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Kjop og saig av biler Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TH. 92 80 70 

ABC-bank tilbyp postgipokonto I 
epstatning for nanKlInaien 

—To dager fØr  den endelige av- 
gjørelsen om a legge ned flateby- 
filialen av ABC—bank Enebakk 

falt, fikk neringsdrivende pa 
senteret respons pa sitt Ønske om 
et mote med banken. 

ABC—bank pa" Flateby: 

Kpoken Pao dopa 
Hovedstyret i ABC bank har entydig og kiart 
vendt tommelen ned for ABC-banks filial pa Fla-
teby. Styret valgte, som ventet, a fØlge den regi-
onale og lokale innstillingen. Dermed er det ikke 
lenger spørsmál  om flatebyfolk vil beholde náve-
rende banktilbud men om hvor lenge det gâr for 
man setter kroken pa døra. 

-Vi arbeider med alter-
native lØsninger for 
kundene, sier banksjef 
Kjell Runar Johansen. 

-Jeg har ikke fâtt tilsenctt 
styreprotokolien fra behand-
lingen i hovedstyret, men sâ 
langt er det ikke satt noen en- 

delig dato for nedleggelsen, 
sier banksjef Kjell Runar Jo-
hansenHan regner med man i 
dette stykket star temmelig 
fritt. Nàr det gjelder alternati-
ve tilbud til bade nringslivs-
kunder og private kunder pa 
Flateby, sier banksjefen at 
man forelØpig ikke har kom-
met med konkrete tilbud til 
kundene, men at det arbeides 
med forsiag til alternativer. 
-Vi har hatt et mote med 
nringsdrivende. og vii f1e 
opp dette. Vi prioriterer til-
bud om alternative lØsninger 
hØyt, sier Johansen.Han leg-
ger til at de nringsdrivende 
pa senteret har individuelle 
behov som krever individuel-
le iØsninger.-Nâr det gjelder 
den kundegruppen som ned-
leggelsen blir vanskeligst for, 
pensjonister og eidre, sá har 
vi invitert dem til et mote i 
midten av mâneden. Der vii 
en av vare seniorservice-kan-
sulenter vre tilstede og 
orientere. 

Glad kretr 
Martin Kath-

rud, (7) IL Driv 
har grunn til a 
smile. 	SØndag 
gikk han helt til 
topps i kretsme-
sterskapet i sin 
kiasse i Trulse-
bakken pa Kol-
botn. IL Driv for-
synte seg for-
Øvrig godt av 
premiebordet i 
dette kretsme-
sterskapet. 

Se side 7 

     

     

     

     

 

'5ftflett 

 

UNNGA 
VIGNE . oTQpp PA 

POSTGIRBLAAf  
ETAL DIN 

l- r, 
IKKE DETTE 

SKjER HAb 
INr'tA 	'uU -V VIG" 

IY 771 

Sste jtst 

  

  

Ytre: 

Blip 4-5-ärs- 
kiubben 
nedlagt? 

Se side 6 

banken nâr som heist var villig 
til a delta i et mote og redegjøre 
for beslutningen sam var tatt, og 
diskutere praktiske lØsninger pa 
probiemer. Pa dette mote deitok 
tre representanter fra de n-
ringsdrivende pa senteret ,og det 

Tove Øien:-Tilbudet 
ma fØles som hem 

skaffet seg nye bankforbindelser 
allerede. sier hun. 

De nringsdrivende hadde 
bedt am et mote med bankens 
styre tidlig i hØst  da ryktene am 
nedieggelse 	begynte 	a 
svirre.FØrst for ca tre uker siden 
fikk de skriftlig svar med invita-
Sian til mØte.I brevet het det at 

-Jeg vet ikke orn jeg skal le el-
ler grate. 

Pengene vii de ha, selv nar de ik-
ke opprettholder noe reelt tilbud. 

-Jeg foreslár at disse kundene i 
stedet bruker sine egne pastgiro-
kanti De fleste har en egen 
sádan.Gjennom den avtalen vi 
har med NEVI er det nâ rnulig a 
oppnâ kassakreditt pa pastgira-
kontoen som ogsá etterhvert er 
butt rentebrende.Tidligere reg-
net nringsdrivende det som lite 
lØnnsomt a bruke postgirakonta 
fordi den ikke var retebrende. 

Bade det forholdet, og mulighe-
tene for kreditt er nâ endret, Det 
skal vre et mote pa senteret i 
nr fremtid, og jeg vii da infor-
mere nrmere am disse tingene, 
og skaffe til veie diverse infor-
masjonsmaterieli, sier Tove Øien 
som fartsatt mener det vii vre 

vanskelig a etablere en ny bank 
pa Flateby.-Det har vrt usik-
kerhet omkring fihialdriften her 
sa lenge at folk antagelig har  

var ikke styret, men banksjef 
Kjell Runar Johansen som svar-
te pa spørsma.l og redegjorde for 
beslutningen. 

-Det banken hadde a fortelle ass, 
sier Halyard Waade i grendesen-
terkamiteen til Vignett,-var at 
man ikke kunne love minibank, 
men at en silk lØsning muligens 
kunne vurderes pa et senere tids-
punkt. Nattsafen vii agsa bli bar-
te i forbindelse med at fihialen 
legges ned. 

Bankens forsiag til hvordan de 
e 

00 	-0  .p 

gens omsetning var utrouig:-De 
tllbød oss a plassere pen-
gene pa bankens postgiro-
konto! sier Waade-Nár det 
gjaidt vekslepenger mente bank-
en at nringsdrivende kunne 
ordne seg slik at tie hadde veksle-
penger for heie uka tilgjengelig. 
Med andre ard- vi fikk vre 
bank sjØl. Og skulle problemene 
bii aktuelle, kunne vii verste fall 
ringe til hovedkontaret i Kirke-
bygda, sâ kunne man sende en 
bil derfra, forteller Waade. 

NØringsdrivende pa senteret fin-
ner imidlertid ingen grunn til a 
svare pa bankens tilbud. 

-Vi skal ha et nytt mote med 
nringsdrlvende pa Flateby i 
nr framtid for a diskutere et 
initiativ for a skaffe ass et nytt 
banktilbud, sier Waade.-Dette at 
nringsdrivende trenger en 
bank er en detalj. Det vesentlige 
her er at folk flest har behov for 
en bank. Og det er naturlig at det 
er de nringssdrivende som tar 
initiativ for ogsâ a lØse privat-
folks bankbehav. 

a 1010$ som haon 
ABC-banks tilbud til neringsdrivende om a benytte 
seg av bankens postgirokonto, ma fles som en han, 
sier poststyrer Tove Øyen i en kommentar til Vignett. 



FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg 

etter beste skjønn. Du kan skrive anonymt, 
men redaksjonen ma ha navn og adresse. 

Mer om bussbua: 
H 0 arreisende 

Fopkiaping til kunde 
Til den kunden som har mat-
tet vente opp til 14 dager for a 
fA en spesieli vare i var for-
retning, ma vi bare bekiage sa 
mye. Arsaken til dette vil vi 
nok tro ligger I at var leveran-
dØr ogsa bar vrt utsoigt et-
ter nyttar. Det rammer jo 
fØrst oss, og siden vâre kun-
der. Dette er veidig uheidig og 
vi har tatt det opp med var he-
verandØr, og mener at dette 
na skal vre rettet opp. Da vi 
ikke vet hva for en vare var 
kunde har ventet pa, er det 

vanskelig a ha noen annen 
formening om saken. Dette er 
ikke ment som noen unn-
skyldning, men en liten for-
kiaring. Vi satser selvfØlgelig 
pa a ha varer til enhver tid, 
slik at vare kunder skal fd de 
varene de sØker, na.r de tren-
ger dem. Vi vii jo selvfØigehig 
har fornØyde  kunder. Det er 
det vi lever av. 
Med hilsen for Clifford 
mat AIS, Arve Barbak-
ken og Kaare Soiheim 

Hva skier I Enebakk? 
Vi vii gjerne vite hva barn - ungdom 

voksne gjor og tenker! 
Ring eller skriv til 

cJJijtu tt 
Postboks 62, 1912 Enebakk 

TIf. 92 65 40 - 92 65 50 

Kje t 	ikt? 
Det bie kjemperespons pa var første pre-
sentasjon av kjente ansikt i bygda. Hele 
30 personer gjenkjente Ingrid Nordlie pa 
Flateby som 10-áring. 
Av de 30 personene som henvendte seg 
med niktig svan har vi trukket ut disse 
som har fátt tilsendt hven sitt lodd i pen-
gelotteriet: 
Synnøve Saniberget, Kirkebygda 
Randi Andesen,Flateby 
Liv Vikan, Flateby 
Marit Erfjord,Flateby 
Kai Strøm,Kirkebygda 

Og her pnesenterer vi ukens ansikt. Gjen-
kjenner du vedkomniende, sã skniv til 
oss, eller ring tif. 926540. 
innen tirsdag morgen.Denne gangen trek-
ker vi ut tre personer som far tilsendt 
hvert sitt todd i pengelotteriet. 

STIKKORD: 
Bosted: Flateby 
Yrke: Pensjonist 
Hobbier/interesser: Fotball 

VIGNETT 

Svar til kunde 
pa Grendesenteret 

gills,  
Gudstjenesteliste til 

14. februar 1988 
Enebakk 

Ki. 11.00: Mari kirke. 
Fam. gudstj. og sam-
tale gudstj. v/Johan-
nessen. 

Kl. 11.00: Streifrnn, Fla- 
teby. 	Sportsgudstj. 
vlHelgheim. 

Askeonsdag 
17. februar 

Ki. 19.00: Stranden be-
dehus, Flateby: Faste-
gudstjeneste v/Helg-
heim. Nattverd. 

Torsdag 11/2: 
V) 19.00: 

HAMBURGER HILL 

Søndag 14/2: 
B) 16.30: 

JAKTEN PA DEN 
FORSVUNNE DRAGEN 

U) 18.30, kr 20,-: 
CRITTERS - DE BITER! 

V) 20.30: 
HAMBURGER HILL 

PLAKATEN 

Inntak av barn 
i barnehager. Se ann. 
Flateby kino 
viser bl.a. <<Ham-
burger Hill>> denne 
uken. Se ann. 
Arsmøte 
Ytre Enebakk TJng-
domsklubb fred. 12.2. 
Se ann. 
Betel 
Husk ukens mØter. 
Se ann. 
Skiskole 
vlYtre 	Enebakk 
skole. Se ann. 
Enebakk Pensjo-
nistforening 
Arsmøte 10. feb. 
Flateby Vann-
verk A/L 
Arsmøte 10. feb. 

Ungdommen i Enebakk har nok 
A gjøre til at de ikke har behov for 
A kiudre ned alt som blir satt opp 
av bussbuer 0.1. Vi bar blant an-
net tre ungdomsklubber i Ene-
bakk. Og selv om de ikke har 
âpent hver dag, skulle ikke sánn 
kiudring vre nØdvendig. Jeg er 
selv en ungdom i 15—ârs alderen, 
og vet derfor en del om hva vi har 
A gjØre. De dagene det ikke er 
ungdomsklubb, har de fleste av 
oss noe annet a drive med. For 
eksempel idrett, skolemusikk, 
forskjellige hobbier. Eller vi kan 
rett og siett bare gá rundt om-
kring og treffe venner. Jeg kunne 
ihvertfall ikke tenke meg a skri-
ble ned ting som vi har fatt for at 
aile kan bruke og ha nytte av. 

Til foreninger, institusjoner og 
andre som benytter oppslagstav-
ler, butikkvegger eller andre ste-
der til a henge opp plakater: 
- Dere vil vel gjerne at det dere 
vii opplyse om blir lest? Et godt 
rád: Ta plakaten ned igjen nãr 
den ikke lenger er aktuell! Selv 
har jeg ved forskjellige anled-
finger satt opp plakater. Senest i 
slutten av januar i ar. pa en bu-
tikkvegg fant jeg atte plakater 
som alie fortalte om begivenhe-
ter som var avviklet fØr  jul. Jeg 
rev ned de gamle plakatene. Det 
kan jo seivfØigelig ogsâ andre 
gjøre. Men det er vel mest riktig 
at de som henger opp plakater 
ogsa tar dem ned igjen. Du sitter 

Apent mote om 
hjernehinne 
betennelse 
Hjernehinnebetennelse er 
en sykdom de fleste fryk-
ter og er opptatt av. Loka-
lutvalget av tiliitsvaigte i 
Norsk Hjelpepleierfor-
bund i Folio har nã tatt 
denne saken pa alvor, og 
inviterer neste onsdag til 
âpent mote om denne syk-
dommen i eldresenteret 
pa Ski. 
Tilstede pa mote vii det 
ogsá vre representanter 
for Landsforeningen mot 
hjernehinnebetennelse og 
prosjektleder Gunnar 
Bjune ved Statens insti-
tutt for folkehelse skal 
fortelle om hjernehinne-
betennelse, vaksiner og 
hvor langt forskningen er 
kommet nàr det gjelder 
sykdommen. 
Motet er âpent for alle in-
teresserte, foreidre, an-
satte i helsesektoren, sko-
icr og barnehager. 

Jeg tror ungdommer som gjØr 
dette har misforstatt hele opp-
legget. Her far vi en helt fly buss-
bu for at den gamle var revet ned 
og "ferdig utskrevet". Altsã et av 
ungdommens verk. Etter en uke 
var den nye bussbua like ille. 
Hva gjØr vi med sant? Deter ikke 
bare ungdom som bruker denne 
bua. Og deter sikkert ikke veldig 
-hyggelig for eldre -eller voksne a 
sette bema i denne bua, for det er 
jo ikke akkurat Bibelen som star 
skrevet oppetter veggene. Jeg sy-
nes det er helt harreisende a unn-
skylde ungdommen for sânt. In-
gen har behov for a gjØre ting he-
le tiden!! 
15-firing. 

Som innflytter pa Flateby har 
jeg sett og opplevd hvor vanske-
hg det kan vare a komme inn i 
miljøet her. sa skjedde det en 
dag en forandring i ti1vreisen 
for de inngrodde enebakkingene. 
Nye eiere i kolonialen pa sen-
teret! Dette kunne ikke gâ bra. 
AttpA til skuile de godta at de 
nye eierne ikke var fra 
stedet.Butikken ble forandret. 
Det bie oversiktlig og fint. Men 
de fleste kiaget. De yule ha det 
slik det hadde vrt. Angaende 
varer som kan bhi utsoigt, gar det  

14 dager fØr  nytt kommer, skriver 
en kunde i Fritt forum 3.2. Til det 
vii jeg si:—Kan en grossist alitid 
levere det som bestilies? Tror de-
re de aidri er utsolgt der 
ogsâ?Det ma da ga an a ha litt 
forstaelse for slikt.Det samme 
opplever de andre forretnings-
drivende pa senteret ogsa. Men 
med den innstilIingen folk pa 
Flateby har til butikken, kan en 
vel ikke vente det. 
Innflytter som ikke kia-
ger. 

Ep dot noon igjen som 
	 gidder a lose plakater Vi bar fâtt ei fin jente. 

Toni Rustad Haugen 
Magne A. Haugen nà og leser Vignett. Hvis du slãr 

opp pa kunngjØringssidene og 
her firmer en annonse som er en 
uke for gammei, ja da synes jeg 
synd pa redaktØren. 
Men hvis du firmer ni plakater pa 
en butikkvegg og bare -en er ak-
tueli, da nytter det ikke a kiage 
til butikkinnehaveren som er 
snill og stiller veggplass til rad-
ighet. Nei, du mister vel heiler in-
teressen for plakater etterhvert 
og gidder ikke lenger lese dem. 

A.Gundersen 
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Sma. flarete og med an dedelig appetti 
Jordoer dares fgrste rastepIàss— 

CRITTERS 
-DE BITER' 

VIGNETT 

Ukens turner 
Som utgangspunkt for det-

te bidraget vii jeg bruke no-
en stikkord fra siste ukes 
innlegg. Ordene er samhoid 
og solidaritet. Jeg Ønsker ik-
ke a fortsette den filosofiske 
diskusjon om livssyn, men 
vise til dette med moe mere 
praktisk. Jeg vii peke litt pa 
de frivillige organisasjoner i 
vârt lokalsamfunn og den 
aktiviteten der som fremmer 
solidaritet, og styrker sam-
holdet mellom menneskene. 

Alle iokaisamfunn i Norge, 
ogsâ Enebakk, Ønsker a ha 
forskjellige former for frivil-
lige organisasjoner, som id-
rettsiag, musikkorps, spei-
der, veiforeninger, politiske 
grupper osv.osv. 

Innbyggerne i lokalsam-
funnet Ønsker mer elier 
mindre a delta i disse fritids-
aktivitetene. De fleste bade 
forventer og tar som en selv-
føige at de forskjellige fri-
tidsaktivitetene eksisterer i 
vârt nrmi1jØ. 

Fritidsaktivitetene er med 
pa bade a skape og vise at 
samarbeid i organisert form 
gir positive resuitater for et 
felles mil, og for den enkelte 
deitager, som erfarer at egen 
innsats gir et resultat bade 
for seg selv og fellesskapet. 
Det a arbeide seg gjennom et 
problem, finne en lØsning 
som gir et resultat er en be-
hagelig fØieise som de fleste 
kjenner. De to viktigste fak-
torene for a holde dette 
igang er den menneskelige 
ressurs og Økonomi. Silk 
som det er for tiden nã, er 
begge disse ressursene me-
get begrenset. Det oppstâr 
derfor ofte en drakamp mel-
lom de forskjellige gruppene 
og det blir skapt motset-
finger. Prinsippet om sam-
arbeid og samhoid synes da 
ikke a vre det mest frem-
tredende. jeg har selv fâtt fØ-
le den frustrasjon det er a 
sitte i to forskjellige styrer 
som siáss om den samme res-
sursen og ved a gi støtte til 
den ene gruppa, fratar en 
den andre muiigheten for 
sárt tiltrengt støtte. Dette 
Økonomiske problem kan sy-
nes uløselig, men bedre ko-
ordinering og samarbeid vii 
kunne gi bedre fordeling og 
unngâ at slike situasjoner 
oppstâr. 

Enda viktigere enn den 

Økonomiske faktor, er allike-
vel den menneskelige res-
surs. Uansett hvor god Øko-
nomien er, sâ er det den men-
neskelige faktor som skaper 
og former vãrt nrmiljØ og 
den aktiviteten som foregâr 
der. Effekten av dette vii Øke 
dersom flere deitok i dette 
arbeidet. 

Enkeite personer har lagt 
og legger ned et enormt ar-
beid pa sin fritid i Enebakks 
ulike foreninger. Uten disse 
ivrige og pliktoppfyllende 
menneskene yule vãrt nr-
miljø vrt mye fattigere. 
Uten slike iidsjeler yule nok 
mangt og meget vrt ned-
lagt. (Noe som dessverre og-
sã blir gjort) Tenk hva det 
yule bety for feliesskapet, 
samholdet og trivselen I várt 
nrermiijø om flere deltok i a 
dra dette lasset sammen. 
Istedet for som nâ, hvor noen 
fâ aktive personer skal bru-
ke hele sin fritid pa noe som 
svart mange bade bruker og 
har giede av. 

For a understreke det vik-
tige med fordelingen av ar-
beidet, vii jeg ogsá peke pa 
at de fleste i Enebakk bruker 
mye tid pa reise til og fra ar-
beid, da de fleste av 055 ar-
beider utenfor kommunen. 
Ildsjeiene og de mest aktive 
har ogsâ den lange reise-
veien, og de Ønsker ogsâ a til-
bringe tid sammen med sin 
famiie etter endt arbeids-
dag. 

Na som det ser ut som om 
jappe- og egokulturen star 
for fail, er kanskje tiden mo-
den til igjen a styrke disse 
fritidsaktivitetene, forbedre 
samholdet og feliesskapet I 
vârt nermiljØ, og til sist og-
sâ gi iidsjeiene en mulighet 
til a tiibringe iitt tid sam-
men med sine familier. 

Neste gang Heige Mordt 

Rusty Margvardsen 

Kpise? 
Ogsa i Enebakk brygger det opp 
til krise i skolen for neste skoleár. 
I skolestyrets mote fØrstkom-
mende tirsdag skal skolestyret ta 
stilling til sju permisjonssØkna-
der. Skolesjefen har innstilt pa a 
imØtekomme sØknadene. 
De som sØker permisjon (hel eiler 
delvis):Øyvind Sand,  BjØrg  Be-
nterud og Erik Eliassen, Stranda, 
Jorunn StrØm, Haugila, Grete 
Kittelsen og Astrid Granhus, 
Kirkebygda og Ase Bremnes, Yt-
re Enebakk skole. 
Eliers far Vignett opplyst ved 
skolekontoret at det skrives flit-
tig attester rundt om pa skolene. 
Sá langt har âtte lrere bedt om 
attester for a sØke seg annet ar-
beid. 

Nytt fra 
bygnings 
rädet. 
Mild Buer har fâtt bygnings-
rádets tillatelse til a bygge rara-
sje pa sin eiendom grir.53, bnr.28 
pa Burstad i Dalefjerdingen. 

Inger L.Gulbrandsen og Torstein 
Frank har fâtt byggetillatelse pa 
enebolig pa gnr.4 bnr 272, Seije-
veien 4 pa Flateby. 

Lars Inge Solberg har ftt tillat-
else til riving av bolighus. Ut-
silppstillatelse og byggetillatelse 
PA 	eiendommen 	gnr.19. 
bnr.2.Flaen. 
Utslippstiliatelse for en boligen-
het er innvilget pa betingeise av 
bl.a.at avlØpsanlegget skal vre i 
samsvar med miljØverndeeparte-
mentets retningslinjer for Ut-
forming av separate avløpsan-
legg. 

Bygningrädet har innvilget sØk-
nad fra Kirkebygden Vannverk 
og Ytre Enebakk Vannverk om 
utslippstillatelse fra nytt vann-
behandlingsanlegg. Anlegges 
skal etableres ved BØrterelva i 
Ekebergdalen. Tillatelsen gjelder 
utslipp fra spylevann fra trykksi-
ler, avlØpsvann fra laboratorie-
benk og spylevann fra renhold. 

Bygningsrâdet avslo i t or en sØk-
nad om fradeling av 
boligtomt fra eiendommen Ting-
you, gnr.107,bnr.5 i Kirkebygden. 
Avslaget ble gitt under henvis-
ning til Plan og bygningslovens-
paragraf 117 og det da pagaende 
kommuneplanarbeidet. SØkeren, 
Nils Morten Strand anket imid-
lertid denne avgjØrelsen. Arealet 
ligger innenfor det omradet som i 
kommuneplanen er avsatt til na-
tur og friluftsformál, grensende 
opp til nringsarealer, og det var 
blant annet dette som bygning-
râdet la til grunn for a oppret-
tholde sitt tidligere vedtak om 
avslag pa sØknaden om frade-
ling. 

Om dere etterlyser Fla-
teby Kinos torsdagsfore-
stillinger, gjØres  det opp-
merksom pa at torsdags-
-visninger fra og med 1988 
kun vii bli benyttet i helt 
spesielle tilfeller, f.eks. 
popu1re forestillinger 
hvor man regner med sto-
rinnrykk. Filmen vii da 

Filinen HAMBURGER ,HILL 
er en film bm soldatrIé kaffip 
for livet i Vietnam. Nye rekrutter, 
mange rett Ira gàrdene og Ira ga-
tene i USA, andre erfarne solda-
ter. 

I mai 1969 ble mennene i 101 
Airborne Divisjon satt inn i kam-
pen om askammen, som gikk un-
der betegnelsen Hill 937. Det ble 
en av de blodigste og mest bruta-
le kampene i Vietnam-krigens 
historie. Etter 10 dager nâdde de 
toppen. Da hadde begge sider 
lidd store tap og askammen var 
nrmest dekket av sàrede og dØ-
de. De overlevende amerikaner-
ne ga den blodige slagmarken 
det groteske navnet Hamburger 
Hill. 

CRITTERS - DE BITER! 
Critters, 8 sma, harete fanger 

som er rØmt  med et romskip fra 
et sted ikke langt Ira jorda. De 
har bare en tanke i hodet: A spise 

Barnefilmen denne uken er 
JAKTEN PA DEN FORSVUNNE 
DRAKEN 

Folly og Jim har ftt en drake 
som gar hØyt  til vrs. Plutselig 
sliter den seg og blaser av sted. 
Folly og Jim er ikke snauere enn 
at de fØlger etter for a fA draken 
tilbaké. 

De kommer inn i en skog hvor 
de far se et stort slott, og her tref-
fer de Den BestØvlede Katt, som 
har en masse spennende ting a 
fortelle. 

Jakten pa draken fØrer Folly 
og Jim videre til de oppdager at  

bli vist bade torsdag og 
søndag. 

Førstkotnmende heig er 
et godt eksempel. Da vi-
ses storfilmen HAM-
BURGER HILL, og den 
vii pa grunn av stor popu-
laritet over hele landet 
bli satt opp bade torsdag 
og sØndag. 

for a bli kjempstore og uovervin-
nelige! Jorda er deres fØrste 
rasteplass... Kampen gár pa ia 
stoppet disse fØr de begynner a 
spise 

Ganske spennende og <'biten-
de'< komedie. 

den sitter fast i et fyrtárn... 
En tegnefllm i farger med hu-

mØr, fart og spenning. 
Inger 

ens altist 

Annonser leses av folk flest 



NY kapellanbolig I 889M 

—Det er behov for en ny kaliskapellan-
bolig i Ytre Enebakk, sier Biskop Lisle-
rud i en tilbakemelding til menighetene 
i Enebakk etter visitasen i 

desember.Lislerud peker sier i den for-
bindelse at det er grunn til a tro at den-
ne boligen vii komme med pa statens 
refusjonsordning fra 1988. 

Vi Presenterer 
politikerne 

Morsdag 
La mor fá en blomstrende dag. 

Buketter fra kr 25. 
En del potteskjulere 1/2  pris. 

vYgI,s.fl t914 Y. End,OVL It INV2MVI. PVCg,,O 3 V9 26 IV 

LOtr\r\ 

bbbister, 
vrnc tMDAVV 

OHflflDL  

Godt utvalg I kort 
og mange gode 

tips til morsdagen. 

Grendesenteret, 1911 Flateby - tlf. 92 87 21 

01jelekkasje 

Lekkasje i en returventil I en oljetank pa Ekeberg gird 
var arsak til at det onsadag og torsdag ble registrert 
oijesøl i Prestáa like nedenfor Ekeberg. 
Feilen ble funnet, og rettet opp I iøpet av torsdags 
kveid opplyser brannsjef Asbjørn Sandem til Vignett. 
Sandem sier videre at det ikke var tale om store oije-
mengder silk at det ikke er grunn til a tro at endene 
som holder til I omrádet vil bli skadet av oljesølet. 

VIGN EU 

—Hvorvidt man kan komme i 
gang med bygging av boligen i 
innevrende ár er spØrsmái om 
vhor stor del staten dekker. Er 
det snakk om 100 prosent er det 
kiart vi kan komme i gang nâr 
som heist, sier ordfØrer Kâre 
KjØiie til Vignett. 
Râdmann BjØrn Halvorsen sier 
at det flnnes tomt til siik bolig 
ved kirken, men at ogsâ andre al-
ternativer til kapeiianbolig vur-
deres, og at man for eksempel og-
sâ tenker i baner av a benytte en 
av komrnunens boliger, evt.sette 
opp et tiibygg til kontor.Det liar 
bodd to kapellaner i návrende 
boiig, Kirkebakken fire, og begge 
har bodd sâ trangt at de liar sett 
flytting 	som 	eneste 
iØsningen.Eliers er biskopen 
godt fornØyd med kirkegarden 
og det restaurerte bárehus og kir-
ketun ved mari Kirke, som han 
karakteriserer som et vakkert 
aniegg.Men biskopen pápeker at 
menigheten s.rt trenger et me-
nighetshus som et nØdvendig 
redkspa for a drive aktivt menig-
hetsliv. I dette stykke er Ene-
bakk prestegjeld butt liggende 
etter i utvikiingen, hevder Lisle-
rud. Pa denne bakgrunn gir bis-
kopen sin fulle stØtte til planene 

Torsdag den 18. februar 
besOker Edin LØvás igjen 
Mari menighet I forbind-
else med menighetssam-
lingen pa Bjerkely. Denne 
gangen vii han ta opp 
spørsmãl omkring leder-
skap i kirken. 

'<Formann, kasserer, sekre-
tar>', - det er uttrykk aile kjen-
ner. Og disse lederne behØves ba-
de i vanlige sammenhenger og i 
kirken. Men Bibelen liar ogsa an-
dre ord for lederne. Den forteller 
om apostler, profeter, evangeli- 

om reising av et menighets-
senter, og sier at menigheten her 
har vist bade págangsmot og 
initiativ.—Det er likevei bisko-
pens mening at kommunen bØr 
vurdere a gi et vesentlig Økono-
misk bidrag til menighetssen-
teret, ikke minst fordi det her er 
ta1eom forebyggende arbeid til 
help for barn og unge, sier bisko-
pen i sin rapport. 
Kirkegàrdene 
Her sier biskopen at Enebakk 
kirkegãrd vii trenge nye felter al-
ierede i 1991. Ellers fasthoider 
biskopen 
sin tidligere anbefaling om to kir-
kegârder i Enebakk. 
og mener derfor at det ikke skal 
aniegges kirkegârd i tiiknytning 
til en kirke pa Flateby. Derfor er 
det viktig at tilstrekkeiig jord 
sikres til bygdas hovedkirkegárd 
ved Enebakk kirke, og biskopen 
mener at dette bØr gjØres i for-
bindeise med saig av prestegâr-
den. 
Kirke p6 Flateby 
Biskopen sier at det ma bygges 
kirke pa Flateby. Dette for at kir-
ken skai kunne fØige foiket, og 
tiiby effektiv tjeneste. Han be-
kiager at tomtespØrsmàiet enná 
ikke er lØst. 

ster, hyrder, lrere, diakoner, til-
synsmenn osv. Hva betyr air det-
te? Hva er forskjeilen pa den 
slags bibelsk iederskap og det 
vanlige? Er det forresten bare le-
dertypene som betyr noe i kir-
ken? Hva med alminnelige ben-
kesiitere9  Har han eller hun noen 
oppgave, kanskje til og med en 
lederrolle av et eller annet slag? 
Aile kan vel ikke vre ledere, - 
eller kan de det? Og hvordan er 
det med ungene som vokser opp i 
kirken? Kan de fostres til leder-
skap? Hvor tidlig kan et ungt 
menneske bli seg bevisst sin opp- 

Enebakk prestegârd 
Troiig vii Enebakk presteg.rd 
komme opp for salg, og her me-
ner Lisierud det er naturlig at 
kommunen kjØper eiendommen. 
—Vognskjui / redskapshus pa pre-
steg.rden er i en siik stand at det 
er en skjensei og skam for hele 
nabolaget. Huset ma derfor rives, 
sier biskopen.I forbindelse med 
saig av prestegarden, ma menig-
hetens behov tiigodesees. Det 
gielder f.eks. tomteareai til kir-
kelige formal. Ellers stØtter bis-
kopen menighetsradets planer 
om a sikre forpakterboiigen til 
kontorer for den kirkelige ad-
ministrasjon i Enebakk. 

Ring 414635 
og bli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra kr. 50 pr. àr. 
For barn i nod. 

t REDD BARNA TIL: (02) 414635 

gave og lederroile i kirken? Alt 
dette er spørsmal  som vii bli tatt 
opp pa motet. 

Edin LØvas  liar vrt pastor i 
Misjonsforbundet i mange âr. N 
leder han Thomasgárden retreat-
senter pa Kornsjø. Dette senteret 
er bygget over samme lest som 
Sandom retreatsenter som LØvas 
arbeidet med i 30 Ar. Thomas-
garden er et senter for kristen 
meditasjon og kristent felles-
skap, bibelstudier og bønn. Det 
er et tilbud til folk som fØler de 
liar behov for noen rouge dager i 
meditasjon. 

LØvas er ogsa forfatter, og har 
de siste par ar skrevet flere bØ-
ker. 

Menighetssamlingene hadde 
ogsa hØsten -86 besØk av LØvas, 
og temaet den gang var: Hvor-
dan bygge et levende menighets-
fellesskap. 

Navn: Lucie Paus Falck 
Alder: 49 
Parti: Arbeiderpartiet 
Yrke: Fysioterapeut 
Poiitiske very i dag: 

Medlem av kommunestyret, 
formannskapet, nestleder for ad-
ministrasjonsutvalget. PA fylkes-
plan: Medlem av fylkestinget, 
fylkesutvaiget, nestleder for hel-
se- og sosialstyret, leder for 
Akershus Aps kvinneutvalg. 
Spesielt opptatt av: 

Planlegging av nringsutvik-
ling i kommunen, og etablering 
av arbeidsplasser, barnehager og 
primrhelsetjeneste. 
Interesser: 

Litteratur, sosial liv med gamle 
venner, barn og bikkje. 
Tillitsverv 	utenfor 
komm. virksomhet nA og  
tkthgrr 

Tidligere styremedlem i Oslo 
fysioterapiforening, har ogsà sit-
tet i styret for Ytre Enebakk Hus-
morlag, og i skblens arbeids-
utvalg. 
Tidligere poiitisk virk-
somhet: 

Barnehagenemnda 76-80, le-
der. Medlem av formannskap og 
kommunestyre fra 1980. Pa 
fylkesplan: Medlem av fylkesting 
og energistyre fra 1980. 

Navn: Carsten Henrik BarbØl 
Alder: 40 ár 
Parti: KrF 
Yrke: BygningsingeniØr/be-
driftØkonom 
Politiske very i dag: 

Medlem av kommunestyret, 
vara til formannskapet. For-
mann i skolestyret, nestformann 
i Tomteselskapet. 
Tidligere politiske very: 

Formann i Tomteselskapet, 
medlem av kommunestyret. 
Spesielt opptatt av: 

Skolesaker, teknisk sektor. 
Interesser: 

Landbrukssaker (driver gârd 
sammen med kona, i tillegg til 
forretningsdriften), musikk. 
Tiilitsverv utenfor kom-
munai virksomhet nã og 

Tidligere diverse tillitsverv in-
nenfor kirke- og misjon. Ingen 
tilhitsverv utover de kommunale 
for tiden. 

1' 
REDD BARNA 
Jcrnbanclorget 2,OsIo I 
Posigirokonlo 00 0187 

Lederskap i kirken 
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Supert karneval 
Stemingen sto i taket 

fra første  stund da Ytre 
Enebakk skolemusikk 
arrangerte karneval I 
ungdomsklubbens lo-
kaler lØrdag kveld. 
Korpsmedlemmene var 
kledd i de mest fantasi-
fulle kostymer, og ung- 

domsklubbmedlem-
mene som hjalp til i ki-
osk og discobu var he!-
ler ikke snauere. 
Punkere, klovner, kine-
serdamer og sjeiker. 
For ikke a snakke om 
aftenens store attrak-
sjon—brudeparet I Ve- 

gard og Arilds skikkel-
Se. Samantha, Betram 
& co fra LØr—Dan  fant 
vi ogsá pa dansegulvet. 
Serveringen var ogsá 
upãklagelig. Deilig gry-
terett som gikk ned pa 
hØykant hos den broke-
te forsamlingen. 

Discobua for anledningen inntatt av Sjeik Ben Reddik fy 
fasan, medbringende utenlands diskjocky av ukjent opp-
rinnelse. Hvor var Jon og Jon? Samantha tar pause. 

VIGNEU 

Kutallet stepkt nod 
0 

Arsmelding for 
trekkspillklubber Av ârsmeldingen fra land-

brukskontoret gãr det fram 
at kutallet I bygda er redu-
sert med 85 dyr fra 526 i 86 til 
441 1 lØpet av 1987. Det er fle-
re besetninger som har gàtt 
helt ut, mens andre har redu- 
sert 	kutallet 	bl.a. 
p.g.a.toprisordningen. 
Nâr det gjelder andre dyre-
slag , har de holdt seg pa 
samme nivâ de siste 3-4 ãr. 
Det gjelder bade ungdyr og 
svinehold. Det er i dag 31 
melkeprodusenter I Ene-
bakk 

Grøfting 
Til tross for at det nâ er slutt med 
statstilskudd til grØfting nydyr-
king og planering hen distriktet;-- 

- wiser dt seg at interessen for 
grØfting likevel har holdt seg 
oppe. Svrt mange brukere liar 
grØftet uten tilskudd. I alt er 400 
dekar grØftet I iØpet  av 1987. 
Interessen for planering har 
Imidlertid avtatt sterkt. Sàledes 
ble det i fjor planert 32 dekar mot 
200 det foregáende âr. Det ble 
heller ikke nydyrket i nevnever-
dig grad. 
Godt kornár 
Vâronna i or startet tidlig Kor-
net var i jorda innen 8.mai, og alt 
lá an til en tidlig og grei innhØ-
stingsperiode i august/septem-
ber. Pa grunn av den regnfulle 
sommeren ble kornet ikke mo-
dent fØr 3-4 uker etter vanlig inn- 

hØstingstid. 
Men til tross for store nedbØrs-
mengder og lave temperaturer 
klarte kornet seg meget godt, og 
det ble avlinger over normalt 
malt i kilo pr dekar, men med 
noe redusert kvalitet. Dette skyl-
tes regnvret som ga grobunn 
for soppangrep. Angrep av grâ 
Øyeflekk og gulrust ga de stØrste 
problemer. Pa grunn av law tern-
peratur var det lite angrep av 
meldugg. 
Floghavre 
Flateby og Kirkebygden ble sy-
stematisk kontrollert for flog- 

havre i 1987. Totalt ble det regist-
rert fire nye bruk med floghavre, 
og det er ná i alt 32 bruk som er 
smittet av tilsammen ca 150 
driftsenheter. Dette er noe i un-
derkant av taliene ellers i Folio. 
Av det kornarealet som ble kon-
trollert i sommer, er ca 35% flog-
havresmittet, framgàr det av 
iandbrukskontorets ársmelding. 
Markdog 
Ogsâ i or arrangerte landbruks-
kontoret i samarbeid med Follo 
forsØksning markdag. Her tok 
man for seg problemene med 
sopp, skadedyr og straforkorting 
i 'kornáker. Det ble arrangert 
markvandring pa to bruk i bygda 
samme dag, og i alt mØtte fØrti 
brukere fram. 

Ingen Iandsbruksvikar 
HØsten 1987 siuttet Brede Gje-
stang som landbruksvikar etter 
fiere ãrs virksomhet. Stillingen er 
lyst ledig to ganger uten at det 
liar meldt seg sØkere. En viktig 
ârsdak til at det ikke meider seg 
sØkere mener herredsagronom 
Lein er lØnnsniváet. Det er vans-
kelig a konkurrere med iØnnin-
ger i andre yrker. Arbeidet med a 
skaffe landbruksvikar vii fort-
sette, da det er av vesentlig be-
tydning for husdyrholdere i kom- 

LØnnsnivâet àrsaken 
det er vanskelig a fà 
landbruksvikar, mener her-
recisagronom Lein. 

munen a vite at det er mulig a fâ 
hjeip om det skulle inntreffe syk-
dom i familien. 
Av alsoversikten gar det fram at 
19 brukere liar benyttet iand-
bruksvikaren. 153 dagsverk om-
fatter sykdomstilfeller og 60 
dagsverk andre oppdrag. 

Ved et tilbakeblikk pa 1987, er 
det en stor begivenliet som trer 
fram i fokus. Vi ble tildelt Ene-
bakk kommunes kulturpris. Jeg 
firmer det niktig a begynne med 
det, selv om vi fikk vite det 1. Ok-
tober, og overrekkelsen fra kul-
turstyrets formann Lars Kvalvag 
fant sted 11. november pa en kul-
turaften pa Flateby. Verdsettel-
sen av trekkspillet og det vi dri-
ver med som kultur, betyr mye 
for oss og inspirerer til fornyet 
innsats. Jeg tar med et sitat fra 
begrunnelsen for hvorfor vi fikk 
prisen, for den sier ogsa noe om 
det arbeid vi liar nedlagt tidlige-
re I Ax. qEnebakk Trekkspil-
klubb har i tillegg til a glede sine 
sambygdinger, ogsa pa en ut-
merket mate representert Ene-
bakk og Norge under De norske 
kuiturdager i Berlin i 1984 og 
1986. De skapte glede og kontakt 
overalt hvor de opptradte, og var 
stralende ambassadØrer  for byg-
da vâr>. Ja, vi har grunn til a v-
re stolte, men det forplikter ogsa 
til videre oppfølging. 

I trad med formâlsparagrafen 
var, har klubben ogsa dwite âret 
hatt flere sosiale spillinger samt 
spfflinger hvor vi liar vifiet gjØre 
det Iitt hyggelig for folk i nrlie-
ten av oss. Vi startet opp var fØrs-
te utespuhing pa Enebakk Syke- 

hjem og spilte senere for pensjo-
nistene pa et mote de hadde I 
Kirkebygda. I siutten av mars 
pagikk en aksjon for a samhe inn 
penger til et heisesportsenter for 
handikappede. Vi stØttet wed a 
spille i butikken til Vardeberg i 
Kirkebygda. I siutten av mai 
gjentok vi et tidligere veilykket 
foretagende for a lokke fram smi-
let hos folk. Harry Hoimsen tok 
fram traktoren sin, Gratass fra 
1950-tahlet, og dro et stappfu.Ut 
lass av glade trëkkspillere pa en 
tilhenger rundt i vaglia. Og mu-
sikk ble det, selv om det var sâ 
trangt at det var savidt vi fikk 
dratt i belger. Mal maned er som 
ailtid en aktiv tid, sâ i tillegg til 
traktorspillingen, underlioldt vii 
Kirkebygda 17. mal sammen 
med skolekorpset og andre. Og 
ikke minst deltok vii ar ogsa pa 
Skageraktreffen 9.-1. mal, som 
er det eneste trekkspilltreff til 
sjØs. Det var mange spifiende 
medlemmer med i ar, sa det ble 
en artig tur med livat spill ba-
de pa baten og pa kroa i Dan-
mark. Vi gledet oss allerede til 
neste ârs Skageraktreff. 

FØr neste store festival, Ransä-
ter-festivalen i Sverige, hvor 
klubben spilte til dans i ar, liadde 

Forts, side 7 (1) 

til at 
tak i 

Til tross for regnfull sommer og forsinket innhØsting ble det 
god 	kornavling, 	men 	med 	noe 	redusert 
kvalitet. 

BjØrn Myhrer, Trekkspill kiubbens formann i 1987. 

Tenker du 
fly eller brukt bil? 

TA KONTAKT MED VAR 
MANN I ENEBAKK 

VIDAR HOLTOP 
TIf. 87 07 60, priv. 92 70 71 
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Temadager pa Mjar: 

Om flyktninger og innvandrere 

Flyktningekonsulent Hassan Boukiouci orienterer 7.klassingene pa Mjcr om flyktninger og 
hoidninger til flyktninger og innvandrere. 

Onsdagens tekst 
Frelse 
Salme 80 1-4 

<<Kom oss til frelse. La ditt âsyn lyse sâ vi blir freist>>. 
Slik heter det i teksten. 

<<Herre, mitt hjertes Ønske og min bønn til Gud for 
dem er at de ma bli frelst>, sier apostelen. 

Hva betyr det a bli freist I nytestamentlig mening? 
Det betyr a bli reddet fra synden, Guds vrede og den 
evige fortapelse. 

Frelse formidles gjennom Kristus, Jesus. Han kan 
frelse pa grunn av den gjerning han har utført for syn-
dere. Ved frelsen kommer mennesket i levende kontakt 
med den himmmelske verden. Det reddes unna mØrkets 
makt, og fØres inn i Guds elskede sønns rike. Dette skul-
le vre et rike som alle prØvde a fâ del i. 

T.P. 

VIGNETT 

Personalsjef Jan Ryste 1 kom-
munen bekrefter at biblioteket 
forelØpig blir stengt.-I Øyeblik-
ket har vi ingen vikarordning for 
biblioteket sier han,-og vi vil na 
arbeide med saken med tanke pa 
framtidige lØsninger dersom det 
inntreffer sykdommer. Det er 
bekiagelig at vi bare ma stenge 
ná, sier Ryste. 
-Det er to ár siden forrige gang 
jeg var sykemeldt, sier Aud 
Skogholt.-Den gangen hadde 
biblioteket lokaler sammen med 
skolebiblioteket pa ungdoms- 

Dersom skolestyret vel-
ger a fØlge skolesjefens 
innstilling, blir 4 - 5 ãrs 
klubben i Ytre Enebakk 
husløse fra hØsten av. 
Skolesjef Hans Erik Holm 
har innstilt pa at skolen 
skal fâ lokalene tilbake 
de to dagene i uka som 4-
5 ârs klubben disponerer 
fØrskolens lokaler ved Yt-
re Enebakk skole. 

Aller heist vilie skolen ha disse 
lokalene til disposisjon hele uka, 
men forelØpig far fØrskolen(den 
kommunaie korttidsbarneha-
gen) ha tilhoid i lokalene tre da-
ger I uka. 
Skolen har behov for a bruke lo-
kalene blant annet til grup-
perom. 
FØrstkommende tirsdag skal 
skolestyret ta stilling til saken. 
Aksepterer ikke uten videre 
-Det er helt kiart at vi ikke uten 
videre vii akseptere et vedtak om 
a kaste 055 ut av lokalene, sier le-
der for Ytre Enebakk 
Husmorlag,Torill Haugseth. Det 
er husmoriaget som siden 84 har 
drevet 4-5 árs klubben som er et 
tilbud to ganger i uka a tre og en 
haiv time til denne aldersgrup-
pen. - Grunnen til at vi allerede 
ná i begynnelsen av februar hen-
vendte oss med en forespørsel 
om leie av lokalene for skolearet 
88/89, var det store behovet for et 
barnehagetilbud for denne al-
dersgruppen. Vi Ønsket derfor a 
utvide tilbudet til to grupper a 16 
barn.I for matte vi avvise man-
ge. Det var 54 sØkere til de 16 
piassene I korttidsbarnehagen 
var, sier Haugseth. 
FerskolenSelv om førskolen i 
første rekke far bli pa skolen, hg-
ger det kiart i kortene at pa noe 
sikt vii skolen ha lokalene til dis-
posisjon hele uka, slik at ogsà 
førskolen kan bli uten lokaler. 
Pa skolekontoret far Vignett 
opplyst at ogsá Hauglia skole har 
problemer, og egentlig trenger 
hele romkapasiteten selv. 

Brev til skolestyret-Dette har 
vi ikke tenkt a sitte og se pa, sier 
Torill Hauseth. Vi kommer har 
tilskrevet skolestyrets med-
lemmer og vi kommer til a vre 
tilstede under skolestyrets be-
handling av saken. 

-I det brevet vi har sendt skole- 

skolen, og det var da noe enklere 
med vikar. I dag har jeg ingen a 
sette inn ved sykdomstilfelle. 

-Jeg har forøvrig papekt behovet 
for 1/2 assistent ved biblioteket, 
men sá langt har man ikke fun-
net rom for det, sier 
Skogholt.Enebakk folkebiblio-
tek har fordoblet utlânet etter at 
man fikk nye lokaler i juni 1 fior. 
Det er derfor et spØrsmal om 
hvor lenge det er holdbart med 
nâvrende bemanning ved bib-
lioteket. 

styrets medlemmer, sier vi ifra 
om at vi reagerer sterkt pa at et 
sa godt som enstemmig lrerrád 
ved skolen har gatt inn for ned-
legging av korttidsbarnehagen 
og 1 sin tur fØrskolen  i Ytre Ene-
bakk gjennom vedtaket om a 
avslá var sØknad om lokaler, og 
vi sier videre i brevet at med tan-
ke pa det kommunale tilbud som 
finnes for denne aldersgruppen, 
finner vi det uhØrt  a frata andre 
muligheten til a kunne komme 
med et tilbud. Vi synes det er leit 
at mangel pa ressui-ser 
gang skal gá utover dé 
ForØvrig finner vi lokalene som 
de i dag star lite egnet til under-
visning. 

Historien 
Den 30.september 1974 kunne en 
lese I Øvre Smaalenene at skuff-
elsen over at det ikke ble oppret-
tet kommunalt fØrskoletilbud 
var stor. Ytre Enebakk Husmor-
lag bestemte seg imidlertid for a 
ta saken i egen hand. De søkte 
om a M benytte den ledige fløyen 
ved Ytre Enebakk skole. Denne 
flØyen var bygget med tanke pa 
fØrskoledrift og saledes velegnet 
til formâlet. SØknaden ble imØte-
kommet, og Husmorlaget 
kom i gang med det fØrste alter-
nativet til kommunal fØrskole i 
denne delen av bygda. Jobben 
som "fØrskolelrere" 
tok mødrene pa deling.5-6 ârs 
klubben, som fØrskoien dengang 
het, ble drevet av Husmorlaget 
helt fram til 1978 da kommunen 
overtok driften. Fortsatt i de 
samme lokalene, som opprin-
nelig var bygget til formalet. Fra 
1978 til 1981 drev Husmorlaget en 
korttidsbarnehage for 5-áringer I 
samme lokalene. 11981 var imid-
iertid sØkningen til denne 5-ars 
klubben sa lay at tilbudet ble 
lagt pa is inntil videre. HØsten 
1984 startet sa Husmorlaget opp 
igjen med 4 - 5 ars klubben, og 
hele tiden har det vrt stor sØk-
fling til denne korttidsbarneha-
gen. 

Samtidig med at det na ser stygt 
ut for videre drift av 4-5 ârs klub-
ben, ma ogsa Marl menighets 
barnehage 
ut av lokalene pa Bjerkely, og 
menighetssenteret, hvor denne 
barnehagen skal M lokaler er ik-
ke pàbegynt. Det kan ende med 
at aldersgruppen 4-5 ar star uten 
noe tilbud kommende skoleár. 

Forrige manuag og tirs-
dag var viet temaet flykt-
ninger, innvandrere og 
vâre hoidninger i den 
sammenheng, 	for 
7.klassene pa Mjer Ung-
donisskole. 

-Temadagene kom i stand, ba-
de som et ledd 1 forberedelse til 
flyktningemottak i Enebakk, og 
fordi vi er grundig lei enkelte av 
de motforestillinger og for-
dommer som hersker i miljØet 
rundt disse spØrsmálene, sier 1-
rer Anfinn Knutsen. Han forteller 
ogsá at forut for temadagene 
hadde elevene vrt og sett te-
aterstykket "Pakkis>' 
Mandagen startet med en orien-
tering, og felles samling om flu-
men "Velkommen til Norge". 
Umiddelbart etter, orienterte 
flyktningekonsulent Hassan Bo-
ukioud om flyktninger I verden. 
Han tok for seg flyktninger i kart 
og tall, om hva det er a vs.-re 
flyktning. Han snakket om inn-
vandrere, kvoteflyktninger og 
asylsØkere, definerte begrepene, 
og gikk ogsa inn pa hva som 
skjer med de som flytkter. Han 
fortalte litt om hva man mister 
nár man flykter fra et land til et 
annet: Land, nasjonalitet, slekt, 
venner arbeid, rolle, status, fri-
tidssysler etc. 

Myter 
Hassan viet ogsa en stor del av 

tiden til a gâ i rette med en del av 
alle de myter om flyktninger som 
vi ofte har:- De er fattige, de er 
ressurssvake og ulrde,de sniker 
i boligkøene, de tar jobbene váre, 
de belaster kommunen, de snyl-
ter o.s.v. 
Hassan fortalte elevnee at selv 
mennesker som har penger ram-
mes av forfØlgelse og undertrykk-
else, at flyktningene betaler rei-
sen ut av landet sitt selv, ofte er 
de bade ressurssterke og kunn-
skapsrike personer med Ut-
dannelse -De bringer med seg sin 
kunnskap til landet, og den 
kunnskap burde en i langt stØrre 
grad vite a utnytte som en verdi- 

full ressurs, sa Hassan. At kom-
munene blir belastet stemmer 
heller ikke. Det er staten som be-
taler for flyktninger og asylsøke-
re. Kommunene far tilskudd fra 
staten for liver flyktning/asylsØ- 
er de tar inn. Nâr det gjelder 

myten om at flyktningene tar 
jobbene váre, viser det seg tvert 
imot at utenlandske sstatsborge-
re skaper arbeidsplasser. De tar 
ogsa ofte jobber som nordmenn 
ikke vii ha. 
Gruppearbeid 

Etter orienteringen fra Hassan, 
hvor den unge forsamling var be-
merkelsesverdig lydhØr, delte 
kiassene seg i grupper for a ar-
beide med forskjellige emner. En 
gruppe skulle arbeide med stoff 
om Chile, en med Pakistan og en 
med Iran. En gruppe skulle lage 
veggavis, og dramagruppa skulle 
Øve pa sin forestilling Tirsdagen 
var viet veggaviser, og framfØ-
ring av arbeidsoppgavene som 
gruppene hadde laget om de for-
skjellige landene. En av kiassene 

spilte ogsa et Ørlite tabla om en 
pakistaner som mØter tollen pa 
Fornebu. 

AsyIsokerenDramagruppa 
viste ogsá forestillingen "AsylsØ-
keren". Det handlet om en liten 
familie hvor sønnen var med I ii-
legalt arbeid. Han delte blant an-
net ut aviser. En dag ble vennene 
tatt, og myndighetene var ogsa 
ute etter ham, sa flukt var eneste 
lØsningen. Etterhvert kom han 
til 	Norge 	som 
asylsØker.Dramagruppa hadde 
fatt utrolig mye ut av dette styk-
ket, med imponerende lydeffek-
ter, og gitarakkompagnement fra 
en av lrerne. Samtlige aktører 
gjorde en flott innsats. Et stykke 
man kunne Ønske at flere flkk se. 
Kanskje en ide a invitere 5-6. 
kiassene pa barneskolen til en te-
aterstund? 
Temadagene ble avsluttet med 
bevertning. Veismakende risrett 
som de fleste satte pris pa til 
tross for brennheit krydring. 

Biblioteket stengt 
—P.g.a.sykdom er Enebakk folkebibliotek stengt, I alle 
fall ut denne uka. Bibliotekar Aud Skogholt, som nâ er 
sykemeldt er alene om driften av fokebiblioteket som 
nã har ãpningstid hver dag i uka. 

Ytre: 

4— 5 ärs klubben 
uten lokaler 

/ 



Fine Dpiwpesultatep 
i Tpulsebakken 
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Glade hoppere! Bakerstfra v. :Anders Kathrud(4.plass), Kri-
stian Fjeldstad (2.plass), Martin Kathrud,(1. plass) 
Foranfra v.. Erik Kristiansen, (4.plass) og Aril Carlsson ( 2. 
plass) 

De yngste Driv-hopperne hadde all grunn til a vre fornøyd med re-
sultatene i kretsmesterskapet i hopp i Trulsebakken i helga. En fØrs-
teplass, tre ferdeplasser og 2 annenpiasser kunne man notere seg, og 
her er de fine resultatene: 

Varmeovner 
er ikke tørkeovner 

© UNI 

Bruksendring 
Einar SørstrØnen har fàtt inn-
vilget sin søknad om bruksend-
ring fra hytte til boligformàl for 
eiendommen gnr.91, bnr.91 i Rà-
ken. I avgjØrelsen er lagt vekt pa 
at eiendommen ligger innenfor 
det omràdet sorn er avsatt til bo-
ligformal i kommuneplanen. 
Betingelsen for tillatelsen til 
bruksending er at boligen settes i 
stand i rimelig tid slik at den til- 
fredstsiller 	byggeforskriftenes 
krav til helàrsbolig 
SØker har ogsà fatt utslippstillat-
else pa betingelse av at utslipp 
fØres til godkjent minirensean-
legg med fosforfjerning. 

VIGNETT 

SPORT SPORT SPORT 

Ingeborg Enger kpetsmestep 

Ki. 7 âr: 
1.plass: Martin Kathrud 
Ki. 8 âr: 
4. plass: Erik Kristiansen 
Ki. 9 âr: 
2.plass: Arild Carlsson 
4.plass: Stian Trebekk 
KI. 10 ãr: 
2.plass: Kristian Fjeldstad 

S Øndagens 
Pa grunn av regn og mild-

vret den siste mâneden har 
iøypenettet vârt fulistendig 
gâtt I oppiØsning. Det er 
umulig a komme seg ut pa 
vannene med løypemaski-
ner. Myrene er ikke frosset 
silk at det ligger masse vann 
under snØlaget, og âpne bek-
ker og elver har funnet seg 
mange nye iØp. 

Løypemannskapene kjem-
per en fortviiet kamp mot 
vannet og snØsørpen som 
setter seg fast i beltene. Selv 
etter de stØrste anstrengel- 

4.plass Anders Kathrud. 

Anders Kathrud là forøvrig an til 
en 1.plass etter fØrste omgang, 
men var nedi med handa etter 2 
hopp. 
En 4.plass er imidlertid heller ik-
ke a forakte. 

Skitur 
ser greide ikke lØypekjØrer 
Nils Wiik a kjØre Gaupe-
steinrunden som vi foreslo 
som Søndagens Skitur i for-
rige nummer av Vignett. 
Han endte i en større bekk 
bade fra den ene og den an-
dre veien. 

Vi vii derfor ikke komme 
med flere forsiag til Sønda-
gens Skitur sã lenge vr og 
fØreforhoidene er slik som de 
er ná. Men det kommer jo 
vintrer etter denne ogsá. Vi 
gir I hvert fail ikke opp! 

Vrgudene sto hundre prosent 
bi da I.L. Driv arrangerte krets-
mesterskap i langrenn fra Driv-
plassen i helga. LØrdag var det 
pàmeldt i alt 55 lØpere, av disse 
fullfØrte 45, mens 10 ikke startet. 
Søndag var det pâmeldt i alt 240 
lØpere. Av disse var det 32 som 
ikke startet. 

Ingeborg Enger fra Driv ble 
kretsmester i sin kiasse 10 àr. 
Christine Teig ble nr. 2 i klasse 15 
ár, jenter 5 km hvor hun fikk ti-
den 1456. Vinnertiden vaf 14.32. 

Ove Gran, kl. eldre junior gjor-
det det ogsà bra. Han ble nr. 2 pa 
15 km med tida 46.59. 

Resultater lørdag; 
15 km 

Masse senior C 
1. Morten Johnsen, Skiki: 
Skimt', 45.45, 2. Viggo Birger 

Hansen, I.L. "Driv', 46.47, 3. 
Oddmund Rustad, I.L."Driv", 
48.23, 4. Ole Kristian Ruud, I.L. 
-Driv-, 49.28 

Eldre junior, 15 km 
1. Harald Faick, Kolbotn IL., 
44.46, 2. Ove Gran, I.L.-Driv,, , 
46.59, 3. Boye BØhlerengen, DrØ-
bak-Frogn I.L., 47.28, 4.Trond 
Askautrud, Nesodden IF., 49.51. 

Senior B, 15 km 
1. Marius Pedersen, Nesodden 
I.F., 45.81, 2. Trond Henning Ha-
gen, I.L. 'Driv', 47.20. 

Resultater søndag 
Eldre jenter (150 km 
1. Karma Leangen, Drøbak- 

A 
vi en koselig avslutning pa var-
halvaret for oss selv med grillfest 
hos Astri Agledal. HØstseme-
steret startet bràtt opp med be-
skied om at alle matte komme pa 
fØrste Øvelse. Vi skulle lage radio-
program hvor vi bade skulle spil-
le og fortelle orn oss selv. Pro-
grammet ble sendt pa lokalradio-
ens grØnne bØlge den 29. au-
gust. Seinere pa hØsten laget vi 
en folder om klubben for A gi flere 
muligheten til a bli kjent med og 
eventuelt medlem av klubben. 
Folderen ble delt Ut 1 alle post-
kasser i kommunen. Den 23.-25. 
oktober var vi sà heldige at 
Akershus krets av NTL arrange-
rte trekkspill- og kompsemmnar 
pa Nosa. Det ble tre intense og 
lrerike dager, og det er a hàpe 
at lignende seminarer blir arran-
gert her flere ganger. 

Noen dansespillinger ble det 
ogsà denne hØsten. Jeg kan nev-
ne et arrangement med Leikar-
ringen Ignar 31. oktober, pa Kol-
botn Samfunnshus 5. november 
sammen med Kolbotn Trekk-
splllklubb og til underholdning 
den 11. november pA Kulturaften 
pa Flateby. 

Vi har en stor oppgave foran 
oss i 1988. Enebakk Trekkspiil-
klubb star som arrangØr av 
Distriktsmesterskapet pa trekk-
spill for distrikt 1 (Oslo, Akers-
hus og østfold) den 19. og 20. 
mars pa Enebakk Ungdoms-
skole. Styret har allerede arbei-
det mye med foberedelsene. In-
vitasjon til A. delta er sendt Ut til 
alle kiubber og enkeltmedlem- 

Frogn IL., 14.30, 2. Christine 
Teig, I.L. 'Driv", 14.56, 3. Marian-
ne Mathisen, DrØbak-Frogn IL., 
15.09, 4. Anna Helen Bakka, DrØ-
bak-Frogn I.L., 16.34. 

Eldre junior, 30 km. 
1. Harald Falck, Kolbotn IL., 
50.55, 2. Trond Askautrud, Nes-
odden IF., 54.51, 3. Svein Chr. 
Arnsen, Kolbotn IL., 55.00, 4. 
Ove Gran, I.L. Driv-, 55.12, 5. 
Arve Lid, Kolbotn IL., 58.49. 

Senior B. 30 km 
1. Marius Pedersen, Nesodden 
IF., 51.33, 2. Trond Henning Ha-
gen, I.L. ,Driv., 54.01 

Smâgutter (10), 2 km 
1. Amund Lundgaard, Kolbotn 
IL., 6.43, 2. Morten Groth, As 
IL., 6.54, 3. Aleksander Jankov, 
Oppegârd IL., 6.55, 4. Anders 
FjØsne, As IL., 6.57, 5. Espen 
Berg-Hansen, Nordby IL., 6.58, 6. 
Bernt Myrer, I.L.-Driv., 7.08, 7. 
Kai Henning Holm, I.L.-Driv", 
7.11, 8. Geir Kristiansen, Nesod-
den IF., 7.12, 9. øivind Birke-
land, Kolbotn I.L., 7.14, 10. Willi-
am Bjerkelund, Nesodden IF., 
7.80. 

Smàjenter (10) 2 km 
1. Ingeborg Enger, I.L. Driv', 
8.15, 2. Heidi Hellebostad, Nesod-
den IF., 8.52, 3. Kaia Brkken, 
Kolbotn IL., 9.52, 4. Gry LØge 
Lid, Kolbotn I.L., 10.17. 

Gutter (12) 3 km 
1. Henrik Soffle, DrØbak-Frogn 
I.L., 9.06, 1. Christian Owesen, 

mer av NTL i distriktet. 
I lØpet  av perioden er det av-

holdt 10 styrernØter, 3 med-
lemsmØter, 1 ársmøte og 1 jule-
bord. Vi har pr. 31.12.87 30 med-
lemrner. 

Styret har I perioden bestátt 
av: Formann: Bjorn Myhrer, se-
kretr: Bent SØrt]ord, nestfor-
mann: David Hagen, kasserer: 
Marit Ruud, materialforv.: Gun-
nar Skogholt, varamedl.: Ragn-
hild Olsen. Musikaisk leder: 
Paul-Arne SØrord. 

Bent SØrfjord 
sekretar 

Nesodden I.F., 9.06, 3.Hakon 
Imbsen, DrØbak-Frogn IL., 9.20, 
3. Einar Stensrud, DrØbak-Frogn 
IL., 9.20, 5. Øystein Kristiansen, 
Nesodden I.F., 9.21, 5. Peder En-
ger, I.L. ',Driv., 9.21, 7. Mats En-
ger, Oppegárd IL., 9.39, 8. Tho-
mas Holm, Oppegárd I.L., 9.40, 9. 
Pal André Thorsby, Nesodden 
I.F., 9.46, 10. Fredrik Johanson, 
Langhus I.L., 9.49, 11. Frode Mat-
hisen, DrØbak-Frogn IL., 9.51, 
12. Petter BergstrØm, I.L. 'Driv, 
9.54, 17. Andreas Joner, I.L. 
"Driv, 10.24, 18. JØrn  Ege, I.L. 
'Driv, 10.26. 

Gutter (13) 3 km 
1. Anders Bjrke, Nesodden I.F., 
8.12, 2. Ole Ragnar BjØrkmann, 
Vestby I.L., 8.28, 3. Thomas He-
urn Jacobsen, Kolbotn IL., 8.29, 
4. Aslak Østvag, I.L.<Driv', 8.37. 

Jenter (13) 3 km 
1. Birgitte Salamonsen, Nesod-
den I.F., 9.38, 2. Elin Langberget, 
Kràkstad IL., 9.46, 3. Linn Kirke-
nr, Kolbotn IL., 10.20, 4. Helen 
RØsok, DrØbak-Frogn IL., 10.37, 
5. Lene Karlsson, Kolbotn IL., 
11.02, 6. Inger Lise Hvidsten, 
Langhus I.L., 12.12, 7. Elin NØkle-
by, I.L."Driv", 12.18, 8. Monika 
Sneis, DrØbak-Frogn I.L.,12.37, 9. 
Hege Kristin Simonsen, Kolbotn 
IL., 13.14, 10. Sigri W. Kristof-
fersen, Oppegàrd I.L., 13.20. 

S ikrere 
Akershus- 
trafikk i 1987 

Det forelØpige antallet trafikk-
ulykker i 1987 viser bl.a. at det 
ble registrert 34 drepte mot 41 i 
1986. Det var 2% reduksjon i an-
tallet ulykker med personskade - 
fra 767 i 1986 til Ca. 750 i 1987. 
Ulykker pa fylkesveiene viser 
økende tendens. Ca. 50% av ulyk-
kene skjer blant personer i bil pa 
riksveiene. Statistikken viser og-
sà at det fortsatt er reduksjon I 
antall skadde/drepte fotgjengere 
og mopedister i 1987. 

Trafikkveksten i Akershus var 
1987 4-5%. Med en trafikkvekst 

pa 10-15% fra 1985 til og med 1987 
gir dette en total ulykkesreduk-
sjori pa over 15% de to siste arene. 

Annonser leses 
av folk flest 



Annonser leses 
p 	av folk tiest 

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
Onsd. 10.2. ki. 19.30. Ade-
la og Carlos Pedersen. 
Offer. 
Fred. 12.2. ki. 19.00. Ung-
domssaml. hos Age 
Bjerkland. 
SØnd. 14.2. ki. 10.00 søn-
dagsskole. Ki. 11.15, 
Oddleif Wahil og ung-
domskoret. 
Alle velkommen. 

KUNNGJORINGER 

Enebakk 
skolestyre 
har mote pA 
Ytre Enebakk 

skole tirsdag 16.02.88 ki. 
19.00. 

Saksdokumenter er ut-
lagt pA skolestyrekon-
toret. 

Carsten H. BarbØl 
leder 

ENEBAKK 
KOMMUNE 
InNtak 	av 
barn I (01-

gende harnehager: 
15/8-88 - 15/8-89 
1) Flateby barnehage, 
Skaugvn. 18, 1911 Flate-
by, 3-7 Ar. 
2) Ytre Enebakk barne-
hage, Fjellvn. 1914 Y. 
Enebakk, 3-7 Ar. 
3) Flateby familiebarne-
hage, Granvn. 66, 1911 
Flateby, 0-3 Ar. 
SØknaden sendes direkte 
til den enkelte barne-
hage. 
4) Enebakk kommunale 
korttidsbarnehage. A11e 
seksAringer fAr tilsendt 
søknadsskjema. 
SØknadsfrist 15. mars 
1988. 
Send ikke sØknader til 
Kirkebygden barnehage 
nA. 
SØknadsskjemaer utlagt: 
Flateby og Ytre Enebakk 
barnehage, resepsjon 
Enebakk herredshus. 

STILLING S0KES 

Dagmamma ledig 
i Kirkebygden. 

Tlf. 92 64 73 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 

Akershus - Enebakk 
Ved Enebakk ungdomsskole er stilling ledig for spesial-
pedagog 6 t/u lagt til fredager. Spesialpedagogens opp-
gave blir A medvirke til integrasjonsprosess for funk-
sjonshemmet elev. 
Tilsetting ut skoleAret 1987/88. 
LØnri og arbeidsvilkAr etter gjeldende avtaler og regel-
verk. For nrmere opplysninger ring rektor, tif. 
02/92 60 50 eller skolesjefen, tif. 02/92 60 60. 
SØknad sendes snarest, og senest innen 17/2-88, til Ene-
bakk skolestyre, 1912 Enebakk. 

Skolesjefen 

KUNNGJ0RINGER 

Arsmøte 
Ytre Enebakk Ungdomsklubb fredag 12.2.88 ki. 
21.00-22.00 1 kiubblokalene. 

Sakliste: 
1. Arsrapport fra styret 
2. Regnskap 
3. Forsiag 
4. Budsjett 
5. Vaig 
6. Eventuelt 
All ungdom mellom 13 og 22 Ar har adgang og stem-
merett. 

Styret 
Vanhig discokveld fra ki. 19.00 og etter Arsrnøtet til ki. 23.30. 

ENEBAKK KOMMUNE 

Anbudsinnbydelse 
Enebakk kommune ved driftsogan1eggsutviget Inn-
byr herved interesserte entreprenØrer til A inngi anbud i 
forbindelse med oppfØring av utvidelse av gym.sal - 
Stranden skole. 
Tilbygget skal oppfØres 11 etg. uten kjeller med grunn-
flate Ca. 125 m2. Det skal inngis anbud pA bygningsmes-
sige arbeider. 
Interesserte entreprenører anmodes om A melde seg in-
nen 11. februar d.A. til arkitekt Johs. LØvfald, 1850 My-
sen, tif. 02/89 04 55. 
Anbudsmaterialer oversendes mot depositum pa kr 
500,-. 

Skolesjefen 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 

Regulering 
BygningsrAdet har ved 2. gangs behandhing av 

reguleringsplanen for omrAdet mellom Borgveien og 
riksvei 155 pA strekningen Orreveien - VAgliveien, ved-
tatt endringer av planforsiaget som betinger fornyet Ut-
leggelse av planforsiaget til offentlig ettersyn. 
Endringene av planforsiaget omfatter blant annet inn-
regulering av ensidige busslommer ved VAghiveien og 
Orreveien og endret avkjØrsel til bohigtomter. 
Planforsiaget er utlagt til offentlig ettersyn pA Teknisk 
etat, Kommunehuset i Kirkebygden, fram til 7/3-88. 
Eventuelle merknader til planen sendes skrifthig til Ene-
bakk bygningsrAd, innievert eller poststemplet senest 
7/3-88. 

Enebakk bygningsrAd 

SPORT 

!Skiskole vlYtre Enebakk skole 
~qT--s,0'starter opp i uke 7. 

Opplysninger/pAmelding: Wiik, Tif. 92 4147. 

VIGNETT 

STILLING LEDIG 

Dagmamma søkes 
til Elise, 2 Ar, 5 dg. i uken. 
Strekn. Enebakk - Flateby. 

Henv. Karl Lien, HE arb. 02/70 22 00 linje 2457 

ENEBAKK KOMMUNE/ 
ENEBAKK PRESTEGJELD 
FØlgende stilling er ledig for tiltredelse snarest 
mulig: 

Klokker 
i ½ stilling ved Enebakk kirke. 
Det vii bhi utarbeidet instruks for stihingen. Stillingen 
avlønnes innenfor stilhingskode 6234 i hØnnstrinn 11-17 
med topplØnn etter 10 Ar. 
Ansettelse skjer pA de vilkAr og med de phikter som til 
enhver tid framgAr av gjeldende hover, reglement/in-
struks og tariffavtale. I henhold til Lov om Den norske 
kirkes ordning av 1953 mA den som tilsettes vre med-
hem av Den norske kirke. 
Nrmere opplysninger fAs ved- henvendelse til sokne- - 

prestkontoret i Enebakk, thf. 02/92 6150. 
SØknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vit-
nemAl sendes Enebakk MenighetsrAd v/Grethe Berger-
sen, Utsiktsveien 11, 1914 Ytre Enebakk, innen 22. feb-
ruar 1988. 

' 

Rud industriomrâde 	
Vivil 

AS Linjebygg er en av landets ledende bedrifter innen kraftlin-
jebransjen. Hovedkontoret hg get i Molde, med avdehingskontor 
pa Gol i Hahhingdal og sonekontorer pa Flateby i Enebakk, 
samt Bjerka i Hemnes kommune i Nordland. 

Tih sonekontoret pA Flateby sØker vi: 

Kontor-/Iagerhjelp 
Arbeidsoppgaver: 

- Ekspedering, henting og mottak av hinjemate- 
nell, rekvisita m.m. for lager og verksted. 

- KartotekfØring av materiehi. 
- Forefahiende kontorarbeid. 

ønsket utdanning/praksis: 
- Handehsskole. 
- Praksis fra lager. 

Det kreves sertifikat for person-/varebil. 
Ytterligere opplysninger kan gis av sonebestyrer Willy 
Østnes, tif. 02/92 89 90. 
Skriftlig søknad sendes AS Linjebygg, postboks 85, 1911 
Flateby, innen 20. februar 1988. 

Annonser leses av folk flest 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TIf. 02/95 72 01 e. kI. 17. 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL• AMU 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Bredholt, Tomter 

TIf. 92 26 10 	*41# 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO  



NB. KUN FRI VAT 

AN NONSERI NC 

SELGE - ELLER KJOPE 

Kun kr 30.- pr. annonse I s, iv .1 hnjer) 

1I3ll1It -marked liver orisdag 

Murk korsvolullcn: 
Vignelt-marked 

VIGNETT 
KIokkerudisen 
IRAs 52 
1512 Eoebakk 

eUI,flitt - MARKED 
Fra den ene - ill den andre 

HAR DU NOE DU VIL RING Alt I glass 

87 12 30! 

H 
H 
H 

APNINGSTIDER: 
Mand., tirsd., onsd. 	 kI. 10.00-17.00 
Torsdag 	 kI. 10.00-19,00 
Fredag (Nittedal) 	 kI. 10.00-18.00 
Fredag (Skrer) 	 kI. 10.00-17.00 
Lordag 	 kI. 09.30L_ 14.00 

i tar de fleste 
kjepekort 
—ogsã 

Miñibank-kort 
og Smart-kort 

VIGNETT 

Div. mObler 
og kjøkkenutstyr 

 

Moped 
Suzuki X eller Yamaha d.T. 
Ønskes kjØpt. 

TIf. 92 40 94 
etter ki. 17.00 

til saigs. 

 

 

TIf. 92 87 15 

 

    

. 	. 

BEGRAVELSESBYRAER 

Ski 
Bcgr\'clscsbvrã 

CHR.STENSRUD EFTE 

Asenvo. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 

Vakttelefon 

Vi kommer 

I konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byra 
gjennom 60 àr 

KJEPPESTADVEIEN 

—BLY_Gi.ASS- SPElL. FRONTRUTER 

Siste frist for 
a unngâ stopp pa 

Vignett er 12. februar 

1010  
Kontaktlinser 

tilpasses 
Timebestilling:Tlf. 06/814391 

LILLESTROM 
KONTAKTUNSEINSTITUTT AIS 

Storgt. 21 (Fjellberghjornet) 

OPTIKER 
OLAV KJOLBERG 
GEIR KJOLBERG 

M.N.K.F - M.N.O.F 

£1 

Sm, koselige keramikkbilder 
I here størrelser og priser. 

gulismed 

Vi har alt du trenger til krydderbinding ogsâ. 
Nye stoffer har begynt komme. 

Velkommen til en hyggelig handel. 

Apningstider: Marid.-fred. .10.00-19.00 Lord. 9.00-15.00 

Husk 
morsdagen 

14. feb. 

Mange 
gode 

blornstrende 
tilbud 

Bella Bo  59" 
V 	Fore oonteret, 1914 Ytre Eoebokk 

71f.:(02)925346 

*•f••*  * 

J.P. Walflopld 
Storgt. 20 

Lillestrom, tlf. 06/81 13 30 

Annonser leses av folk flest   
HOBBY, FORMING OG GAVER 

Vektertorget, tlf. 81 79 51 
Lillestrom 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
H 
H 
H 
H 
H 

SKO OG KLLER Soiheimsenteret 

SKARER I LØRENSKOG 
TELEFON (02) 70 86 63 	 H 

BRN — DIVIE — I—IEflRE 
FLERE 100 PLAGG 

YA24F PRIS 

H DET NYE BYSENTERET I LORENSKOG 

j FLERE 1000 PAR SKO 
H BARN - DAME - HERRE 
H 
H 
H 
H 
H 
H 	Vi flytter til 

H 
H 
H 
H 
H 

H 

• BUKSER 
• BLUSER 
• SKJORT 
• DYNETØY 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 



G1 ON 
VILLASNEFRESER 

En ideell snefreser 
for villa- og 
rekkehuseiere 

Arbeidsbredde 50 cm 
3HKB&Smotor 

Gilson leverer modeller 
med 3 - 6 - 8 og 10 HK. 

(!. 4$OO, 
\Je%'. P 

Importør: (02) 25 08 52 

Interiors 
Service A/S 
SKJIRVAVN. 20 - STRØMMEN (Sagdalen) - TLF. (06) 84 25 40 

 

as [dv. Bjornrud 

 

Utiele av: BYGGTORKER, PARKETTSLIPER TEPPE- 
RENSER, FLISKUTTER, SLAGBOREMASKIN, m.m. 

Hverdager: Lørdager: 

10•19 0914 
STOR PARKERINGSPLASS 

4.444444.444.44.4444444.4 

Sondag er morsdag 
Familiebord 

La mor slippe 
matlaging 09 oppvask. 

Ta turen til oss! 
HUSK BORDBESTILLING 

G0 5 .SI(OI1 Ø  

su07v.  06/61 8
0 

IIlfMObI&'/b 1e4e6 
ftkfiMf 

Wr 
det gjelder 
glass .. 

Alti 
dorer 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Sped. 

Alt I glassarbeid 
utfores. 

RING
06/814733 
M81 6838 

Lillestrgm 
Vindi, & Glass A/S 

(TIOL VILLA GLASS A/S) 
HeIg- og nattservice tlf. 06/81 75 57 

Jesnbinegt. 24 Ivetl sykehiiset) 2000 Ieslrens 

bOROn. V1NOHJP 0 SPOIL AT I GLASS 

og mange 
andre ga 

I 

Myke 
skinnhansker   

1/) SWER 
JL ae-  

Apent 	 10-17 
Fredag 	 10-18 
Lørdag 	 09-14 

Grendesenteret - 
1911 Flateby 

TH. 02/92 83 74 

FISKARS 

TILBIJD kd35, 

HSKRS 

TILBIJD kr.88 

1914 Y. En.9M8 - lUll 529.5 

FJ 

VEDLIKEHOLD 

MODERNISERING 

NYANLEGG 
Se v8r utstilling 
av sanitr-
utstyr - 
køkken-
innredning og 
baderoms-
møbler. 
FINANSIE RING 

KJOP VVS FIOS FAGM00000 KJOP VHS HOS FAGMA0000 

Vi bar 

morsdagsgaven 

Pene hándklr i frotté 
50 x 100 	

12  - kr  

Billige badehàndkler 

kr  320 

GlasshândkIr, grytekiuter etc. 

Pene salongbordduker 
130 >< 180 

kr79." kp980=  
Brikker I forskjel/ige størrelser, 

farger og typer. 

TORSDAG9-19 

Storgt. - Hj. Nittedalsgt. 21, Lillestrom 

Annonser leses av folk flest 

AUT VYS RORLEGGEP 
Stromsv. 100, Slrommen 

TH. 06/81 45 97 - 81 45 98 

VIGNETT 



VI G N ETT 

FRISØR MURERE RØRLEGGER 

Audi Erling Rod A/S 

4~... r i 4= Caftw 
Steinar Nordahi 

BYGGSER VICE 
Alt I mur- og pussarbeid. 

Tit. 92 63 46 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 
TH. 92 82 90 

Asveien 7, 1911 Flateby 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Medaijeskap og innrammede akvare/Itrykk 
1911 Flateby - tlf. 9286 10 

Ogsá kveidstid 

Axowg W" 
MR9 

OSVALO NWUJLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

U tf 0 re S. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

KVIKK flENS 
If). 	. 

anza 
Fi9 93 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 83 74 

GLASSMESTER 

BLIKKENSLAGER 

EL-INSTALLASJON 

SJAFØRSKOLE 

SPESIALFORRETNINGER 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlt. 87 37 10 

Masse A - Masse B 
Teorikurs - KjØretimer 

001 nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

GA VIE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
Tit. 06/81 42 92 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI  -  TLF. 8737 37 

Økonomi & Regnskap Enebakk A/S 
"Alt innen regnskapstjenester'' 

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

Tetefon 92 53 31 - 94 22 65 

TANNLEGE 

BILFIRMA 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNEAUD - Askim 

hf. 88 15 70 

Flateby Antirust 
Kjøp og saig av biter 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 021928070, 1911 Flateby 

• Poliklinikk• Rontgen • Kirurgi 
• Lab.service • Oppstailing opererte dyr 

SKEIJSMO DYREKLINIKI( 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Riisgârd, Kjeller 
(skilt fra Fetvn. v/flyplassen) 
Apningstider: 8.30-16, 17-20 

Timebestiiiing 06/8781 92 el. 
w>DROP IN>> 8.30-16. Stengt helg. 

Enebakk 
Transformator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 928540 

Landbruksregnskap, Økonomi 
& handelsregnskap 

Brede Gjestang 

TOMMERMESTER 

Lenriestadvn. 5 	lIt. 02/92 65 43 
1912 Enebakk 	Mobil 094-37 548 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabii itering 

og modernisering 
Fast pr/s 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

El lAG 
Kjeden aw awtonse,te 
elekt,o,nslallato,e, 

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. 92 54 13 

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

Catering - Restaurant - 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

1ff. 02/92 88 60 

REGNSKAP 

Flateby. bit. 92 81 49 

I 

I 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEG FT GUNSTIG PAlS. 

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

71 

J]I1l11I.  
IIIIEIIESU1 

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

Erik Kjelgaard 
Varme, sanhtr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
op hoytrykksspyling. 

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

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

INSTALLASJONSFIRMA 

KJEII BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisor 

Saig av hárpreparater og parfymeartikler. 

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

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

Bjerke Härdesign 
Tit. 92 81 62 

Berkeveien 2, 1911 Flateby 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

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

CS Containerutleie 
Uttele av avfallscontainere fra 2-8 rn. 

Ti t. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

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

Dame- 09 herrefrisor 
Apent: TirSd., onSd., fred., lord. 

Stengt: Mand. og torsd. 

K.S Yrkeskiaw 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

Tit. 02/88 81 54 

Langdag onsdag 09 torsdag til kI. 19,00. 

Esso diesel, parafin 09 fyringsolje 
TIt. 92 81 24 

Rolf Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Riingen 
Tit. 83 70 19/72 16 85 

Stein Darre-llanssen 
Grendesenteret. Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTE KN 1K E AM ESTER 

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

1800 Askim 

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

Tit. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Scan consult 
Service-senter for nrnringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bed rifts- radgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tif. 92 47 74 

Øp(LIIG I 
C Studer 

annon ene J  

nebakk 
egnskapskontor 

pr1iR
Medlem av 

Norske Regnskapsbyrâeys Forening 
T1 f. 102192 63 03 	 K3R. Postboks 24 
1912 Enebakk 	Godkjerit regnskapskontor 



OYEREN BENSIN & SERVICE gFNI 
1911 Flateby 

FEBRUAR.TI LBUD.. 
UTLEIEAV 	 - 	- 
VIDEO-FILMER 	  KR 

	

Service fra 11.0018.00 	 Apningstider: 

Eventuell timebestilling 	 Mand.-tred 	 06.30-21.00 

	

TIf. 02/92 81 32 	Lord. 09.00-20,00. Sønd. 09.00-21.00 

/ 	 

Flateby: 

Nytt kabefflibud 

  

RI Fyringsolje 
og paratin 

 

  

 

NOROL 

  

NB! Med Norol nye fyringsolje far du mer 
varme ut av hver liter - men den koster ik-
ke mer. 
Vârt ordrekontor Sjursoya er betjent fra ki. 
7.00 til kI. 19.00. 

Parafin - 68 65 10 
Fyringsolje - 67 43 80 

Bestill I dag! 

La mor 
fá fri 

Thone m/fruktsaat. 	. . 	 r 89. 	
eller 

ring og bestill 

ekte italleosk pizza 	ITALIA 
TIf. 02/92 88 60 

GRENDESENTERET, 1911 Flateby 

,1 

 

EDB og forsvaret pa' topp HEI DU! 
Det er butt hevda at 

harverket pa bussbua I 
Kirkebygden er et pro-
dukt av hva Enebakk 
kommune investerer I 
ungclommen sin. 

Er du enig I dette? 

Vidar Pederstad 
skoleelev 
Nei, deter jeg ikke. Deterfa1t 
at de skal Ødelegge silk. Kom-
munen har vel ikke skyida for 
at ungdommen ikke har tiltak 
til a drive med noe annet cnn 
hrverk. 

Odd Nyquist 
sjáfør 

Nei, pa ingen mate. Se hvor-
dan det ser ut her. Vi kan ikke 
sette skyida pa kommunen 
for dette. Det er nok av ting a 
foreta seg for den som gidder. 

Annonser leses 
av folk I lest 

-Hva skal jeg bli? Hvor-
dan blir jeg det. Hva er 
spennende, hva har fram-
tid? Vaigmulighetene for 
dagens niendekiassinger 
er mange, kravene store. 
Men hva skal jeg bli? For 
a hjelpe ungdommene litt 
pa vei har skolene sine 
obligatoriske 	kvelder 
med yrkesorientering. 
Forrige torsdag var turen 
kommet til Mjere1evene. 
Tiisammen var representanter 

fra 22 forskjellige yrker tilstede 
pa skolen for a fortelle interes-
serte clever litt om utdanneise, 
arbeidsmuligheter avansemen-
tsmuiigheter, iØnn  og arbeids-
oppgaver innen nettopp sitt yr-
ke. Litt om hvilke personhge 
egenskaper man burde ha for de 
forskjellige yrker flkk de spØr-
relystne ungdommene ogsa med 
seg. 
Etter at râdgiver Kirsti Paulsen 
hadde orientert om oppiegget og 
presentert gjestene,var det fritt 
fram for eievene til a gà iøs pa re- 

Enebakk kommune reagerte pa 
dette med a be Nils Nilsen Eiekt-
ronikk A'S innkalle de berØrte 
partene til et mote. For en uke si-
den mØttes sa representanter fra 
firmaet, Veiiet, Bergskaug bo-
rettsiag og Riingen Boligbyg-
gelag, som er slatt sammen med 
Enebakk boligbyggelag,for a 
diskutere 	lØsninger 	for 
abonnentene.Det var pa forhand 
kiart at VeHet sa sma muligheter 
for a kunne overta driften av an-
legget. pa motet kom det imid-
iertid fram andre mulige lØsnin-
ger. 
Rhngen boiigbyggeiag har et 
eget kabelseiskap som beboerne 
eier. Dc jobber nâ med a planer 
om a bygge dette ut silk at det 
kan ta inn flere kanaler . For-
eiØpig innhenter de tiibud pa 
siikt aniegg. Videre vii boiigbyg-
gelagets kabeiseiskap i Rhn-
gen skaffe seg tegningene til Nils 

presentantene fra arbeidsiivet 
med sine mange spørsmai. 
Et heit kobbel fulgte represen-
tanten fra forsvaret som hadde et 
eget rom til disposisjon. Eerfa-
ringsmessig er forsvaret popu- 

Nilsen for a fA oversikt over hva 
som er pa aniegget, og hva som 
ma moderniseres.. Nâr man sa far 
oversikten vii man komme med 
et konkret tiibud til Flateby—folk 
i de aktueiie traseene om til-
kobling til anlegget. Foreiøpig vii 
man avgrense tiibudet til be-
boerne I de veiene som 1 dag har 
kabier. Det dreier seg om et par 
hundre husstander totalt. Det er 
for lite til a danne eget kabeiiag 
pa Fiateby,og tiikobiing til R-
iingens aniegg er derfor et ak-
tueit aiternativ. 
Flateby Vei vii f. adgang til a re-
presentere fiatebyabonnentenes 
interesser pa generaiforsamlin-
gen med sa mange stemmer som 
det er antail abonnenter. 
Dc som pianiegger a ga til an-
skaffeise av paraboiantenner for 
A ta ned uteniandske sateiitter 
bør avvente dette. En iØsning er 
antageiig like om hjørnet. 

Men ogsa EDB var popu1rt.og 
Rune Carlsson adm.dir. i ISE—
data ga kjempefin orientering 
om de mange mulighetene innen 
dette feitet. 

irt i utdanneisessammenheng, 
sá ogsa denne gang, hvor et tjue-
talis ungdom og foreldre iyttet 
interessert til den dynamiske for-
svarsrepresentanten som taite 
varmt for utdannelse i forsvaret. 

Nils Nilsen Elektronikk AIS som bygde ut TV-kabelan-
legget pa Flateby for 4-5 âr siden tenker a legge ned. 
Arsaken til dette er fâ abonnenter og gammelt utstyr 
som det er kostbart a vecilikeholcie. Dermed star abon-
nentene i fare for a miste kabeltilbudet 

Rune Carlsson gir eksempler päforskjellige  jobber man kanfä med EDB utdanning. 

Ziignett 
RedaksJonog ekspedisjon: 
Kokkerudásen 1 
ostboks 62, 1912 Enebakk 

Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
Bankgiro 1605 02 01426 
Postg!ro 4 19 32 98 

Privattelefoner: 
Ans. red Aslauq Tidernann 92 45 35 
Journalist Tove Larsen 52 42 & 
Ann,kans. Bjorg Olerud Pettersen 92 53 88 
Ann kons Solvciq Eriksen 83 72 56 

,.vi-en trykkes 2 Ind-re Srna.fIeneneS Avis 

Annonsepriser-
1 side pr. mm kr 595 
Aim. plass pr, mm kr 2.70 
Tekstside pr, mm kr 3.70 
nnlev.fnst Rubrikkann 
Mandag 1<3 12.00 
Forretn ann Mandug 1<3 9.00 

Abonnementsprs 
Kr 110,- pr. halvar, icr. 220,- pr. ar. 

--;._.•.-- fy 	-- 


