Kommisjon

Kjop og saig av biler
100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.
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FLATEBY ANTIRUST
hf. 92 80 70

—Full tart Pao Modellen

Svein Engum pa et prakteksemplar av en Harley Davidson. Foreløpig far 15-ârige
Svein nØye seg med mopeden
sin. Men moro a mekke —ogsâ
stØrre kjØretØy, er det.

Se side 5

—Endelig har motorungdommen I Enebakk igjen et tilholdssted. Etter tre árs opphold ãpner Modellen motorklubb i kveld dØrene i nyoppusset tilstand.
Dugnaden har pâgâtt siden
desember I fjor, og entusiastiske Flatebyungdommer
har stãtt pa tidlig og sent,
under primus motor Geir
Rudberg og Kjell Enersens
ledelse.
Det har vrt opp til 30 ungdommer pa dugnadskvelder,
men stort sett har det vrt
en kjerne pa. ca 10 ungdommer som har státt pa. Nár lokalene i dag apnes for motorungdom og andre interesserte har dugnadsgjengen
bak seg 400 timers arbeid for
a fâ lokalene 1 den stand de
nà er i

Fotbaluentm,
med suksess

vop skal vi vwPe.?

Glade unger i Husmorlagets korttidsbarnehage. Og akkurat nàfeires bursdag med risboller
,
ogsaft. Det var Marius •
Skal 16 4-5-âringer i Ytre Enebakk stá
Guslund (KrF) om a oversende saken til foruten barnehagetilbud til hasten? Det kan
mannskap og helse- og sosialstyret for videbli resultatet etter at lrerrâdet ved skolen
re behandling ble ogsâ vedtatt, mens formot en stemme har vedtatt a avvise en søk- slaget fra Anne Grete Lossius (Ap) om a imønad fra Ytre Enebakk Husmorlag som dri- tekomme Husmorlagets sØknad pa visse bever korttidsbarnehagen om fortsatt leie for
tingelser, fikk fire stemmer. Dermed er balskoleâret 88/89.
len spilt over til formannskap og helse- og
Forrige tirsdag behandlet skolestyret sa- sosialstyret nár det gjelder 4-5-ârsklubbens
ken. Husmorlagsmedlemmer og smâbarns- videre skjebne. Men 4-5-ãrsklubben er en
foreidre var mØtt massivt opp for a over- privatbarnehage, og kommunen har derfor
vre debatten, som endte med at ogsâ sko- ingen formell forpliktelse til a skatie den
lestyret vedtok a avslã Ytre Enebakk Hus- nye lokaler.
morlags søknad om fortsatt leie av frskoleSe side 4
lokalene to ganger i uka. Et forsiag fra Hans

Apets,
kapneval
Glade jenter som satser pa fotballframtid. Fra v.Ann
Kristin Hagen og Marianne RØdvang.
SØndag drar Ann Kristin Hagen, 17, og Marianne RØdvang, 18 til Bulgaria sammen med
BØler IL's dame A-lag.Der skal de delta i en
internasjonal fotbaliturnering sammen med
blant annet det norske landsiaget. Andre deltagere i turneringen er landsiagene til
Polen,Jugoslavia og Bulgaria, saint ungarske
og vesttyske mestere.
Ann-Kristin og Marianne er tidligere Drivjenter og ma regnes som pionerer for lagets
jentefotball. De var med pa Drivs alter første
jentelag som startet 11979
Se side 5

-Den sjuende far i huset var bare en av de
mange skumle, spennende, flotte og fargerike eventyrfigurene
vi mØtte pa Hauglia
skole fredag formiddag.
Her gikk ârets virkehg store karneval av
stabelen, og forberedelsene hadde foregâtt
belt siden jutetider.
Det var eventyr og
barnebØker som sto i
sentrum for fantasien
pa det eventyrlige
karnevalet.

Se siste side

VIGNEU

ens spaltist
Det a bli utfordret i ukens
spalte er ikke bare, bare i
disse OL-tider. Jeg regner
kanskje
med at de fleste har
fl
mer enn nok med a fØige med
i sendingene fra Calgary.
Gudstjenesteliste
Der har vi mulighet til a
søndag 28. februar
fØlge med alle de ess verden
Mari kirke ki. 11.00: v/Jokan vise frem. Vi blir sØrgehannessen. Nattverd.
hg skuffet nár hue Norge
Stranden bedehus, Flamed sine utØvere ikke gâr
teby ki. 19.00: v/Jobelt til topps.
hannessen.
Men er OL slik det engang
Onsdag 2. mars
var? Vi hØrer stadig vekk om
Mari kirke ki. 19.00: Fadopingmisbruk. Er vâre utstegudstjeneste
v/
Øvere nØdt til a styrke sin
Heigheim.
kropp med stimulerende
miller for a nâ belt til
topps? Hvor er det da butt
av mottoet? En sunn sjel i et
sunt legeme. Jeg er i hvert
fall av den oppfatning at dersom vi ma bruke doping for a
nâ belt tit topps sâ er det nok
bedre ikke a stá Øverst pa
palien. Eller hva mener anEli Andresen gratuleres med
dre om dette problem? Vi ma
13-6Lrsdagen i dag.
huske pa at kroppen vi har
Kiem fra din beste venninne
fâtt skal vare hitt lenger enn
en idrettskarriere.
Jeg far la OL fare for denne
gang og prØve a komme ned
pa det lokale plan der de fle'else
ste av oss hØrer hjemme.
Forrige ukes spaltist skrev
om lederkrise. Jeg spØr meg
selv: Hvorfor oppstãr denne,
inngátt 20/2.
og hvordan kan en ev. minsP Tone Jensen og
ke pa den? De fleste menAsbjørn
nesker
kjaser og maser pa alUtsigt,
le fronter. De politiske par1911 Flateby
tier og enkeitpersoner lover
i hytt og vr. Det skulie bli
idrettsanlegg, ny kirke, nye
barnehager etc., etc. Er det
mulig a fà gjennomført alt
dette?
F
Folk flest begynner etter
hvert a miste troen pa det
D
hele. Har en fØlelse av at lederkrisen begynner her, ved
de brutte løfter. Med det
E
samme
tøftet kommer blir
( en optimist
og star pa,' men
Sentralsykehuset i Akershus
sâ
er
det
plutselig
andre som
14/2-88:
bestemmer,
og
de
synes at
Ingvild har blitt storesøster.
andre ting er viktigere. Da
Anette kom 14. februar.
blir de fleste skuffet, og da er
Torill og Arne Borgen,
det kanskje ikke sâ rart at en
1911 Flateby
begynner a tenke mer pa seg
Sentralsykehuset i Akershus selv enn andre. Egoismen be8/2 -88:
gynner etter hvert a ta over.
Det var lenge a vente,
Kanskje at samarbeid
over interessegrupper ei
men sâ ble det ogsâ en
noe. Vi kunne kanskje utføre
nydelig jente.
en del prosjekter bihligere
Per og Inger-Lise Johansen
Bergskaugveien 10
1911 Flateby

Vi er mid.t i skohënes yinterferie, men innen sØndagen
er vel de fleste kommet hjem

IllItlIOltIllI!
II

•PLAKATEN

Søndag 28/2:
B) 16.30:
VESTENS SPROESTE PAR
U) 18.30 kr 20,-:
- FANTASTISKE
FORTELLINGER
V) 20.30:
MESSE FOR
EN MORDER

Enebakk Helselag
Arsmøte 29. feb. kl. 19.00. Kopàs.
Flateby kino viser
bl.a. 'Vestens sprØeste pan,
(B), denne uken. Se ann.
Kirkebygden Sanitetsforening
har medl. mote. Se ann.
Mis jonshuset
inviterer til bibeltime. Se ann.
Betel
Husk ukens møter. Alle er ogsä velkommen til skidag for
hele familien. Se ann.

Ukens turner

dersom vi kunne dra lassel;
sammen. De respektive
grupper vii ha sitt. IdretteilL
vil ha idrettshali, kirke
foiket vil ha kirker, foreldre
vii ha barnehager, musikk.
lag vii ha konsertsaL Det
blir etter hvert mange penger som skal til. Det vile vel
kanskje vre en tanke om de
respektive grupper kunne
komme sammen for a diskutere om en kunne vre under samme tak. Respekten
for hverandre bØr vre shik
at dette kunne gá an. Politikerne har vedtatt et stort
prosjekt ved Streifiun. Dette
er etter min oppfatning et
prosjekt som kan brukes av
de fleste. Det kan vel ikke
were nØdvendig a ha spir pa
sitt bygg for a forkynne sin
tro. Jeg tror at dersom ahle
kunne kaste en del av sine
prinsipper over bord sâ er
jeg overbevist om at vi kunne fâ tilholdssted for ahle til
en langt bilhigere pris enn en
har vart vant til. La konkurransen foregâ pa banen
og ikke pa pianleggingsstadiet.
Dersom vi kan bruke krefter og penger pa det mest fornuftige sâ vii kanskje lederne komme tilbake. Det virker sà unødvendig at en ma
krangle om hver eneste krone.
Jeg vil til slutt hâpe at ved
samarbeid og omtanke kan
oppnâ det beste i forhold til
de midler og muligheter vi
har tilgang til.
Jeg utfordrer Tor Strand
som sikkert har mange erfaringer om samarbeid og
andre ting som opptar mennesker.
Ragnar Bergskaug

Fell om
HarlekiN
I forrige nummer av Vignett
kom vii skade for a skrive tRoar Birkeland spiller bass tbandet, mens JØrn Gundersen spiller
gitar og er bandets vokalist. Det
skuile vrt omvendt:—Roar Bin
keland, gitarist og vokalist, og
JØrn Gundersen bassist.
Vi bekiager feilen.

B-forestillingen. heter yESTENS SPRØESTE PAR
Ville Vestens sprØeste dusØrjeger, Providenza, er pa farten
igjen. Han skaffer seg verdifi,iil
opplysninger oln ettersøkle
banditter og fAx vite at hans gamle venn Hurricane Kid sthr for
retten i Galveston. Og Providenza er ikke den som lar en gammel
venn bli satt fast. Dette kaster
vâre venner inn i de sprØeste
situasj oner.
Underholdende og spennende
barneflim.

og gleder seg til a se hva som
vises pa Flateby Kino denne
uken.

Vestens
spmeste 1
par
TOMAS MILIAN
GREGG PALMER

WI
A,;AIN
I'flQVIL) N/A

NAR ET EVENTYR SLUTTER
BEGYNNER ET NYTT.

...

(AMAZING
STORIES)

CHRISTOPHER Lui
KEVIN COSTNER
TOM HARRISON
U UNIVERSAL UP
FANTASTISKE
kone hugger pa sykehuset for a fØFORTELLINGER
de og drar avsted uten a ta av seg
bestar av 3 episodefilmer, hver sin
rolledrakt
en
regissert av godt kjente regis- mumieforkledning.
sØrer.
MESSE FOR EN MORDER
Første film heter "The Missimed Alan Gates og Mickey
onA (Steven Spielberg). Dette: er
historienom enhaleskytter som Rourke. Filmen handler om en
blir sperat inH- i sin skytepo .;buss
sjon under et S-'17 fly mens de er som blir sprengt i luften ved en
pa tokt under 2. verdenskrig. Det feiltagelse. Denne hendelsen blir
fortelles dramatisk og fØlelses- vendepunktet i Martin Fallons
ladet om mannskapets fortvilede (Mickey Rourke) liv. Han har ftt
forsØk pa a redde haleskytteren nok av drap og vold og flykter na
som er flyets yngste og lykke- desperat fra sin fortid som IRAsoldat og profesjonell morder.
bringende maskot.
Gangsterkongen Jack (Alan
Neste film er -Go to the Head
of the ClassA tar for seg en sko- Bates) har nØkkelen til Fallons
leklasse og deres strenge og s- frihet, falskt pass og flybillett til
adistiske enge1sklrer som gjør USA. Men Fallon ma betale en
alt for a gjØre livet surt for eleve- dyr pris; motvillig blir han tvunget til a utfØre et siste drap..
ne sine...
Spennende til tusen...
Siste del heter -Mummy, DadInger
dy.. En komedie hvor en skuespiller f6r beskjed om at hans

Onsdagens tekst
Strid troéns gode strid!
<Derfor ma den som tror han star, passe seg sâ han ikke faller! Dere har ikke møtt noen overmenneskehig
fristelse. Og Gud er trofast, han vii ikke ha dere bli fristet over evne, men gjøre bade fristelsen og utgangen pa
den shik at dere kan khare det,,, 1. Kor. 10,12-13.
Jesus ble fristet til a velge en lettere vei enn den han
matte ga for a bli verdens Freiser. Det er en av de tankerekkene fra Gilds ord som vi mØter nã i fastetiden.
Men Jesus gikk lidelsesveien I lydighet for oss - og
seiret. <<Han er prøvet i alt pa samme mate som vi, men
uten synd><, Hebr. 4,13. Ogsa du og jeg bun fristet til
synd. Fnistelsen til a velge den vei som er etter vârt
hjerte. Men Guds ord kahler oss til a spørre: Hva vii
Gud?
Vi har ett vapen i den strid som star om vârt liv. Det
er Guds Ord. La oss kie oss i den rustning som gir seier 1
striden. Denne rustning er Guds ord. Jesus, han som seiret, vil gi 055 kraft. Og han møter oss med tilgiveise
hver gang vi snaver og faller. Derfor: Vr frimodig du
som kjenner pa de svake krefter hos deg selv! Hent
styrke I striden hos Jesus Kristus!
S.H.

VI G N EU

Er du over 6 0 ár
0

ABC bank tilbyr na personlig 0
rAdgivning økonomiske
i
sporsffi d,
p0a 29 steder I Oslo/Akeishus.
EIDSVOLL
HURDAL
Mar/I Svendsen
71/ 06/96501(1

ULLENSAKER
NANNESTAD/
GJERDRUM
Slei,,arHa,,sen
77/06197071

(;REFSEN
Raise Ant/ri 1/eri1sa
uil /59694/319552

VALKYRIE PLASS
TORSHOV
Stint Andersen
/7/319514/227792

RAUMNES

Vigdis Hy/en ('hr/s/lw, Maxhei,n
77f,461055
M.:46105.5

Gre!!,,' 1/ Hong
77/i 06/900211

GRENSEN 3
ti

Ingar Ste,,ersen
'77f: 319180

Write/se Ostern
77/ 318930,

T0YEN
( Erode Macste Marl/ii,,sra
I'lf,319508/19 7863

ØVRE TORG,
SAND VIKA
BUDSTIKKAGARDEN.
SAND VIKA

BEKKESTUA/
STABEKK STABEKK
71w, Narita,
lii, 54 /9 (Xl

fl

Reid,,,,,, Zin,,,wr
7//54/9(10

LØRENSKOG

i,,ger-RcidanJa,,sso,,
77f:541900

CITY.
LILLESTROM

Vision Tasigre
T/f.t571186

Tuttijalsassoessen
71/, 06/81(1521

Run Kla'l,oe
T54 19 (/0
.Elisabet*JdaItq,nat
/'AHII I'L\sS

11
REKKELAGSHo(;I)A

(Heln;t King//a/s
7(r 3/ I 5/)
5)/inset ad
:It
91 56
0'

Gets Malt stha*
Tif 28 6439

ASKI;R
Va/borg llo,rcsr,i 110 /
7Y:782560
Tbo7925 I'

()PI'EGARD/
ENEBAKK
Inger F. Skagimi
77/, 8023(16

FROGN/
NESODDEN!
VES'I'BY

SKI/AS
I/mild Astrid Grass
7/f, 872/1 5/0

:1(;uaN 1/sill! Fonda!
1I'

Er du over Go àr og er kunde i ABC bank, vii du
snart fâ tilsendt ditt eget kundekort. Dette kortet
betyr at du ná har fãtt din egen, persOnlige râdgiver
i banken!
Fra nâ av kan du nár som heist gjore en avtaie
med din egen Senior Service-konsuient, og fá hjeip I
spørsmâl som angAr din personlige økonomi. Senior
Service-konsulentene er spesiai-utdannet i spørsmAi
som er aktueile for nettopp din økonomiske
situasjon.
Konsuientens malsetting er a gi deg som er
over 60 âr sâ god økonomi som mulig. Kanskje det
kan Iønne seg a se nrmere pA IAn du har? Vurdere
spareformer? Redusere utgiftene? Vurdere nye
skattefradrag? Søke iAnestøtte gjennom kommunen? Eller ... ?
Trenger du hjelp til a pianlegge overgangen til
en helt fly økonomisk situasjon i pensjonsaideren?
Senior Service star til din disposisjon, uten at det
koster deg et ore!
SENIOR SERVICE GIR DEG HØYERE RENTEOG
GEBYR-FRITAK PA PERSONKONTO.
Persônkonto er normalt den kontoen du bruker
mest. Senior Service gir aile kunder over 60 Ar

I 71/950060

høyere rente pA de iaveste beiøpene du har innestAende. Du kan,ogsA skrive sjekker som i gamie
dager. Uansett beløpets størrelse, - du betaier ikke
gebyr.
Heiler ikke nAr du belaster din Personkonto
med bankgiro, betaier du gebyr.
Bruker du miniBank-kortet i ABC banks egne
miniBanker, betaier du heiler ikke gebyr.
SENIOR SERVICE KOMMER MED TILBUD OM
REISER OG KURS.
I samarbeid med anerkjente turoperaterer
I
arrangerer Senior Service reiser bade her hjemme I
Norge og til utiandet. Sist vi dro pA langtur, valgte vi
like godt A dra til Moskva.
SENIOR SERVICE FINNER DU NA
I HVER FJERDE ABC BANK I OSLO/AKERSHUS.
Kontakter du din lokale ABC bank, fAr du
straks vite hvor den narmeste Senior Servicekonsulenten i ditt omrAde er.
Er du kunde i en annen bank? Send inn
kupongen, og fA full glede av Senior Service, du
ogsA. Sjelden har du hatt en bedre grunn til a bytte
bank.

r

Senior Service.
Bare for deg over 60.

Fy11 tit kupotigcn (bruk heist store bokstaver). og seud clti
i en konvolutt til ABC bank, Markedsseksjonen, Post.
boks 1172 Sentrum, 0107 Oslo 1. Senior Servicc-kssnsulenten i ditt oturAde vii sA kontakte deg for A avtaie .I ussstu.
(Sett kryss) 0 jeg er kunde i ABC bank. 0 Jeg vii bli
kunde i ABC bank.
Difl navn
Adresse
l'ostnr.

Sted

jeg treffes best pA telefon

pl/jo/l

En god bank gjør det enklere.

VGNEU

Vi presenterer politikerne

Ingen bar ansvar for
32 hapnehageplassep
- Vi er rystet over skolestyrets vedtak i denne saken,
tordner Ytre Enebakk Husmoriags leder Toni! Haugseth.
- Og vi kommer ikke til a
gi oss sâ lett. Vi har nà tilskrevet bade formannskap
og helse- og sosialstyret med
onientering om saken slik vi
ser den, og i hap om at de kan
gripe inn for a redde barnehagen var.

Navn: Jorunn Buer
Alder: 43
Bosted: Kirkebygden
Parti: Arbeiderpartiet
Yrke: Kontorfullmektig
Politiske very i dag: Medlem av kommune-

Navn: Tore Tidemann
Alder: 42
Bosted: Ytre Enebakk
Parti: HØyre
Yrke: Tekstilagent
Politiske very i dag: Medlem av kommune-

styret og formannskapet. Medlem av forhandlingsutvalget, teknisk styre, bygningsrádet og
EDB-utvalget.
Tidligere politiske very: Medlem av kommunestyret og formannskapet. Medlem av
teknisk styre, bygningsrádet, barnehagenemnda og tomteselskapet.
Spesielt opptatt av: TomtespØrsmaL, ooiigbygging, barne- og ungdomspolitikk.
Interesser: Sang og musikk, litteratur, idrett.

styret og formannskapet. Leder for kulturstyret.
Tidligere politiske very: Medlem av kommunestyret. Formann i skolestyret.
Spesielt opptatt av: Barne- og ungdomspolitikk, kulturspØrsmàl, nrmiljØ og livskvalitet.
Interesser: Barne- og ungdomsarbeid. Familien.

Tiliitsverv utenfor kommunal virksomhet ná og tidligere: Tidi. leder for Stranden

Tiliitsverv utenfor kommunal virksomhet ná og tidligere: For tiden med i arbeids-

skolemusikkorps og nestleder for Ytre Enebakk Skolemusikkorps. Leder for IL Driv. For
tiden ingen tillitsverv utover de kommunale.

utvalget ved Enebakk ungdomsskole. Tidligere
leder for Sang- og Musikkrádet, medlem av styret i Lotterud huseierforening og Enebakk Husmorlag. Medlem av redaksjonskomiteen for
Enebakk IFs kiubbavis.

Kj'en- t ansikt 9
Hele 57 enebakkinger —deriblant
bade de som er bosatt i Enebakk, og
utflyttede abonnenter
gjenkjente Clifford Christiansen,
Flateby, som konfirmant.
i Vignett nr 6.Av de personene som
henvendte seg med riktig svar har vi
trukket ut disse som har fátt tilsendt
hvert sitt lodd i pengelotteriet:
Agna Svartebekk, Kirkebygda
Else Engerholm, Ytre Enebakk
Ingrid Ruud, Flateby
Og her presenterer vi ukens ansikt kjent i hele Enebakk. Gjenkjenner du
vedkommende, sá skriv til oss, eller
ring tif 92 65 40
innen tirsdag morgen. Vi trekker ut
tre personer som far tiisendt hvert
sitt lodd i pengelotteriet.
STIKKORD:Bosted: Kirkebygda
Yrke: Pensjonist/tidligere kommunalt ansatt
Hobbier/interesser: Idrett - fotball

Vi er svrt forundret over
at HØyres representant sluttet seg til skolestyrets tiertall, fordi nettopp HØyre er
positive til etablering av private barnehager. Na vii de
altsâ were med pa a legge
ned tilbudet for minst 16
barn i Enebakk. Jeg sier
minst 16, fordi vi hadde
tenkt a utvide tilbudet med
enda en gruppe, sier Haugseth.
Utleie av skolens lokaler Husmorlagets korttidsbarnehage i
Ytre Enebakk er ná oversent formannskap og helse- og sosialstyre til videre behandling, samtidig
som skolestyret har gitt lreràdet ved skolen medhold i deres
Ønske om a fâ lokalene tilbake de
to dagene Husmorlaget leier dem
til korttidsbarnehage i fØrste omgang. I neste omgang Ønsker skolen a disponere lokalene hele
uka. Det vii si at ogsâ fØrskolen
(den kommunale korttidsbarnehagen) ma ut.
Og det er ikke bare i Ytre Enebakk det spØker for fØrskolen.
Ogsá ved Hauglia skole Ønsker
1rerrádet rommet som disponeres til fØrskole tilbake, for a bruke det til arbeidsrom for skolens
ni lrere som i dag deler et arbeidsrom pa 9 kvm. Lrerrádet
forestár brakkeiØsning for fØrskolen der.
Skolestyret bar vedtatt a avsiâ
Husmorlagets sØknad om fortsatt ieie av skolens lokaler til
4-5-ârskiubben.
Husmorlaget
mener det er et àpent spØrsmal
om lokalene er skolens. De ble I
sin tid bygget for fØrskoiedrift,
men fordi kommunen ikke hadde
rad til a sette i gang med et siikt
tilbud, flkk Husmorlaget grØnt
lys til a sette i gang med
6-arsklubben, som de drev mer
eller mindre pa dugnad fram til
kommunen overtok.
- Hvorfor vii dere ná ha tilbake
lokalene to dager i uka?
Er de i det hele tatt egnet for
undervisning, rektor Jan G.
Sthren?
- Vi vet ikke i detaij hva lokalet
skal brukes til, men det er snakk
om a bruke det til fØrste kiasse i
forbindelse med gruppedeling i
forskjeiiige fag, og vi ma prØve a
komme fram til samarbeidsavtaier med fØrskolen pa samme
mate som Husmorlaget gjorde
for sin korttidsbarnehage.
Grunnen til at det na er heit
nØdvendig for oss a ra tilbake lokalene, i fØrste omgang to dager i
uka, men pa sikt, hele uka, er at
vi s.rt trenger plassen selv. I âr
har en av 2. kiassene ambulert,
uten eget kiasserom. Vi har i dag
16 kiasser og 14 kiasserom p] s'
spesialrom. Gymsalen er beiagt
over 30 timer i uka, slik at vi ma
ha noen timer i Mjrhallen.

Piassbehovet i dag er ogsâ
stØrre pga. at vi driver andre former for pedagogikk.
Ellers er tiden ná inne til a begynne og planiegge utbygging av
skolen, sier Sthren. Med 65 nye
boiiger i Nylende i lØpet av en fireârsperiode, ryker kapasiteten
her ved skolen totait. Vi tenker i
baner av a bygge en toppetasje
pa skolen var, bade fordi det vii
bli dyrere a bygge en seivstendig
enhet I Nylende, og fordi vi Ønsker a opprettholde en 1-6 deling,
fordi vi betrakter det som pedagogisk mest gunstig. 1-3 lØsninger har iett for a utarme miijøet,
sier Sthren.
- Men hva med fØrskoien? Dere
Ønsker jo ogsa dem ut av lokalene sa fort som rad er. Hvor skal
de vre? Det er jo en kommunal
korttidsbarnehage, og lokalene
her ble jo bygget for førskoiedrift?
- Vi mener det er helse- og
sosialetatens piikt a skaffe fØrskolen rom, og en mulighet er a
vurdere midlertidige lØsninger,
pa linje med det som er gjort i
Kirkebygden.
- Hva vii helse- og sosialetaten
gjøre for a skaffe nye lokaler til
Husmorlagets 4-5-arskiubb, og til
fØrskolen, helse- og sosiaisjef Inger Haagaas?
- Husmorlagets korttidsbarnehage er en privat barnehage, og
vi har saiedes ingen plikt til a anskaffe dem lokaler. I det stykket
er det dumt av skolestyret a skyye ansvaret over pa oss. Førskolet enidt'èt Ot
omrade. Nar det gjeider fØrskolelokalene ved Ytre Enebakk
skoie, er det diskutabeit om det
er skolens lokaler. De er spesifikt
bygget som fØrskoielokaier. Og
hvis lokalene saledes tilhØrer
fØrskoien da er det oss Husmorlaget skal forhandle med om fortsatt ieie.
Pr. I dag ser jeg ingen iØsning
pa saken, men vii arbeide for at
Husmorlagets korttidsbarnehage skal kunne oppretthoide tilbudet. Vi har aitfor fA barnehageplasser til at vi bar rad til a
miste tilbudet.
- Na.r det gjeider fØrskoien, sier
Haagaas, er forutsetningen for
fØrskoledrift at den skal ligge i
tiiknytnrng til skolen. Jeg ser ingen vits i a oppretthoide fØrskoletilbudet dersom man skal inn i
lokaler iangt fra seive skoiemiljØet, Da er hele ideen borte. Det er
da ogsa vedtatt i barnehageplanen for Enebakk at fØrskoien
skal opprettes i nr tiiknytning
til skolen. En brakkelØsning er
antydet, men jeg ser ingen muligbet for det med kommunens navrende Økonomi. Vi jobber
inudiertid med a komme fram til
en iØsmng i saken snarest, sier
Haagaas.

Ring 4146 35
ogbli
REDD BARNAVENN
fra kr. 50 pr. ár.
For barn i nod.

\$/ REDD BARNA
I Tf: (02) 414635

VIG N EU

Modellen gjena'pner
etter kj*empedugnad

Toil Bulgaria
ed eliten

-Det begynte i 1979 med en mamma som sá seg lei pa at
jenter ikke fikk sparke fotball.Det var Ann Kristins
mamma, som slett ikke hadde greie pa fotbail, etter
eget utsagn. Men Liv Hagens initiativ resulterte ito pikelag. Ann Kristin og Marianne spiite pa det ene. Na
har de vokst ut av Driv. Marianne flyttet til AbildsØ,
og jentene ble invitert U14 komme pa treningen til BØler. Dermed var det gjort.Jentene yule gjerne trene enda mer enn det som damelaget i Driv la opp til.De Ønsket virkelig a satse.Et tilbud om a spille i et
1.divisjonsiag som BØler er en sjanse ingen fotbalijenter med ambisjoner takker nei til.

En del av den faste dugnadsgjengen pa Modellen. Fra v.: Antony Jezard, Eirik Hjellnes, Kjell Enersen, Petter Holmen og S vein En gum.
I dag âpner Modellen
motorklubb pa Flateby
igjen dørene for motorinteressert ungdom i Enebakk. Fra tidlig ettermiddag og utover kvelden vii det were ãpent
hus fra i dag og til og med
fredag. Etter et opphold
pa tre ár, skal nã driften
igang igjen for fuilt i det
gamle fabrikklokalet i
Flatebydalen.
-Helt siden fØr jul har Geir Rudberg og Kjell Enersen sammen
med et titalls ungdommer pa
Flateby státt pa tidlig og sent for
a sette lokalene i brukbar stand.
Fra tid til annen har det vrt
helt opp til 30 ungdommer tilstede pa dugnad , men stort sett
bar det vrt en kjerne pa 10 ungdommer som har státt pa.
Tilsammen bar det butt 400 dugnadstimer.
5000 timer Modellen motorklubb startet for fØrste gang i
1980.Da hadde Geir Rudberg, og
medhjelpere dengang to og et
halvt árs dugnad og 5000 dugnadstimer bak seg.Etter ca fire
ârs skikkelig drift gikk det hele i
stâ. Lokalet ble stáende og
forfalle.De siste to ârene har det
sâ og si ikke vrt brukt. For et
ârs tid siden kom det i gang et
initiativ for a fâ liv i motorklubben igjen, men det ble liksom ikke noe fres pa det.
Sorgelig forfcill
-Nâr man engang har satt i
gang med noe slikt, sier Geir
Rudberg, bar man dradd pa seg

et hjertebarn. Lokalet sto der og
forfált. Jeg bor like ved og var vitne til det. Det var grunnen til at
jeg engasjerte meg igjen ná, sier
Rudberg.-En vinter til, og det
hadde ikke vrt igjen mer a lappe pa her. Taket hang ned, all
gipsen var borte, takplatene var
ødelagt.
Jeg synes det er forferdelig at et
slikt lokale som dette skal stà
toflt, og da det initiativet til ny
drift som var i gang, skar seg pa
hØsten i nor, bestemte jeg meg
for a sette 1 gang for a fa Modellen
i drift igjen.
Stor interesse
Sammen med motorinteressert
ungdom, som hele tiden bar vrt
aktive i dugnaden, kjØrte vi Ut
fiygblad,og sammenkalte til et
mote. 40-50 personer mØtte opp
og var interessert. Dermed begynte ballen a rulle. NA har vi skiftet takplater, malt lokalene, satt
istand og ryddet. Alt er klart til
gjenápningen. Etter at vi har
kjØrt âpënt bus Ut uka, skal vi ha
et mote pa sØndag, og der háper
vi a velge et nytt styre blant motorinterresserte.
-Du er vel den selvskrevne leder
for Modellen?
-Nei, jeg bar ikke tenkt a vre
med pa den máten. sier
Rudberg.-Jeg stiller gjerne som
klubbarbeider, hjelper ungdommen med mekking og praktisk
arbeid. Men papirmØlla far andre
fikse. Og hovedansvaret for driften vil jeg ikke ha.
Topp utstyr
-Hvordan er det med verktØy
og utstyr. Er det mye som mangler?

Vi soker to

ansvarsbevisste
sj Afører

i ki. B
til kjoring av varebiler I FoIIo-/Oslodistriktet.
Ordn. forhold. Hew:

-Vi har topp utstyr, sier Rudberg- sviseapparater, lØftebukk,
eksosavtrekk, batterilader o.s.v.
Nar det gjelder hândverktØy, satser vi pa at medlemmene bar en
del selv. Ellers har vi jo fantastiske lokaler her sammenlignet
med andre motorkiubber .Totalt
er kiubblokalene pa 360 kvm,
med to hailer, klubbrom med TV,
biljardbord, og skikkelig fin kjøkkenavdeuing. Tipp topp toilett er
ogsa satt I stand. Det er en virkehg representabel motorklubb
som i dag ápner dørene igjen.
Ny Ieieavtale
-Modellen ligger utenfor det
omradet som kommunen planlegger a ekspropriere til friluftsomrâde i Flatebydalen. Hvordan ordner dere det med fortsatt
leie av lokaler.
-Leieavtalen med Morken, som
eier omradet gikk Ut ved araskiftet, men vi har tatt kontakt, og
fatt fornyet denne avtalen med
seks âr

Ailsidige
Men selv om det er fotballfrelste
jenter som na drar utenlands
med fotballeliten,er de ogsa aktiVe I andre idrettsgrener. Marianne har drevet langrenn I alle ar,
men p.g.a. sykdom har bun mattet kutte Ut det. Hun driver imidlertid med lØp, og hun skal delta i
Gaupesteinrennet. Og Ann Kristin er vel kjent for de fieste som
en dyktig hopper. Begge jentene
understreker at det er viktig a
drive andre idretter, slik at det
ikke bhir for ensformig.
Luksus og hardkjor
Og na gar turen til Bulgaria,
nrmere bestemt Varna ved
Svartehavet, til hotell i fernstjerners klassen og 24 grader i
skyggen.Men noe latmannsliv
blir det ikke. Trening to ganger
om dagen, turneringer med spillere 1 toppklasse.
-Men badedrakta skal med, det
er klat, sier jentene som bar ordnet seg skolefri den
uka turneringen i Bulgaria
varer.Ann Kristin gar 2.âr pa
handel og kontor, Marianne gar
idrettshinja
pa
2.ár
pa
Manglerud.Litt "sydenferie" h.per de nok de far med i tillegg til
fotbahlen..
-Og jeg skulhe gjerne vrt med,
sier mamma Liv Hagen, -men jeg
er dessverre ikke invitert som
selskapsdame.
Og vi Ønsker jentene hykke til -i
Bulgaria, og med fotbailkarrieren.

0

Bli med Senior Service pa
reiser vãren 1988
Har du passert 60 ár og er kunde hos oss, kan du bli med Senior Service
pa alternative turer:
4 dager til Finland 11.4. - 18.4. - 25.4. - 9.5.
Pris
Torsdag 10.3.

2.380,

6dager til Tyskiand (Bloxberg) 30.5. - 7.6. - 14.6.
Pris
Pameldingsfrist: 25.4.

3.8410,

Kontakt din lokale ABC bank, sã far du vite hvor den nrmeste
Senior Service-konsulenten for ditt omráde holder til.

AIJOIC

Transport & Craveservice A/S
TH. 92 53 24 eller 92 89 78
etter kI. 20.00

Atte og ni âr gamle var Ann Kristin og Marianne da de startet pa
Driv fØrste jentelag 11979. Og allerede første sesongen gikk de
hen og ble kretsmestere Ogsa i
oppgjør med Enebakk IF's jentelag som var kretsmestere pa
Romerike seiret de.Jentene har
ogsa fiere deltagelser i NorwayCup bak seg, uten a ha gjort det
helt store der. Det har som regel
endt opp i B-sluttspillet.Fantastisk
Jentenes trener var Káre Myhre. -Han er helt fantastisk sier
Marianne.Og mamma Liv Hagen
nikker og applauderer.-Han lekte fotballen inn i ungene, sier
bun. Og bade jentene og mamma
er enige om at Kare Myhre har
bygget opp jentefotbaflen I
Driv.Ikke minst miljØet er viktig,
og det er ting han legger vekt pa.
-Til og med da han hadde sluttet
a trene jentene møtte han opp og
slo av en prat med dem.
Manglet trener
Ann Kristin og Marianne trente pa Driv damelag inntil senhØstes ior. Men da anledningen
bød seg, vile de prove noe annet.
De syntes det var for hite trening
pa Drivs damelag. De savnet ogsa treningsmiljØ i forhold til eget
ambisjonsniva. Og ikke minst.
De syntes det var frustrerende a
sta pa uten fast trener. Og det er,
sier jentene, vanskelig a skaffe
trenere til jentefotbahlen 1 Driv.
Nár det gjelder guttehagene, ser
det Ut til a vre noe enklere.-Det
kan jo were fedrene er mer interessert i guttelagene, antyder jentene.

Sparebanken ABC

bank

VIGNETT
KUNNGJØRINGER

RELIGIOSE MOTER

Voksen skoleungdom

Kirkebygden
SanitetstoreniNg

MISJONSHUSET
Bibeltime fred. 26/2 Id.
19.00 v/Jan Erik Lehre.
Kaffe, kollekt.
Alle hjertelig velkommen.

sØkes til var butikk som ekstrahjelp annenhver
lØrdag og sØndag, saint i ferier og sykefravr.
Ring og spør etter Karin.
Stasionen: 02/92 8132. Privat: 02/92 82 58.

har medlemsmøte onsd. 2/3 ki. 19.30 i kantina i Herredshuset.
Styret

OYEREN BENSIN & SERVICE
/

A1,11c

BETEL
Ons. 24.2. ki. 19.30: Bibel
og bØnn.
LØr. 27.2. Id. 19.00: Temakveld, Tom Aune tar for
seg New Age-bØlgen. Servering.
SØn. 28.2. Id. 10.00: Skidag for hele familien pa
Mjr ungd.skole. Skiskyting (kasting), aking,
servering, andakt og
hornmusikk. Premieutdeling.
Alle velkommen.

1911 Flateby

GULVSLIP
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.
ENGERS GULVSLIP. TH. 02/9572 01 e. kI. 17.

bank

Sparebanken ABC Enebakk
INNSKYTERVALGMØTE 1988
I henhold til Sparebanken ABCs vedtekter, paragraf 3-4,
vii det bli holdt innskytervalgmØte i Sparebankens lokaler i Kirkebygden onsdag 16. mars Id. 18.00.
Program:
1. Vaig
a) Vaig av 3 forstandere, valgperiode 4 âr.
b) Valg av 3 varamedlemmer til forstanderskapet,
valgperiode 1 âr.

Annonser loses
av folk flest

Stemmeberettigede og valgbare er innskytere, som bor
eller har sitt virke eller, for upersonhige innskytere sitt
sete i Enebakk, og som har og i de siste 6 mâneder har
hatt innskudd 1 banken pa minst kr 500,-. Bare myndig
person kan som personhig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget.
Ingen kan avgi mer enn to stemmer ved valget, en pa
grunniag av eget innskudd, og en som representant for
annen innskyter. Innskyter som fyhler kravene til stemmerett i flere valgdistrikter for den sammensluttede spareuaw, jiar oare L,erLuuere( i uei, va u1t,rL u
skyteren har sitt bosted. Innskyter i den s"-"'ens1uttede bank som har bostecliarbeidssted og innskudd I forski ellige valgdistrikter, avgir stemme der innskyteren
har sitt bosted.
Enhver innskyter som har stemmerett er pliktig til a ta
imot vaig som medlem eller varamedlem, med mindre
innskyteren har gjort tjeneste som medlem i forstanderskapet, styret eller kontrohikomiteen i minst en valgperiode.
Valgkomiteens forsiag vii bli framlagt i banken siste uke
fØr valgmØtet sammen med liste over nãvrende medlemmer og varamedlemmer i forstanderskapet.
Stemmeberettigede innskytere kan fâ adgangskort nâr
de pa forhând henvender seg til bankens kontorer i Enebakk og legitimerer sin stemmerett.

BEGRAVELSESBYRAER

Ski
&gravelscsbvra
CHRSTENSRUD EFTE
Asenvn. 3, 1400 Ski
Telefon 87 30 60
Vakttelefon

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byrâ
gjennom 60 ar

b
TAPT OG FUNNET

Furniet
Barne-gullsmykke, stjernetegn, funnet v/parkeringsplassen pa Grendesenteret.
Fás tilbake mot annonsens
kostnad.
Tif. 92 44 00

Enebakk, 16. februar 1988
Sparebanken ABC Enebakk
Jan G. Sthren
Forstanderskapets formann

/

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•4
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brodholt, Tomter

TIf. 92 26 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

1-ârig utdanning I

Folkekunst
Praktiske og teoretiske fag. Tekstil, metal! (m.a. sylv,
filigran) og tre (ogsâ instrumentbygging: langeleik, harpe).
Kurs i restaurering og ynise gamle máleteknikkar.

1-Arig utdanning i

Folkemusikk
Ei teoretisk og praktisk innfering i norske folkemusikktradisjonar (song, spel og dans) og korleis desse kan
forrnidlast.
Arskursa kan godkjennast som del av lrarutdanning eller
anna hegare utdanning (grunnfag).

Telemark Lararhogsko1e
FOLKEKUNSTLINJA I RAULAND
TIf. 036/73330 el. 73228 og 73292
FOLKEMUSIKKLINJA I RAULAND
TIf. 036/73566 el. 73519 og 73292
Bed om plan. Seknadsfristar 15. mars og 1.
mai. 2/3 inntak ved ferste seknadsfrist.
(prERLVRrf
D.JERE
#jm0N$ENe/ :

HAR DU DE RIKTIGE

Annonse-leseren tinner
o f mange
gode tilbud!

LANDBRUKSFORSIKRINGER?
Ring eller stikk innom og spør etter
en av oss - s kan vita en skikkelig
gjennomgang av dine Iandbruksfo rsi kri nge r.

FORSIKRING
v/BJ0RG FREMO
Solheimsgt. 12, - 2000 Lillestrem - TIf. 06/81 81 01
v/RONNHAUG LØKKE
Parkaksen - 1400 Ski - TIf. 02/87 05 51

HUSK BILAUKSJON
I

ASKIM
BILERI
ALLE
L— -----4
• PRISKLASSER.
I
NB! Hver tredag kI. 18.30
Prevekjering og besiktigelse hver dagi
STEDET FOR DET GODE BILKJOP!

I

TLF.88 0896
-

V G N ETT

1F.Asm

r i

A%L

MURERE

RORLEGGER

Steinár Nordahi
BYGGSER VICE
Alt I mur- og pussarbeid.
TIf. 92 63 46

FRISØR

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

J]I1I11L

huIIH1

Bevervn. 11
914 Enebakk
MobtU, 094/11 747
TIf. 9248 92

Jan M. Johansen

Erik Kjelgaard

Mur, puss,
peiser og fliser

Varme, sanitr. nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 9246 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

IViettes Hardesign
Dame- og herrefrisør
SaIg av hárpreparater og parfymeartiler.
Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00
TIf. 92 55 50
Bekkelaget II etg., V. Enebakk

Bjerke Hãrdesign
TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

DAME- OG HERREFRISOR
SOL - 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

Siw's saloNg - Of. 928049
Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- og herrefrisor
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. og torsd.

SPESIALFORRET IPIGER
Lennestadvft 5
1912 Enebakk

TIf. 02/92 6543
Mobil 094-37 548

Enebakk rørleggerbedrift

Enehakk Markiseservice

v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
IlL EN MEG El GUNSTIG PRIS.
Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Utforer alt innert
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering
Fast pris
GLASSMESTER

KVIKK RENS

Utsigts rammeverksted
Alt i innramming
Medaljeskap og innrammede akvare/Itrykk
1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid

ft
.
1t a.ai-arna

Enehakk glass
Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 92 46 13

BLIKKEIISLAGER

WJLJ

Alt i blikkertslagerarbeid
utfores.

I LI

1911 Flateby - tlf. 92 84 68

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

Brødrene Svendsen A/S

i ic

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

D. Freitag & Co

OSVALD N0DLI

Inm18gLHa

lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf, 92 81 24

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77. 1912 Enebakk — tlf. 02/92 62 94

Alt i nydyrking. bakkeplanering
og annen massetransport.
Rlingen
TIf. 83 70 19/72 16 85

K.S Yrkesklaw
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf 02/88 81 54
Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

EL-INSTALLASJON

I
I

Strømshorg &
Enersen A/S

INSTALLASJONSFIRMA

KJEU. BRENOJORD

utforer alt i el -instal lasjoner

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

K1eden av aulonse,te
EILAG elekttoinslallatorer

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

GS Containerutlele
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 nn' .
TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60

SJAFØRSKOLE
Sandakers Trafikkskole

Ristorante ITALIA U' Pizzeria

REGNSKAP

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

SELGE EIENDOM?

Økonomi & Regnskap Enehakk A/S

1400 Ski - tlf. 8737 10

Masse A - Masse B
Teorikurs - Kjøretimer

Opplring pa b/I

Kontakt

Teorikurs - Fase II

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

cAIt innen regnskapstjenester'
Reg. revisor Sten Roy/k

SVEIN H. HELLER A/S

Senteret, 1914 Ytre Enebakk

Om nodvendig moter VI
til kjoretirner i Enebakk.

TIf. 06/81 42 92

JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 8737 37

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Stein Darre-Hanssen

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Grendesenteret, Flateby
TIf. kI. 8.00-15.00
TIf. utenom kontortid

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

92 87 39
92 80 31

Kvelder, etter avtale.

BILFURMA

Erling Rod A/S
1800 Askim

A. NILSENS
BILSER VICE

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

TORNERUD - Askirn

Kjop din nye el/er brukte bil hos oss.

TIf. 88 15 70

• Poliklinikk 0 Rorltgenl Kirurgi
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr

SKEDSMU DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgârd, Kjeller

(Skilt fra Fetvn. v/flyplassen)

Apningstider: 8.30-16, 17-20
Timebestilling 06/87 81 92 el.
"DROP IN,, 8.30-16. Stengt helg.

Teleton 92 53 31 - 94 22 65

Landhruksregiiskap, Økonorrn
& handelsregnskap

Brede Gjestang
Flateby. TIf. 92 81 49

Scan consult

Enehakk
Transformator
verksted

Service-senter for nringsdrivenc
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-radgivning.

Boks 27, 1911 Flateby - Ut. 92 85 40

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlt. 92 4

74

TIf. 88 16 15

Trio Autoskade
Vi tar imot lakkering
og oppretting

1911 FLATEBY
TLF. 92 8993

Flateby Antirust
KjØp 09 salg av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/928070, 1911 Flateby

oil

4an

11&

Studer' '
nonSen , ,)

'

f

nebckk
egnskcipskonto
Medlem av
PRFNorske RegnskapSbyrecS Fo og
hf. 102192 63 03
KR
Poatboks 24
Godklent
regnskapskon
1912 Enebakk

tusiastiske og fingerferdige lrerkrefter - ved
skolen.Foreldrenes finerferdigheter fortjener ogsá a berØmmes.
For her var det utrolig mange
flotte og skikkelig gjennomfØrte
kostymer. Etter underhoidningen i landskapet ble den fargerike forsamlingen delt og halvparten moret seg med leker og
dans i gymsalen, mens den andre
halvparten hadde tilhold i landskapet. Og endelig var det brus
og boller, skaffet til veie av kiassekontakter og foreldrerad.

En broketeforsamling.Her er bade Drakula Ronja, og Peter Pan. Ogjamen har de ikke ogsä midt iblant seg en robot, bakerst til v. pa billeclet.
-Ikke rart at mormor var
ner i landskapet pa Hauglia ret ut av Anne Cath Vestlys
forskrekket, der hun var
havnet midt oppi tumultene
av eventyr, troll og romvese-

fredag formiddag. -Grâhâret
med sjal og skaut var
mormor,alias Guro som ski-

populare barnebøker.
Aller mest skeptisk var hun
kanskje til Barne-TV's utsendte i
skikkelse av Gunn,
som var tllstede og filmet festlighetene.
For hva i all verden slags maskin
var det nâ det vesenet gikk rundt
og bar pa?
—Men etterhvert som det flotte
underholdningsprogrammet
skred fram, ble nok mormor mer
fortrolig med den brokete forsamlingen, og smâningom gikk
det riktig sâ bra.

Og her er mormor, midt i forsamlingen av fargerike
eventyrfigurer

Tenker du
fly eller brukt bil?
TA KONTAKT MED VAR
MANN I ENEBAKK

FOLLOS STØRSTE BILLEVERANDO(

FOLLO AUTOCOt
FOROSENTERET KJEPPESTADVN. 30, SKI .TLP 870760

Karnevalet pa Hauglia hadde
vrt planlagt helt siden juletider. Ungene har arbeidet med
eventyr, og førsteklassingene har
hatt egen eventyrbokutstilling.
Ogsà barnebØker forøvrig har
státt sentralt i planleggingen av
karnevalet. Som et ledd I dette
hadde skolen, fâ dager fØr karnevalethatt besØk av barnebokforfatteren Philip Newth, og besØket hadde satt tydelige spor.
Boka om Roboten Matilde hadde
nok inspirert flere til morsomme
framstillinger av roboter.
Men det var mange, mange flere
eventyr og barnebokskikkelser
pa den store festen. Ja, for det
var virkelig Ronja RØverdatter
som var der, og Peter Pan, tillike
med RØdhette, Tornerose og
Snehvit og de sju dverger. Og det
var en Sjuende far i huset, mer
herlig heslig enn man i all sin
barnlige fantasi kunne forestille
seg. Det var trollunger og roboter. Og det var endelig tante
Brun, tante GrØnn tante Fiolett
og onkel Blá levendegjort av en-

Flotte Elsa Beskow skikkelser: Fra v.Tante
kel Blâ, tante Brun og tante Fiolett.
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KR
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