninga, 
pa fotbailkamper. Han er ikke 
bare prestemannen, men ogsa 
familiefaren som fØiger opp 
barna. Vi tipper han endatil 
vet hvor gamle de er nar de 
fylier ar. Og det er det ikke al-
le fedre som kan skryte av. 
Gleder seg 
Na gleder familien Johan-

nessen seg til a komme til 
Eidskog og flytte inn i den 
romsiige hvitmaite prestegar-
denmed god piass til fire-
barnsfamiiien som har fristet 
en heiler trangbodd tiivreise 
i Kirkebakken 4, hvor bror-
parten av kjelleren oven-
ikjØpet matte tas i bruk som 
prestekontor i 1985. Til pre-
stegàrden i Eidskog hØrer 
fulit gárdsbruk med 20 meike-
kyr pa basen, 300 mal inn-
mark og 1600 mal 
skog.Gardsbruket drives av 
en forpakter. 

Dãrlig iøsning 
- Boligsituasjonen har vrt 

en medvirkende ársak til at vi 
bestemte oss for a dra fra Ene-
bakk, sier Eivind. Siden 1985 
har vi ogsa hatt prestekon- 

toret i boligen. BesØkende har 
máttet bruke samme inngang 
som familien, noe som ikke er 
sr1ig gunstig, hverken for de 
besØkende eller for oss.Et pre-
stekontor er et offentlig kon-
tor, og folk har krav pa en 
bedre iØsning. Prestefore-
ningen anbefaler prestekon-
toret lagt utenfor presteboli-
gen, eller i det minste med 
egen inngang, og venterom. 
Man skal huske at vi skal mo-
te folk i alie livsfaser: 
Dap, 	ekteskap 	og 
begravelse.For daps og sØrge-
samtaler har jeg ofte dradd pa 
hjemmebesØk fordi det har 
vrt en bedre lØsning. 

Vii savne Enebakk 

- Hvordan var det a komme 
fra Bjarkøy i ford og til Ene-
bakk? 
Menriesket 
samme, men sosialt opplevde 
jeg storforskjeil. Der er det 
enda tradisjon a ga pa ufor-
melle besØk  til hverandre. Her 
har samfunnet mer urbane 
trekk. Det er mer organisert. 
Naturen var ogsa svrt for-
skjellige. I BjarkØy bodde vi 
helt nede ved havet, og stirret 
ut pa tusen meters høye  hell. 
Her er terrenget hiatt og mind-
re utfordrene, men jeg har 
satt stor pris pa skiterrenget 
her, og de mange idylliske 
vann rundt i kommunen. Vi 
har hatt robat nede pa Mjr, 
og den har vi hatt mye glede 
av. 
- Jo, jeg vii savne Enebakk, 

sier Eivind, - men jeg er glad 
for de kontaktene jeg har her, 
og synes det skal bli koselig a 
komme tilbake pa besØk. 

Studiepermisjon 
Men enna blir det en stund 

til Eivind forlater Enebakk. 
Fra 18. april skal han ha tre 
maneders studiepermisjon - 
Det passet seg slik at jeg skul-
le ta den na, sier Eivind. Det 
er styret i Borg som avgjØr 
nar man far ta den permisjo-
nen man har rett pa etter ni 
ars tjeneste. Det avhenger 
blant annet av nár man kan f 
vikar. Det kommer da en vi-
karprest, Lund, som er tid-
ligere diakonokonsulent i 
Borg. 

Dâpsforkynnelse 
- Du skal bruke studie-

permisjonen til a studere 
dapsforkynnelse. Hyorfor? 
- Jeg synes det er viktig a ta 

vare pa det lutherske daps-
syn. Ikke minst gjelder dette i 
et lokalsamfunn med andre 
sterke innslag. I dapen skier 
et under. Det er viktig a ikke  

miste motet. men legge vekt 
pa den nâde Gud gir I dapen. 
Det er barnet som dØpes. 
Uansett tilliggende forhold 
rundt dette barnets hverdag, 
er det barnet som dØpes. Og 
barnet er kvalifisert som 
dapskandidat. Det er noe 
uendelig verdifulit i dette at 
Gud har tenkt pa barnet, len-
ge fØr  barnet har tenkt pa 
Gud. 

Utfordring 
- Du sa at dápsforkynneise 

var viktig i et iokalsamfunn 
med andre sterke innsiag. 
Hvordan opplever du a ha Je-
hovas vitners hovedsete i Nor-
ge I lokaisamfunnet? 
Vi ma ta hensyn til hver-

andre, samtidig som vi ma ha 
iov til a markere var egenart. 
Det er viktig a erkjenne at det 
er religionsfrihet i Norge. Nar 
det gjelder Jehovasenteret, sa 
er det en utfordring til menig-
hetene. De er aktive med hus-
besØk. 
PA den maten gir de vel folk 

et behov for a vite hva de star 
for. Det er viktig at vi er be-
hjelpelige med a gi opplysnin-
ger til folk som blir utfordret 
av hjemmebesØk. 

Savner ungdomsmiljo 
Er det deprimerende a be-

drive konfirmantundervis-
ning til ungdom som er mer 
opptatt av a kaste papirkuier 
i hodet pa menigheten enn a 
iytte? 
- Jeg har inntrykk av at de 

unge tar konfirmantundervis-
ningenhike alvoriig som et 
skolefag. Vi ma ikke ha for 
store tanker om at det er de 
kristne som skal bli konfir-
mert. Konfirmasjonstiden er 
viderefØring av dapsprogram-
met, og selve handlingen er 
forbønn. 14—aringer har man-
ge utfordringer. Dette er en av 
de tingene de skal tenke 
gjennom.Det gar pa verdier 
og forankring. Vi kan bygge et 
hus pa fjell, og dette far vi by 
til a peke pa og si noe om. 
Etterpa blir de unge bedt for. 
Ungdommer skal ha den be-
ste samvittighet for a ga i 
konfirmasjonsskoie uansett. 
Nar det gjelder en kristeiig 
klubb, er dette noe helt annet, 
og det har det ogsa ailtid 
vrt. 
Det vi savner her i Enebakk 

er et ungdomsmiljØ hvor en 
star mer fritt til a utfolde sin 
kristendom. 

Gale veier 
- I forbindelse med ny ek-

teskapslovgiving er det ak-
tuelt a slØyfe  troskapsløftet I 
det borgerlige vigselsritualet, 
samt megling i forbindelse 
med skilsmisse. Hvordan stil-
ler kirken seg til dette? 
- Bibelen snakker om det 

livslange monogame ekteska-
pet, og det ma vi ta utgans-
punkt I og arbeide for. Hvis vi 
gjØr dette betinget er vi inne 
pa gale veier. Vi vet Jo at prØv 
og se praktiseres, men hvis 
det skal bli en permanent ma-
te a praktisere samiiv pa, kan 
det fØre oppløsning man ikke 
ser rekkevidden av. Ogsa av 
hensyn til barna er iivsiangt 
ekteskap det beste. med sam-
me mor og far hele tiden. 
- Hva med et livsiangt yang 

forhold uten vielse? 
- Det er og blir gait silk jeg 

ser det. 
Skjebner bak tall. 
- Hva mener du om den den 

meget omtalte abortgudstje-
nesten i nyttârshelga? 
- Vi skuile gjerne Ønsket at 

aborttallet gikk ned. Men det 
man ikke ma glemme er at 

Forts. side 2 (1) 



Forslag til skitur 
Skiforeningens lokalut-

vaig i Enebakk vii komme 
med forsiag til sØndagens 
skitur i avisen utover yin-
teren. Noen av turene vii 
starte i Ytre Enebakk, an-
dre i Ekebergdaien eller 
pa Fiateby. 

Pa enkeite av turene 
kan man ogsã starte der 
man bor og komme seg 
inn pa lØypa  der hvor det 
passer best. 

Grunnen til at vi prØver 
055 pa forskjellige ut-
gangspunkt, er a fã dere 
vekk fra <<vanen>> med a gA 
i samme løype  søndag et-
ter sØndag og heiler bli 
kjent med nye myrer, kol-
ler og tjern i denne triveli-
ge og turvenniige skauen 
var. 

Nesten hver familie har 
jo bii nâ, dessuten gãr søn-
dagsbussene fram og til-
bake gjennom Enebakk, 
sâ det skuile ikke vere sâ 
svart vanskelig a forflyt-
te seg ut av sitt eget omrã-
de og inn i det ukjente. 

Vi begynner enkelt og 
forholdsvis kort med for 
mange skiløpere veikjen-
te iøyper,  men strekker 
oss iitt etter litt iengre ut-
over i marka. <<Desserten>> 
kommer til siutt, da leg-
ger vi turen tvers gjen-
nom Østmarka fra nord til 
syd. 

Et godt rád til slutt. 
Klipp ut SØndagens Tur-
forsiag, sâ har dere det til 
en annen gang nâr for-
men, tiden og lysten pas-
ser bedre. 

Søndag 
7. februar 

Fra Ytre Enebakk: 

Vestby bro - Brâtan - Gau-
pestein - NATO-lagrene - Høl-
jern - Vâgvann Ca. 13 km. 

Vi begynner med en opp-
varmingstur i SØrmarka. SØr-
marka er flatere enn øst-
marka med bare noen fa âser 
over 200 meter. Landskapet er 
ápent, smâkupert og vennlig 
og egner seg fint som turter-
reng. 

Vi starter pa Vestby bro, 
den gamle flotte steinbrua 
som ligger helt I sydenden av 
Vágvann, gar over jordene for-
bi Vestby gard og kommer inn 
pa en skogsbilvei som vi fl- 

ger sydover et kort stykke. 
FØr vi kommer pa enda en 
skogsbilvei, ma vi ned noen 
bratte, men forholdsvis korte 
utforkjØringer. Pa skogsbil-
veien tar vi til hØyre  ned til 
Brâtan, som er vârt serve-
ringssted i SØrmarka.  Her ser-
verer familien Wiik nystekte 
valler, boiler, varme drikker 
og mineralvann. 

Fra Brátan gar iØypa  I lett 
smâkupert terreng rundt den 
ruvende Mjrskaukollen til 
iøypedeiet mot Gaupestein-
hytta. Men vi skal til hØyre 
mot seive Gaupesteinen. 

Fra Bratan gar det ogsá 
lØype over selve Mjrskau-
kollen pa 300 m.o.h. som er 
det hØyeste  punktet i SØrmar-
ka. Her star det et utkikks-
tarn med flott og vid utsikt li-
ke til Norefell. 

Gaupestein er en kjempe-
stein 20 m lang, 10 m bred og 
7,5 m hØy  som ble sprengt lØs 
Ira Gaupesteinásen under sis-
te istid og som ble liggende 
igjen. Hvis gjesteboken ligger 
pa plass under helleren, er det 
bare a skrive inn navnet sitt. 

Vi fortsetter lØypa  nordover 
til vi kommer til et nytt iØype-
dele og tar av mot Holtop, 
Brátan, Vaglia over Teigasen 
(218 m). Nede pa skogsbileien 
ved NATO-lagrene gar vi til 
hØyre retning Vestby bro, og 
den bratte utforkjØringen  pa 
slutten fØrer oss rett ut pa 
HØljern som er Vàgvannets 
forlengede arm. Et par steder 
stikker lØypa  inn i skogen pa 
grunn av ápne raker, ellers 
garden over Vág og tilbake til 
utgangspunktet vârt. 

PA GRUNN AV DE HELT 
SPESIELLE VINTERFOR-
HOLDENE VI HAR I AR, 
OPPLYSER LØYPESET-
TERNE AT DET ER FAR-
LIG A KJØRE MED L0YPE-
SCOOTER OVER HØLJERN 
OG VAG. ISTEDENFOR A 
KJØRE UT PA HØLJERN, 
TAR VI AV NEDERST I 
DENNE BRA'I-rBAKKEN 
RETNING BRATAN OG 
KOMMER TILBAKE TIL  
VESTBY BRO I SAMME 
LØYPE SOM VI STARTET 
UT FRA. 

SKIFORENINGEN 

I 	I 
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LOMALAU1320 
-den  máJeg In, ! 

Ta 
jegerpruveN 

I 
jegermiljø! 

Enebakk Jeger- og 
Fiskerforening 

arrangerer kurs/studieringer som fØrer frem til jeger-
prØve-eksamen. 
Kurset starter pa Klubbhuset, Bjerkland, den 11.2.1988 
Id. 18.00. 
Pàmeiding til Jan Floberghagen tif. 92 48 14 eller 
92 60 60, eller til Per Field tif. 92 5121. 
Kursavgift teoretisk del: Ikke-medlemmer kr 400.-, med-
len-uner kr 100,-. Kursavgift praktisk del: Ikke-medlem-
mer kr 400.-, medlemmer kr 100,-. 
I tilegg kommer offentlig eksamensavgift og materiell. 
Pámeldingsfrist: 5. februar 1988. 
Kurset ledes av erfarne jegere med spesialutdanneise. 
Gamle og nye jegere velkommen. 

KUNNGJØRINGER 

VIGNETT 

Ha'ndballen 
Dárlig dag 

Budsjett- 
perler 

Sagt I kommunestyret, bud-
sjettbehandlinger (83-87) 
- Apropos 100 000 til kommunale 
veger, sa Dag Skaug: Hammen-
vegen ma vi opp i here hundre tu-
sen for a fA gjort noe med, sa den 
tror jeg at vi ma glømme>>. 
- Dag Skaug, vedrØrende kloak-
kering av Krona: 4eg synes det-
te er sá viktig for oss som driver i 
kloakken, at 
- Økonomisjefen hadde forkiart 
noen tall i budsjettet og ordfØrer 

Lucie Paus Faick sukker opp-
gitt: Jeg skjØnner  det ikke, men 
det gjØr  ingenting>>. 

- Egil SØrensen, kornmenterer al-
le paprlene som budsjettmaterla-
let utgjØr: >> - disse databladene 
og Leca-blokkene som ramler 
ned i postkassene ved juletider>. 
- Fritidshjem er ikke barneBE-
handling, men barneMlShand-
ling>'. Egil SØrensen. 
- Egil SØrensen  hadde burgunder 
dressjakke akkurat som varaord-
fØrer Per Kongsnes - Ap. SØren-
sen: >VaraordfØreren  sa at han 
tok fell! I tilegg til sin meget go-
de kies-smak innrØmnier han at 
han kan ta fell! Deter meget prls- 

P14 I hadde slettes ikke dagen 
sin i Mjrha1ien sØndag, og mat-
te se seg siatt av Nannestad med 
5-15 til Nannestad. Dette var en 
dârlig kamp for Enebakks side, 
hvor slett ingen ting funket som 
det skuile. Men laget har ikke 
tapt motet og lover a rette ned-
erlaget opp senere i serien. 

Enebakks lag: Hege Anita 

Det ble seier for Enebakk IF's G 
12da laget spilte 10-3 mot Mono-
en i Høiandshallen iørdag Pause-
resultatet ble 5-1. Pa laget spil-
ler: 
Trond Andersen, Henning Lud-
vigsen, Fredrik Ingerstuen, 
Svem Erik Guibrandsen, As-
mund Sand, Thorleif Rust, Ve-
gard Benterud, Kristian Lindem 

Enebakk IF's eminente G-14 
hândballag matte sØndag se seg 
slatt av Fet. De to lagene, sam-
men med Skedsmo ligger og kni-
ver om fØrsteplassen I serien. og 
inntll sØndag ia Enebakks lag an 
til fØrsteplassen. Men det glkk 
aitsa ikke. Etter en hard kamp 
med here gule kort og 2.min Ut-
visninger endte kampen 18-8 til 
Fet. Fet fikk overtaket alierede 
Ira fØrste stund, og denne gangen 
var de bedre. Men Enebakkgutta 

Johansen, Anett Hansen, 
Hanne Jorgensen, Elin Fol-
stad, Rita Stensli, Marie Be-
nterud, Hege Engerhoim, 
Christina KØhn, Maj Helene 
RØdahi, Bente Gjestang. 
Maiscorere: Anett Hansen 2, 
Elin Folstad 2, Maria 
Benterud 1. 

og Marius Bergum. 
MâisCorere: Fredrik Ingerstuen, 
1, Svein Erik Gulbrandsen,1, A's-
mund Sand 2, Vegard Bente-
rud, 3, og Kristian Lindem 2. 
Laget fikk ogsa en velfortjent 
seier over Fet 2 i Mjrhallen 
sØndag.Siuttresultatet ble 3-1 i 
Enebakks favØr 

har slatt dem fØr, og kan gjØre 
det igjen. Og fortsatt ligger de an 
til a kunne kjempe om en fØrste-
plass i serien. 
Pa laget spiller: Kristian 
Englund, Espen Gitlesen, 
Aril Larsen, Steffan Skãks-
rud, Morten Jørásen, Tor 
Lindberg Olsen, Lars Gar-
segg, Morten Meheim, Ole 
Marek Partyka, Truls Fyhn 
og Petter Holmen 

verdig!'> 
- Jorun Buer, vedrØrende  be-
vilgnlng til juletallerken for de 
ansatte: <'Hjemmesykepleien, 
som aldrl har noen befØling med 
de andre ansatte, setter veldig 
stor prls pa dette". 
- Apropos et STRAW budsjett. 
BjØrn Halvorsen: -En ordfØrer 
kan love mer enn en radmann 
kan holde, som en annen rad-
mann har uttrykt det. Og det sy-
nes jeg var ganske godt sagt.>' 
- Jan østreng - H: 'Det har vrt 
sagt noe om a forberede seg pa 
dárlige tider Ira denne talerstol 
flere ganger i denne perioden, 
men det har vrt som a kaste 
perler t> 

Seier for Enebakk G 12 

Tap for G 14 



Enslig ektepar 

RELIGIOSE MOTER 

If 

REDD BARA 
Jcrnbanelorgcl 2, Oslo I 
Poslgirokonlo 5000187 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL• AMUL 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brodholt, Tomter 
TIf. 92 26 10 	*14  

Bruk VARMEKONTO  hos TEXACO 

Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 
ENGERS GULVSLIP. TIf. 02/95 72 01 e. kt. 17. 

BETEL 
Onsdag 3/2 kl. 19.30: 
Menighetsmøte. 
Søndag 7/2 kl. 10.00: 
Famiiesøndagsskole 
med frokost. Ki. 18.00: 
Oddieif Wahll og hornor-
kesteret. 
Alle velkommen. 

KVIKK 
HENS! 

Rens mens 
du handler 
pa senteret. 

z7Vataiama 
S TE-  rr E ME 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

G U LVSI.1P 

(J) , yj  gt J 

ëjatekkkevi 

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSK VARER 
	4 

Apent til kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10 

Torsdags-, fredags-, lordagstilbud 

Fersk 	pr. kg 	Bacon i 
Medister-3990 stykker 

pr. kg KUN 

Jaffa 
Appelsiner 	90 

pr. kg KUN 6 

3 x 1 liter 

Coca-Cola 
pluss pant 

°° 
KUN1 G 

tarse KUN kr 

1 /2  pris 

65.- 

Kjernebrød 

U
90 

pr. stk. KUN  

FOLG IVIED PA VAR PRISBOMBE 
HVER 14. DAG. HER ER DET 

PENGER A TJENE. 
TIPPING - LOTTO - 
MEDISINUTSALG. 

LIfFORD 

7JA7 
1911Floteby tlt.02.928338 

OBS. Alt I barnemat, 
bleler og babyartikier. 
Hver 	dag hole áret 
P.20% 

ønsker ieie eller kjøpe leilighet, bus eller hytte i Ytre 
Enebakk. Gammelt eller nytt. 
Alt av interesse. Sikre betaiere. 

B.M. 2801 

Star vannseng 
1 âr gammel, i massiv furu, 
(uten demper), selges kr 
4000,-. 

Tif. 92 48 76 e. kl. 17.00 

Annonser leses 

av folk flest 

bluMal$g 
MU  

BEGRAVELSESBYRAER 

'Ofto - MARKED 
Fra den ene - III den andre 

HAR DU NOE DU VIL 
SELGE - ELLER KJØPE 

Kun kr 30.- pr. annonse 0 wv 4 hnI,r) 

Jgnett -marked liver onsdag 

Merk konvolutlen: 
Vignett-marked 

VtGNETT 
KIokkerudscn I 
Buk 62 
1912 Enebakk 

NB. KUN PRIVAT 

AN NONSER INC 

Ski 
Bcgravelscsbvr 

CHR. STENSRUD EFTE 
Asenvn. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 
Vakttelefon 

Vi kommer 
I konferanse 
Ordner alt 

Follodistriktets byrá 
gjennom 60 ár 
	 b 

VIGNETT 

KUNNGJØRINGER 

IVENEBAKK KOMMUNE 
KULTURKONTORET 

Kommwialt tilskudd Iii kulturlormäl 19 Ii II 

FØlgende tilskuddsordninger kunngjøres herved med 
søknadsfrist 15. februar 1988: 
- grunnstØnad til organisasjoner 
- tilskudd til vedlikehold og drift av anlegg 
- kulturstipend 
SØknadsskjemaer m.v. er alierede utsendt til aktuelle 
kulturorganisasjoner og foreninger. For Øvrig kan sØk-
nadsskjemaer Ms ved henvendelse til kulturkontoret. 
Statstilskudd til lokale tiltak for barn og unge 
Tilskudd kan sØkes  til: 
- stØrre oppvekstmiljØprosjekter 
- tiltak som kan styrke barn og unges stilling i 

kommuneplanarbeidet 
- iverksetting og drift av âpne aktiviteter for barn og 

unge. 
Ordningen er noe endret fra tidligere ár. Fra 1988 vii 
blant annet oppvekstrniljØprosjekter  bli prioritert. Vel-
foreninger, borettslag, foreidregrupper o.a. organisasjo-
ner og lag kan sØke  om tilskudd. 
SØknadsskjema kan Ms ved henvendelse til kultur-
kontoret som sender sØknadene  samlet til fylkesman-
nen. 
SØknader ma vre kulturkontoret i hende innen 1. mars 
1988. 

Enebakk Kunstforening 
avholder salgsutstihingen: 

Vl INVITERER" 
i kom.st.salen i Kirkebygden, Enebakk. Utstimngen er 
en vandreutstilling som presenterer Akershus-kunst-
nere i bilde og skuiptur. 
Apent: LØrdag 30/1 kl. 15.00-18.00. SØndag 31/1 kl. 
13.00-18.00 
Onsdag 3/2 kl. 15.00-20.00 
LØrdag 6/2 kl. 15.00-18.00. Søndag 7/2 kl. 13.00-18.00 

Styret 

Flateby Vannverk Alt 
innkalier til ársmøte pa Samfunnshuset onsdag 10. febr. 
1988 kl. 19.00. Saker iflg. vedtektene. Sakspapirene blir 
utsendt til andelseierne. 

For styret: Pal Rust 

Kirkebygden Vel 
Arsmøte tirsd. 9. febr. kl. 19.30, gamie herredshuset. 
Forsiag ma vre styret i hende 14 dager fØr motet. 
Nye medlemmer hj ertelig velkommen. 
Henv. Kjell Rignes, tif. 92 63 74 e. kl. 19.00. JrgenHen-
riksen, UL92 63 89 e. Id. 19.00. 

Styret 

Enebakk Pensjonistforening 
bar ârsmØte pa Herredshuset onsdag 10. feb. kl. 17.00. 

Styret 

Enebakk Iandbrukslag 
minner medlemmene om den mánedlige kaffekvelden 
pa BØndernes Hus onsdag 3. feb. kl. 19.00. 
Ole Bjorn Rukan forteiler fra Afrika. Ta med ektefeilen! 

Styret 

ONSKES LEID 

Ungt, gift par 
med et barn, sØker leilighet, hus, snarest. 

Tif. 02/92 70 '76 



Detforste skritt mot en vellykket reise 

- Vi ordner alle billetter! 

asim REISEBYRA a.s 
Storgt 11, 1800 Askim, Norway 

Telefon (02) 88 40 22 

V 

mm  VIN TERFERIEI TRYSIL 	mom  

• 12 skitrekk 
• Midtuketilb., 5 dogn, fra 900 med 1/2-pensjon 

Trysil Hotell 
2420 Trysil - TIf. 064/50 833 	 • 

LANGRENNSmTILBUD. 
Konkuffansem  
ski 	

 40% 
Fischer m/tørr eller svartsâle 

Madshus m/torrsale 	  

1(onkurransem 
30°k stovier 

Alfa og Salomon 	  

 RTFr.,  
Stremsvn. 54-58 , 

TIf.81 3422 	ST Rb MM EN 

GODE SKInTILBUD 
Alpint senior  

Elan ski 
rn/marker 23 bind. for 1.396,- 

Rossignol Lady R. 
m/Tyrolia 190 bind, for 2.190,- 

Atomic formidable 
m/Tyrolia 290 bind., for 2.296,- 

Alpint junior  

Elan ski 
m/Tyrolia 90 bind., for 1.194,- 

Rossignol Rock 
miTyrolia 90 bind., for 1.399,- 

NA 995. 

NA 1.595. 

NA 1.795. 

NA 895. 

N5101950 

Alle priser er inkl. montering 

Storgt. 23 - Lillestrom 
TIf. 06/81 1542 

SPORT & FRITID  
Flelistueweekend 

2 dogn, 19-21/2 	kr. 495,- 
1 dogn, 13.-14/2 	kr. 250,- 
- pr. pars. i dobb.rom (dusj/wc i 
korr.) inkl. 1/2 pension + lunchpk. 

FAMILIETILBUD: 50% rabatt for 
born 3-15 âr v/ekstro sang. 
Trivelig fjelistuemille,  kort vei tl 

'5usjeen Hoyfj.hot. rn/bar, dons, 
vemmeholl. Moskinprep. leper I 

skog og fjell. NY SKIHEIS 
(1. 900 m, H. 150 m). 
Co. 1 km frci fjellsruen! 
Bestill no! 

4i& 
nor.sju 
hotels 

Fjellheimen 
høyfjeflssenter 

2612 Sjusj.eñ 
TIf. 065/63 409 

Helpensjon 2 dogn kr 850,- pr. pers. 
Helpensjon 1 dogn kr 450- pr. pers. 
Begrenset plass enkelte week-ends. 

Dansebar m/orkester - Svømmehall - Sauna - Helse- 
studio - Solarium. 

Velkommen til et avslappende opphold. 

Rica Otrud Hotel 

H
.11

  

TIl. (065) 50 100 RI( Postboks 3025 Stavsberg 
2301 Hamar 

   

I Fantastisk week-end tilbud! 

OPTISK SYNSPROVE 

   

 

Optker SYSTEIN KROCSH 

 

SKI OPTISKE as Asenve,en 1. 1400 SKI Teleforn 87 05 24 

VI G N Efl 

Annonser leses av folk flest  

SOMMERHUS- 
FERIE I DANMARK 
Na har den kommet. Euro-
tourist sommerkatalog! 
Veig blant 1200 moderne 
feriehus ved Danmarks bes-
te badestrender. 

Skriv eller ring oss om en 
katalog. 

HESO REISERAS 
Stabburvn. 1, postboks 434, 

1601 Fredrikstad 	,"> 
lit. 032/97 715 

JA TAKK, send meg vennhigst 

Eurotourist sommerkatalog. 

Navn: 	  

Adr 	  

Postnr../sted: 	  

Annonser leses 
av folk flest 

**** * * * * ** ***** * 

*. FAMILIENS 
REISEMAL * 

$A(AICK 
F3C1. fiOl'(IL. 

*. 	med kjempetilbud 
* 	I vinterferien: 

21/2-26/2, 2 voksne 
* 	og2 barn kun 
* 	kr. 6 000,- 

med eget soverom for 
* 	barna. 

Ring oss for opplys- 
* 	finger og bestilling 

i tif. 064/84 758 	* 

* eller 84 742. 
* * ****************** 

COMFORTS UTIKKEN 

med installasjon- 
service 

KJEPPE 
BREDA 

SKI STASJON 

— VS/Sty 

Tor Veiteberg A/S 
Aut, rorIeggerlirnia 

BREDA INDUSTRIBYGG KJEPPESTADVEIEN SKI 
TELEFON 8735 06 
TELEFON 87 08 28 

DROSJER 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOG NVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf, 92 41 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
09 fIt. 094/14 867 

DOG NVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DOGNVAKT 

P 

Siste frist for 
a unngA stopp pA 

Vignett er 12. februar 



VIGNETT 

FRISØR MURERE RØRLEGGER 

Audi Erling Rod A/S 

lFaaU 411tr, 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

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

Jan M. Johansen 
Mur, PUSS, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

I 

I 
EILAG 	:1e 

OSVALD N0DLl 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

KVIKK HENS 

lzz71/i 
	. 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenterel, 1911 Flateby 

TI. 02/92 83 74 

SJAFØRSKOLE 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Klasse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Cm nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

GAUTE'S TRAFIKKSI(OLE A/S 
Opplr/ng pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Økonomi & Regnskap Enebakk A/S 
Alt innen regnskapstjenester" 

Reg. revisor Sten Roy/k 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

TANNLEGE 

Stein IJarre-Ilanssen 
Grendesenteret. Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

BILFIRMA 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askim 

88 15 70 

Flateby Antirust 
KJØp 09 salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/928070, 1911 Flateby 

Landhruksregnskap, Økonomi 
og mindre handelsregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

SPESIALFORRETNINGER 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Bolt Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

TØMMERMESTER 

Lennestadvn. 5 	TIf. 02/92 65 43 
,4, 	1912 Enebakk 	Mobil 094-37 548 0  r'  e 

MAO" Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

09 modernisering 

Fast pr/s 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

GLASSMESTER 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvarel/trykk 
1911 Flateby - tit. 9286 10 

Ogsa kveldstid 

BLIKKENSLAGER 

EL-INSTALLASJON 

Ristorante ITALIA a.s' Pizzeria 

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

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

REGNSKAP 

Enebakk rørleggerhedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
IlL EN MEGET GIJNSTIG PRIS. 

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 9243 54 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEJD 

13 111  

hilIu9EIi 

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

Erik l(jelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENOJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

PrOdUksiOn - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

CS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt I nydyrking. bakkeplanering 

09 annen massetransport. 

RIingen 
TIf. 8370 19/72 1685 

* (.5 YrkeskIr 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kl. 19.00. 

Enehakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 71, 1914 Ytre 
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82 

1800 Askim 

NDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 
Kjop din nye el/er brukte bil hos oss. 

TIf. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

VETERINJER 
Skedsmo Dyreklinikk Riis gàrd, KJELLER 

(Skillet Ira Fetvn. v/flyplassen) 
Apent fra morgen hI kveld 

hele uken unntatt Iord./sorid. 
Timeavtale lIt. 06/87 81 92 

Enebakk 
Transformator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 9285 40 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-radgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 4774 

o piLtiG I 
Studer 

annonSefle 

nebcikk 
egnskapskontor 

Medlem av 
PRF Norske Regnskapsbyrâers Forening 

TI!. W) 92 63 03 	ICR Postboks 24 
1912 Enebakk 	Godkient regnskapskontor 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisor 

Saig av hárpreparater og parfymeartikier. 

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

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

DAME- OG HERREFRISOR 
SQL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand. - fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 9254 13 

Bjerke Ilardesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Siw's salong - fit. 928049 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

Dame- og herrefrisør 
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord. 

Stengt: Mand. og torsd. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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



.Skolesjef Hans Erik Holm. 

Annonser leses 
av folk flest 

OYEREN BENSIN & SERVICE 
1911 Flateby 	 (D I 

FEBRUAR-TILBUD 
UTLEIE AV 
VIDEO-FILMER 	  KR ZOM 

Service Ira 11.00-18.00 
	

Apningstider: 
Eventuell fimebes filling 

	
Mand.-t red 	06,30-21.00 

lit. 02192 8132 
	Lard. 09.00-20.00. Sand. 09.00-21.00 

Fyriiigsolje 
og parafin 

   

   

 

NOROL 

 

   

   

NB! Med Norol nye fyringsolje far du mer 
varme ut av hver liter - men den koster ik-
ke mer. 
Várt ordrekontor Sjursøya er betjent fra kI. 
7.00 til kI. 19:00. 

Parafin - 68 65 10 
Fyringsolje - 6743 80 

Bestill I dag! 

Skolesjefen om l2ererkonflikten: 

Kulturk mp 
- Skal 1arerne tvinges i 

kne? Vii sentralmyndig-
hetene representert ved 
regjering og i praksis og-
si Norske Kommuners 
Sentralforbund bruke 
maktmidler for a tvinge 
en tenkende, reflekteren-
de og samfunnsbevisst 
stat i kne? - spØr Ene-
bakks skolesjef Hans Erik 
Holm i en artikkei i Aft-
enposten forrige onsdag. 

- Hvis man ná bruker ytre au-
toritet og pa den máten tvinger 
lrerne i kne, da kan hele várt 
skolesystem rokkes ved. Det vii 
bli en arbeidsjuridisk seier med 
là laurbr, sier Holm til Vignett. 
- Màten myndighetene har tak-
let denne konflikten pa viser en 
total mangel pa psykologisk 
innsikt. 

Laererflukt 
I kjØivannet av konflikten opp-

lever vi ikke bare at irere sØker 
seg annet arbeid, men vi opp-
lever ogsà det som ma betegnes 
mer kortvarig flukt i form av 
stadig flere permisjonsØnsker. 

Ubehag 
Det helter etter hvert en slags 

form for ubehag ved hele situa-
sjonen som gjØr  at flere og flere 
Ønsker a komme unna, i alie fall 
for en tid. Aidri har noen gruppe 
butt iovet sà meget som ved re-
visjonen av MØnsterplanen, aidri 
har sà lite butt innfridd. Det skyi-
des vel et samspiil av tilfeidighe-
ter og den Økonomiske situasjon. 

Fundamentale behov 
- Et sted i artikkeien sier du at 

nà ma vi si fra om at rektorene 
vàre sitWr og skriver siuttattes-
ter til dyktige, aktive og sam-
funnsbevisste 1rere. Skier det 
ogsà i Enebakk? 

- Det gjOr det. Det er silk at 
hvis ikke fundamentale behov 
hos en yrkesgruppe biir ivare-
tatt, da vii ikke samspillet funge-
re og fØigende skier: 1. Enten inn-
ordner man seg i underdanighet 
som er ensbetydende med at 
man tar knekken pa seivstendig-
het, integritet og initiativ, eiier - 
2. Man saboterer I arbeidsfor-
hoidet eller 3: Man foriater for-
hoidet, ved a si opp og ga sin vei. 

Far vi sokere? 

Og i Enebakk er det butt skre-
vet mange attester, spesielt pa 
ungdomstrinnet, hvor man en-
keit kan absorberes av det priva-
te nringsiiv. Dette betyr at en-
hetsskoien star i fare. Vi lyser ut 
nye stillinger, og spørsmáiet er: 
fAx vi sØkere, og i tilfelie: Hvem 
vii fylie opp de tomme piassene? 

- I artikkelen sier du at sam- 

tidig som lrerlØnnene biir hg-
gende grovt etter, er nye krav 
butt presset frem om omstllhing i 
metodebruk og samarbeids-
forhoid, alt mens foreidrene kia-
ger over eievenes mangiende 
kunnskaper og oppdrageise. 

Livssynsskoler 
- Hvis man oppiever at nivàet 

senkes ytterligere I skoien, kan 
det bre seg en foreidrereaksjon, 
som i sin tur kan fØre til at hele 
samfunnsskolen kan bli brutt I 
stykker. Og det er paradoksait 
med den sittende regjering. Re-
sultatet kan bli at vi far livssyns-
skoler, fordi iivssynsgrupperin-
ger ailtid har vrt opptatt av 
skole, oppdragelse og utdanning. 

AmbisiØse Brums-foreidre 
setter i gang utvalgsskoier for eli-
ten, og iivssynsbevisste men-
nesker vil se et behov for skoier 
silk som det delvis har skjedd 
med barnehagene. Vii regjerin-
gen det? Vii man at Or ni-àrige 
skole skal gã i oppløsning? 

- Det offentlige bør da kanskje 
ta seg av de eievene som ikke Mr 
noe annet tilbud av forskjeuuige 
àrsaker. 

Kulturkamp 
Hadde det vrt et iedd i en 

samfunnsstyring med privatise-
ring som mài, hadde myndig-
hetenes skolepouitikk vrt ef-
fektiv. Jeg tror imidlertid ikke 
det er utgangspunktet, sier 
Holm. 

- Du kalier irernes aksjon en 
modig reaksjon pa tidsàndens 
motekulturer hvor kiassiske iivs-
verdier star pa spill. 

- Dette er i virkeiigheten en 
kuiturkamp. Pa den ene siden 
har vi verdier som nestekjriig-
het, medmenneskelighet, evnen 
til omsorg, evnen til a ire seg a 
se kulturverdier. Det verdifulie i 
kunstnerisk utfoideise. Dette er i 
karp kontrast til et samfunn 

hvor alt males i Økonomi og re-
sultatvurderinger. Kiassiske iivs-
verdier er et samfunn basert pa 
livsverdier og iivsstandard. Et 
samfunn hvor mennesket vurde-
res ut fra hva det er - ikke hva 
det presterer. 

- I arbeidshivet har man krav 
pa a bli vurdert ut fra andre kri-
terler som for eksempei hva man 
har prestert? 

Hoidning til mennesker 
- Jo, men nà snakker jeg om 

hoidninger til mennesker, sier 
Holm. 

- Man ma seivsagt oppmun-
tres til a prestere, silk at man for-
star de kriteriene som iegges til 
grunn ute I arbeidslivet. 

Jeg fØier imidiertid at endrin-
gene i samfunnet er til a ta og foie 
pa. Ego-bØigen har nàdd nye  

hØyder. Forskjeuien meliom a 
iykkes og mlsiykkes har butt sà 
synbar. 

Det vi ber om er at dyktige l-
rere ma là bli I skolen. At de far 
iØnns- og arbeidsforoid som gjOr 
det muuig for dem a fortsette sitt 
arbeid etter skoiens málset-
tinger. 

Rasende oppror 

- Forstàr poiitikerne aivoret i 
ituasjonen? 
- Det er lang avstand til gras-

rota, og det tar lang tid fØr  man 
forstàr dybden. Lrerkonflikten 
er ingen enkei strid om fattige 
iØnnstrinn og overtidsbetauing. 
Det er norske imreres rasende 
opprØr mot degraderingen og ut-
armingen av norsk skole og Ut-
danneisesvesen. Myndighetene 
skal ha konflikten inn i en vanhig 
arbeidskonflikt. Det er spØrsmàl 
om modning og tid for a vinne 
forstàelse for hva det dreier seg 
om. Hvis andre i skolesystemet 
sier fra, hàper jeg pa forstàeise 
for konflikten. Hàpet er ogsà at 
det skal bre seg større forstàelse 
for irernes arbeid blant folk 
flest, sier Holm, og iegger til at 
han har stØtt pa en del lrerhets 
I det siste, men ogsà mange men-
nesker med stor forstaelse for 
konflikten. 

- Er det virkelig sa iile i sko-
len? 

Lay rekruttering 

- Vi har butt pàiagt mange nye 
oppgaver men ikke flere midler. 
Tvert imot har vi fàtt mindre til 
utstyr. Bemanningsmessig er det 
trangt. Det generelle samfunns-
syn har vrt med pa a sette sko-
len I miskreditt. Dette henger 
sammen med den Økonomiske 
utvikuing. Det iØnner seg ikke a 
invistere i utdanneise og lang-
tidsutdanneise. Ved pedagogisk 
seminar er det nâ skremmende ii- 
ten tilgang, ved aiimennutdan-
ningen er studieplassene ikke 
fyit opp. Det skal bli vanskelig a 
là lrere framover. Vi sà det i for 
her i Enebakk. Det var bare 50 
søkere til irerstillingene, mens 
det for fa àr siden var there hund-
re. Pr. i dag merker vi ogsà en tii-
tagende tendens til Ønske om 
studiepermisjoner. 

Optimist 

- Skolen er virkeuig I ferd med 
A bryte totalt sammen? 

- Jeg er optimist, og tror det re-
ageres for det er for sent, sier 
Holm. Holdningene fra senrale 
myndigheter har endret seg dag 
for dag, og spesieit siden statsmi-
nisteren kom hjem fra Kina sy-
nes jeg A ha merket denne hold-
ningsendringen, sier skolesjefen. 


