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Huppa vi ep i bus 
Sit er Vignett vel in-

stailert i sine nye loka-
ler i Ragnhild Kigens 
gamle butikk pit Ny-
berg. Lyst, venulig og 
trivelig har vi fittt det 
etter kjempeinnsats fra 
styremediemmer, an-
satte, og respektive ek-
tefeller som har svingt 
hammer og malerkost 
til langt ut i de smit ti-
mer. Resultatet har ik-
ke uteblitt. Innspurten 
foregikk lørdag for-
middag da flyttelasset 
bie kjørt. Store sterke 
karer fra Lions hjaip 
med <<lasting og los-
sing>> av kontormøbler, 
og ble traktert med  

hjemmebakt og kaffe 
etter endt dyst. 

Vitre nye lokaler er 
større enn de pit Badet, 
og de forskjeliige av-
delingene er fysisk av-
delt, silk at vi ikke len-
ger sitter oppit hver-
andre. Alt er perfekt, 
men fra tid til annen er 
det behov for it <<rense 
lufta>>. Med andre ord. 

Vi trenger grønt. En 
aldri sit liten aviegger 
av en grøntpiante yule 
ikke vre it forakte. 
Har du en silk it avse 
kan vi love at den skal 
vere i de beste 
hender. 

Jeg betrakter situa-
Sjonen som ytterst 
kritisk, sier skolesjef 
Hans Erik Holm etter 
at det bare har meldt 
seg 27 sØkere til de 
8-10 ledige hererstil-
lingene for skoleáret 
88/89. Av søkerne er 
det 5-6 som ikke er 
kvalifiserte. 

Dermed er det kiart at 
faren for lrermangel ved 
grunnskolene i Enebkk  

til hØsten er overhengen-
de. Ày de drøyt  20 som blir 
igjen er det flere som i sØk-
naden har stilt krav om 
boliger. 

Vi mit langt tilbake i tid 
for it fm.ne  et tllsvarende 
lavt sØkertall som det vi 
har iitr,ogvimit langt fra 
østlandet, fastslitr Holm, 
og sammenligner situasjo-
nen med flnnmarkske til-
stander. 

Det er ogsit grunn til it 
regne med at flere faller av 
i tilsettingsprosessen, sier 

Holm. Mange av de seriØse 
sØkerne med solid erfaring 
mit en regne med har sØkt 
ogsit andre steder, og er-
faringsmessig faller det sØ-
kere av. 

Skolestyret skal tilsette 
lrere i mote 22. mars. - Vi 
har en relativt rask til- 
settingsprosedyre, 	sier 
Holm, slik at vi allerede 
23.-24. kan gi beskjed til de 
som er tilsatt, aitsit fØr 
pitske. 

Jeg frykter imidlertid at 
lrermangel til høsten ik-
ke er til it unngit, sier 
Holm. 

Sigoynepsang pac)  Sykehjemmet 

Velfortjent kaffekos etter endt dyst. Fra v. Torleif Ruud, 
so 	har gjort en kjempejobb med snekkerarbeider, og 

.s.dflyttegjengenfra Lions - Hans Jacob Brevig, Jan Ho-
bØl, Jon Ungersness og Knut Tonerud. 

Smaobapnsfopeldpe 
0 

pa offensiven 
15. mars er sØknadsfristen for opptak i bygdas barne-

hager, bitde de kommunale og de private. Nok engang 
er det store spørsmitlet for smitbarnsforeldre i hele 
Enebakk:— Hva skjer til høsten. Har jeg da barnehage-
plass? Hvordan skal jeg ordne meg med barnepass til 
neste itr? 

Aile vet at det er aitfor mange 
sØkere i forhold til antail barne-
hagepiasser. 

Kirkebygdefl barnehage er 
planlagt og vedtatt bygget, men 
det er et àpent spørsmál om den 
kan settes 1 drift fra hØsten 1988. 
Dette, og andre spØrsmd ved-
rØrende barnehagedekfliflg og 
barnehagepolitikk i Enebakk, vii 
man kanskje bli kiokere pa der-
som man legger turen til Ene-
bakk ungdomsskoie neste tors-
dag. Da inviterer Foreldreaksjo-
nen for flere barnehager i Ene- 

bakk til ápent mote. FØrst og 
fremst er det Kirkebygden bar-
nehage og det som er skjedd der 
som vii stá i fokus denne kvel-
den. Rádmann BjØrn Halvorsen 
og ordfØrer Káre KjØile vii vre 
til stede og orientere om saken. - 
Men vi forsØker a gjøre dette til 
mer enn et <<kjedelig poiitisk mØ-
te'>, sier en av initiativtagerne, 
Kristin Heistad, og lover kâseri 
am hoidninger og underhoidning 
av lokale krefter. 

Se siste side. 

Torsdag 25.2 kom den kjente sigøy-
nersangerinnen Raja pit besøk til 
Enebakk Syke- og Aldershjem. Sam-
men med sine musikere, Reidar Aar-
sand pit trekkspill og Thomas Skau-
gen pit gitar, gay hun til beste noen 
smakebiter fra sitt alisidige reperto-
ar. Livlige toner strømmet ut over en 
fullsatt spisesal, der gjestene koste 
seg med deilige smørbrød, kaffe og 
sjokoiade. 

Raja fortaite litt om seg selv imel- 

lom sangene. Raja Bielenberge er 
russisk sigØyner,  fodt i Moskva. Hun 
kom til Norge for 22 itr siden. Selv om 
Raja selv ser ut som ei ungjente sit 
har hun faktisk rukket it bli bestemor 
til fire. 

Sangene hun fremfører har hun 
selv skrevet. Reisene hennes har butt 
bade lange og mange etter hvert, og 
sv&ert mange land har hun besØkt. 
Sangene sine kan hun fremfØre pit de 
aller fleste spritk. 



Dukketeater 

Herr Fuglesang og Himmelkua. 

FØrstkommende sØn-
dag ettermiddag in-
viterer Enebakk me-
nighet til dukketeater 
pa Hauglia skole pa 
Flateby. Denne gang er 

det Flateby-beboernes 
tur til a mote den etter 
hvert sâ berømte Him-
melkua til Ballongtea-
teret. 
God fornØyelse. 

Huskonsert 

Gudstjenester I Enebakk 
Søndag 6. mars 

11.00: Enebakk kirke 
v/Heigheim. 	Samtaie- 
gudstjeneste med ârets 
konfirmanter. 
19.00: 	Dalefjerdingen 
v/Johannessen. MØte  hos 
fru Gerd Torgersen. 
11.00: Mari kirke v/Per 
Johan Bjerkely. 

Onsdag 9. mars 
19.00: Mari kirke. Faste-
gudstjeneste v/Johan-
nessen. 

SØndag 6/3: 
B) k1. 16.30: 

PIKEKYSS I 
STJERNEDRYSS 

U) kI. 18.30: 
LITTLE SHOP 
OF HORRORS 

V) ki. 20.30: 
52ND PICK UP 

Torsdag 10/3: 
U) ki. 19.00: 

MIN MIKROPARTNER 

Bekiager 
Enebakk Handikaplag 

bekiager at badingen I 
oppvarmet vann ma opp-
hØre inntil videre. Vi haper 
at Enebakk kommune set-
ter fortgang i utbedringen 
av bygningen, slik at vi 
kan komme igang igjen 
hØsten -88. 

Inntil videre takker vi 
dere alle for oppslutningen 
vi bar hatt i denne tiden 
badingen bar pagatt, og 
Ønsker dere alle vel mØtt 
til nye PLASK til hØsten. 

Onsdagens tekst 
Guds náde 
1. Tim. 1, 14-15 

Vi kan komme til a tvile pa mye, vi mennesker. Pa 
vãrt eget gudsforhold, om alt en rett med meg i mitt for-
hold til Gud. Nár vi tenker over livet vârt, kan det vre 
all grunn til a tvile silk. Men vi bygger ikke var tro og 
vârt gudsforhold pa noe hos oss selv. Det skal vi fa byg-
ge pa Guds náde i Kristus Jesus. Og Guds náde star fast 
til evig tid, hva du eller jeg matte fØle. 

Nâde er a fã ta irnot noe ufortjent. Barnekáret hos 
Gud kan ingen gjØre  seg fortjent til. Derfor var det Je-
sus, Guds sønn, gikk den tunge veien til Golgata. For a 
gjØre opp for var synd og for var urettferdighet, og gi 
oss mulighet til a leve i barnekáret hos Gud. 

Vi skal fá bygge var frelsesvisshet pa Guds náde I 
Kristus Jesus. Derfor vii Vi Si til den som kjenner seg 
uverdig og føler troskampen hard: Vr ved godt mot! 
Jesus kom til verden for a frelse syndere. Han gâr god 
for oss hos Gud. I hans rettferdighet skal vi fâ skjule all 
var synd. 

S.H. 

VIGNETT- 

      

      

Vi vii gjerne gratulere pap-
pa'n var, Svein Buer, med 
50-ârsdagen 3. mars. 

Dan og Jane 

  

Den 7. mars blir LeifBØrge 17 
âr, mamma, pappa og Ri-
chard gratulerer. 

    

Den 4/3 han Tove bursdag. 
Kjerringene pa Nyberg gratu-
lerer deg med dagen. 

   

Maj SynnØve  gratuleres litt 
pa etterskudd med dagen 
27.2. 

 

  

Kimmi rn/lam. 

   

        

        

Ragnhild 
JØlsens 
gravsted 

Enebakk Husmorlag satte i fjor 
i gang med innsamling av penger 
som skulle gá til restaurering av 
Ragnhild JØlsens gravsted. Ene 
bakk kommune overtok imid-
lertid ideen og gjorde i stand 
gravstedet. Derfor vedtok Ene-
bakk Husmorlag pa ársmØtet at 
de innsamlede pengene kunne 
overfØres til en vedlikeholdskon-
to for parken pa Flateby hvis in-
gen av giverne bar noe a inn-
vende. 

Styret 
Enebakk Husmorlag 

1'7/2-1988 

FØrstkommende sØndag blir 
det igjen huskonsert hos ektepa-
ret Arild og Marit AambØ pa Ko-
pâs. Denne gangen skal det dreie 
seg om afrikanak og norsk kul-
tur, og det blir besØk av tre 
kunstnere fra Elfenbenskysten, 
Lucie, Raymond og Koussa. Lu-
cie bar for Øvrig siden nyttár hatt 

LØrdag den 5. mars arrangerer 
Skiforeningens lokalutvalg i 
Enebakk Vinterdilten -88 med 
diverse overraskelser. LØypa  gár 
fra Mjrha1len i Ytre Enebakk til 
Dammen pa Flateby eller om-
vendt, tilsammen Ca. 20 km. 

LØypa som blir merket med 
band, gár forbi Kjepperud, Kam-
perud, Saghytta, Nilsekroken, 
Breimâsan, KlØiva, Omberg-
stumosan (bâl, pØlsegrilling, sol-
brtoddy), Holstad, Tuggerud-
safld. Videre forbi Fella, Holtop 
og til Elverum i Ekebergdalen, sa 
over jordene Rakkestad, Linds-
hus til Prestmoen (bál, pØlsegril-
ling, solbrtoddy). Videre gjen-
nom Statens skoger, Weng, Kaf-
febanken, Kattisa, Stordammen 
og til endestasjonen Dammen. 
(Anledning til a fá kjØpt valler 
med tilbehØr). 

Det blir ogsá merket lØype  fra 
Enebakk Herredshus (god par-
kering), ned Prestegârdsjordet, 
Klokkerud, Ødegarden og fram 
til Lindshus. Videre merkes det 
ogsa fra Stranden skole, Haug- 

Nytt styre i 
Enebakk SV 

Enebakk SV holdt sitt ársmøte 
den 17. februar 1988. FØlgende 
styre ble valgt: Leder: Kari 
Heier, sekretr: Stein Sem-Jo-
hansen, kasserer: Anne Rysstad 
Wold, faglig kontakt: Tom Nil-
sen, kvinnepolitisk kontakt: Tri-
ne Alfhei, styremedlem: Astrid 
StrØm. 

Av det vedtatte handlingspro-
gram for 1988 kan spesielt nev-
nes: MiljØvern og barne- og ung-
domspolitikk. 

For Enebakk SV 
Anne R. Wold 

kurs i afrikansk dans i Enebakk, 
et kurs det bar vrt god opp-
slutning om. 

Ellers skal ekteparet AambØ 
medvirke med norske folkeviser. 
Og alle interesserte er velkom-
men til Kopàs fØrstkommende 
sØndag. 

stein, Moen og opp til Stordam-
men. 

Se ellers annonse i dagens avis 

PLAKATEN 
Skitur 
m/Bondekv.Iaget 
til KØ1abánn". 

Se ann. 
Vii kommunen 
makte sine oppgaver? 
TemamØte 8. mars 

Se ann. 
Flateby Kino 
viser denne uken 
bl.a. 'Min Mikropartner' 
(U). 

Se ann. 
Mânediig kaffekveid 
for medlernmer 
av Enebakk 
Landbrukslag. 

Se ann. 
Betel 
Husk ukens 
møter. 

Se ann. 
Misjonshuset 
Familiefest. 

Se ann. 
Enebakk Pensjonist-
foreni ng 
medl. mote 9.3. 

Se ann. 
E.I.F. 
Husk handball- 
kampene. 
SØn 6.3. 

Se ann. 
Vinterdilten -88 
lØrd. 5. mars 

Se ann. 
Gubberennet 
son. 6. mars 

Se ann. 

Arsmelding for 
Enebakk Husmorlag 

Husmorlaget bar i 1987 hatt: 7 
styremØter, 5 medlemsmØter, 1 
bedriftsbesØk, 2 serveringer av 
kaffe/kaker pa sykehjemmet og 2 
arrangementer for barn. 

MedlemsmØtene: Farg deg 
vakker - Flateby Parfymeni. 
Skatter og trygder v/Tove Soldal. 
Bli kjent - hos Eva Kristoffersen. 
Sommeravslutning pa bygdetu-
net m!lysbilder og kâseri v/Ole 
Weng. Juleavslutning pa Ri-
storante Italia. 

Styrets medlemmer bar deltatt 
PA mØter i gruppe og krets - di-
verse kurs og konferanser. 

Lagleder Eva Kristoffersen ble 
valgt som LandsmØtedelegat og 
var pa landsmØtet i TromsØ. 

BedriftsbesØk pa Aftenposten 
mllysbilder og omvisning. 

Medlemmene bar ogsa deltatt 
pa diverse fellesmØter og arran-
gementen med andre lag og 
foreninger i bygda. 

5 av medlemmene startet i Jen-
tejoggen. 

Barnearr.: Dukketeater pa 
Hauglia skole. Barnas Dag 
niiAbra-Kadabra teateret + dlv. 
aktiviteter for barna. 

Det nye styret for 1988 ble: 
Leder: Eva Kristoffersen, nest-

leder: Gunn Inger SØilen (fly), 
kasserer: Mari Anne StrØmsrud 
(ny), sekretr: Wenche Fensholt 
Sundby (fly), studieled.: Hildur 
Gjende, styremedl.: Tordis Bek-
kensten (ny) og Margrethe Berge 
(fly). Varamedl.: Sissel Bjerkely 
(fly), Ella Wenli (ny) og Jorunn 
Althei. Revisor: Karin Myhrer. 

Arsmøtet ble holdt 17.2.1988. 

ABC-banks 
filial pa 
Flateby 

I forbindelse med at ABC-bank 
skal nedlegge sin filial pa Flate-
by, uttalen Enebakk SV at de sen 
dette som et stort tilbakeslag, 
bade for Grendesenteret og for 
muligheten til a fh flere anbeids-
plasser pa Flateby. Det er ogsa 
en stor skuffelse for alle de som 
bar brukt banken negelmessig, 
og som i sin tid overfØrte sine 
konti fra en annen god bankfor-
bindelse, bare fordi vi fikk bank 
pa stedet. Srlig ma det vre 
vanskelig for de eldre, som ikke 
bar sa lett for a neise, enten til 
Kirkebygden eller til LillestrØm. 
Lag og onganisasjoner ma na bru-
ke mer tid og men penger pa a fâ 
innsamlede midler inn pa sine 
konti. Eventuell minibank kan 
ikke erstatte et skikkelig bank-
tilbud. 

Enebakk SV ser pa nedleggel-
sen av bankfihialen som et nesul-
tat av at pnofitt betyn mer enn 
service overfor smakunder, og 
minner om at SV alltid bar statt 
for en mer offentlig styning av 
bankvesenet I Norge. 

Husløse 
etter brann 

En familie, to voksne og to 
mindreârige barn, ble huslØse et-
ter at hytta de bodde ii Groseth-
veien i Ráken, ble totalskadd ved 
en brann natt til tirsdag. 

Brannen ble oppdaget belt til-
feldig  av naboene som fikk vans-
1rare' 
Bnannàrsaken regnen man med 

en en veltet oljelampe. Denne bar 
antent gandiner og gulv. 

Familien neddet seg Ut gjen-
nom vinduet. 

Bnannvesenet van naskt til-
stede og fikk slokket, men hytta 
ble totalskadd innvendig. 

bfsfnmlsgvJdfq 
ci 

Vinterdilten -88 
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VIGNETT 

Jeg sier som min for-
gjenger: Det er ikke <bare 
bared a bli utfordret til 
spaltist, selv om jeg ikke 
er slave foran titteskápet 
og Calgary. En har lett for 
a bli nostalgisk, gjore 
sammenhigninger med 
forholdene for idretts-
utøvelse I min ungdom og 
flu. Den gang matte vi gjø-
re alt selv - uten offent-
lige bidrag, mens vi nu 
belaster slunkne kom-
munekasser med svre 
beløp. Nei, slutt med slike 
sammenligninger, alt er 
sâ mye anderledes flu og i 
1920-30 ãrene, sier kona. 

Javel, sâ far vi glede oss 
over at ungdommen har 
det lettere I sà mate, selv 
om vi har en murrende 
fornemmelse av at vi kan-
skje skjemmer bort ung-
dommen til a bli for krav-
store? Jeg tenker pa pohi-
tikere og radrnenn som 
skal prioritere og fà bud-
sjettene til <<a gâ i hop>>. 
Det er Jo andre som stiller 
krav ogsâ, kanskje til like 
viktige 	samfunnsopp- 
gayer som skal betales 
via skatteseddelen. 

Noe kan vi gjøre, bade 
unge og gamle, uten a be-
laste budsjetter. Jeg ten-
ker pa skiløvper for al-
rnunnelie mos onist r 

r ar3eg a vre 
med i en hyggelig og dri-
vandes gjeng som opp-
arbeider og vedlikeholder 
skilØyper over store deler 
av bygda (ca. 200 km). En 
ma til stadighet rydde tei-
nung, vindfall og snø-
brekk, stelle bruer m.v. - 
ikke minst i host da det 
var mye vind og enda mer 
vann 1 skogen. Dette ar-
beidet ma gjØres hvert ár 
for scotterne preparerer 
løyper og stavfeste. 

Dessverre er endel av 
lØypene over myrer og 
vann ubrukbare I vunter, 
da isefl er for dãrlig og 
myrene vatner igjennom. 
Det er ikke var skyld. 

Grunneierne har vart 
forekommende og vist 
stor forstâelse for viktig-
heten av a fâ folk opp av 

I forbindelse med forespØrse-
len til Enebakk kommune om a 
stille tomt til rádighet for mid-
lertidige boliger til asylsØkere, 
har Enebakk SV pa sitt ársmøte 
vedtatt fØlgende uttalelse: 

Enebakk kommune har ratt 
forespørsel fra Norges Rode Kors 
om a stille en tomt til râdighet 
for midlertidige boliger for asyl-
sØkere. 

Der er med beklagelse SV kon- 

Thor Strand 

sofakroken og ut i skog og 
mark og frisk luft. De un-
ge blir sterkere og de eld-
re holder seg mykere. 

Lørdag 5. mars gár Vin-
terdilten fra Mjerhahlen I 
Ytre over Kirkebygden til 
Dammen pa Flateby, — el-
ler omvendt. Det er mat-
stasjoner med solbrtod-
dy, kaffe og <<biteti>> pa 
flere steder, og pølsegril-
ling pa Haslerudtajet - 
alt GRATIS. GA  sà langt 
og fort som det passer 
DEG. Om det blâser litt 
pa jordene, er det lunere i 
skogen. 

se a ing or si 	arbidt 
og holder stort sett red-
skaper selv - som motor-
sager, Øks, ryddetenger 
m.m. Medlemmene gjør 
det frivillig og med glede, 
ogsá til glede for andre 
som liker a gá pa ski. 

Skiforeningen har bi-
dratt til en scooter og en 
større Bombi-maskin. 
Den siste krever større 
bredde, men gár bedre i 
krain snØ. E.I.F. har ogsã 
en scooter delvis finan-
siert ved kulturmidler. 

Det er anledning til a 
støtte dette arbeide ved 
medlemskap I Skifore-
ningen. 

Vel møtt I løypene  og 
som medlem! 

Neste gang hører vi 
kanskje litt fra Ellen Berg 
Ellingsen? 

staterer at Formannskapet stil-
ler seg negativt til forespØrselen. 
Det ma la seg gjøre a framskaffe 
en tomt i stØrrelsesorden 5-6 
daa. SV kan heller ikke godta at 
forespØrselen avslâs under hen-
visning til merarbeid for Ene-
bakks kommunale etater. Det 
dreier seg om a hjelpe med-
mennesker i en vanskelig situa-
si on. Løsninger finnes - dersom 
viljen er til stede. 

Fredag formiddag matte folk 
fra lensmannskontoret avlive et 
rãdyr pA Hammeren. To lØshun-
der hadde gatt til angrep pa to 
râdyr i lØssnØen, men innen hjel-
pen kom, var det ene sá skadd at 
det matte avlives. 

Stig Hansen fra lensmanns-
kontoret oppfordrer folk til a pas-
se pa hundene sine nã. Ràdyrene 
gar igjennom skarelaget og er et 
lett bytte for løshunder. Samti-
dig ber Hansen om at folk setter 
et skilt pa hundehalsebândet, 
slik at hunden kan identifiseres. 

- -Lrdag kveld ble en 25 ár gam-
mel Enebakk-mann innbragt i 
forbindelse med en utforkjøring. 
Det er mistanke om promille. 

Natt til lØrdag var det inn-
brudd i en bil ved et verksted pa 
Flateby. Her ble det stjalet ben-
sin og Øvet en del skadeverk pa 
bilen. 

Natt til sØndag var det forsøk 
pa bensintyveri fra en pumpe pa 
Ytre Enebakk Bensin. Utbyttet 
var lik null, men bensinpumpa 
ble en del ødelagt. 

A 
landsgjennomsnittet her er 
pA 275%(1986). 	- 	- 

r1eLL LJXVUL i.'. 

barnsforeldre. Private kort-
tidstilbud er ikke egnet for 
foreidre som jobber utenfor 
hjemmet pa heltid. 

Foreldre fra hele Enebakk 
star bak Foreldreaksjonen, 
som er kommet til i forlengel-
sen av foreidregrupper som 
har jobbet med dette fØr, sier 
• Kristin Heistad. To mØter om 
barnehagetilbud, innsats pa 
omrâdet og hva politikerne 
har tenkt a gjØre med det er 
butt avholdt fØr, sier Kristin. 
Det siste var like fØr valget. 

Pa motet neste torsdag vil 
fØrst og fremst Kirkebygden 
barnehage og det som har 
skjedd der std i fokus. Vi sy-
nes det har vrt lite infor-
masjon om hva som har 
skjedd der. Blant annet har 
de som hadde sØkt plass i 
barnehagen og fátt positivt 
svar, ikke hørt noe om hvor 
saken star utover det som 
framkommer i pressen. 

Da de fikk nyss om at fir-
maet som fikk anbud var for-
duftet, skrev de til formann-
skapet og foreslo ferdighus i 
stedet for en arkitekttegnet 
barnehage etter de forelig-
gende planene. 

Râdmann BjØrn Halvorsen 
svarte pa brevet og ga Ut-
trykk for tilfredshet med at 
folk interesserté seg for hva 
politikere og administrasjon 
foretok seg, men at her 16. det 
visse málsettinger og vurde-
ringer til grunn nar politiker-
ne likevel valgte a gá inn for 

Første søndag I 
mars maned vises 

Barnefilmen PIKEKYSS I 
STJERNEDRYSS. 

Klasse 3A skal spille skoleko-
medien 'Tornerose. Den unge 
lreren har notert seg at. Nana, 
som drØmmer om a bli ballett-
stjerne holdes utenfor. Han har 

LITTLE SHOP OF HORRORS 
Mushniks Blomsterforretning 

gar veldig darlig og Mushnik har 
bestemt seg for a stenge butik-
ken. sa en dag kjØper Seymour. 
(som bor I kjelleren under butik-
ken) en merkel.ig og mteressant 
piante. Og forretningen blom- 

U. til zere for sin hemnielige 
kjrhghet i lang tid. Etter hvert 
viser det seg at planten ikke nøy-
er seg med vann og gjØdsel, den 
krever en helt annen type "plan-
tenring", nemlig blod. Den far 
sin bloddose hver dadg, men kre-
ver etter hvert kraftigere kost - 
menneskek]øtt. Seymour er for- 

52 PICK-UP 
med Ann—Margret og Roy 

Scheider i hovedrollene. 
Harry Mitchells ville liv med 

en ung "modell' tar en bra slutt 
den dagen han blir tvunget, med 
pistol, til a se videoopptak av seg 
og piken. Harry er gift med Bar-
bara (Ann-Margret) og er en rik 
og suksessfull entrepenør. Han 
var totalt uvitende om at hans 
rornanse skulle fØre  til pengeut- 

den arkitekttegnede barne-
hagen. Han skrev at bade 
han selv og ordføreren gjerne 
skulle komme I et mote og re-
degjØre for disse malsettin-
gene og vurderingene. Og det 
er dette mote vi na skal hol-
de, sier Kristin. Forsavidt er 
det derfor radmann og ord-
fØrer som pa et vis har tatt 
initiativ. Vi synes de burde 
ha gjort det for lenge siden, 
slik at de som har ftt plass i 
barnehagen hadde fàtt den 

derfor besluttet a gi henne rollen 
som prinsesse. Dette synes klas-
sekameratene er en darlig ide, 
srlig Anders som skal spille 
prinsen... 

En film om 2 pikers kome-
diespill i deres egenfantasiver-
den. En usedvanlig barneflim, 
først og fremst fordi alle rollene 
spilles av barn mellom 9-11 ãr. 

tvilet, hvordan skal han fa skaf-
fet "mat" til planten sin? Gross... 

Det er den mest vanvittige 
musikk-komedien pa mange àr. 
Kan anbefales. 

pressing. 
Fordi han nekter a forfØlge Ut-

pressernes ordre, blir han truet 
med en ny video. Men dette er 
noe helt annet. Skrekkslagen ser 
han sin tidligere elskerinne f 
fern kuler i brystet... fra hans pi-
stol. 

52 Pick-Up er en sterk thriller 
om utpressing og grâdighet. 

Inger 

informasjonen de trengte. 
Foreldreaksj onen Ønsker 

og haper pa massiv oppslut-
ning om motet neste torsdag. 
De Ønsker a lage motet til et 
hyggemøte med sosialt sam-
vr, kos og underholdning, 
kaffe og kaker. Men Foreld-
reaksjonens mâlsetting er 
kiar: De Ønsker a vre en 
pressgruppe som jobber seri-
øst for a skaffe barnehage-
plasser og fritidshjem i Ene-
bakk. 

Ja til asylsokere 

Annonser leses 
av folk flest 



KUNNGJØRINGER 

Enebakk Pensjonistforening 
har medlemsmØte pa Herredshuset onsdag 9/3 kl. 17.00. 
Det vil ogsá bli litt underhoidning. 
Vi Ønsker gamle og nye medlemmer velkommen. 

Styret 

de.SE!! V 

elt luava n U. 

Annonse-leseren tinner 
mange gode tiibud! 

16.03. 
Buss fra Tangen Bru mot Flateby kl. 12.25, 13.25, 14.25, 
16.25. 
Velkommen og god tur. 

Skiforeningens lokalutvalg 

Händballgruppa 
minner om følgende kamper i Mjrhallen sønd. 

.;/ 6/3. 
roY' Kl. 11.00 P10 Enebakk - Frogner 

Kl. 11.40 012 Enebakk - R&Arnes 
Ki. 12.20 P12 Enebakk - L/Fram 
Ki. 13.00 D 8 Enebakk - Skogbygda 

Hándballgruppa 

Gubberennet I Enebakk 
arrangeres son. 6. mars -88 i Lotterudbakken. 
,,Den store aketevlinga'> begynner kl. 13.00. 
Hopprennet kl. 14.00. 
Konkurranse for publikum. 

Gubbekomiteen 

STILLING LEDIG 

Enebakk kommune 

Vikar for kantinestyrer  I 
Herredshuset 

Den faste kantinestyreren er sykmeldt, og det er usik-
kert nâr hun vii vre i arbeid igjen. Vi sØker derfor hen-
nes vikar for snarest mulig tiltredelse. Stillingen er hel, 
men kan eventuelt deles. 
Avlønning i still.kode 6659, ltr. 18-17, med topplØnn  etter 
10 árs lØnnsansiennitet. 
Nrmere opplysninger kan Ms ved henvendelse til for-
mannskapskontoret, tlf. 92 60 60. 
SØknad med dokumentasjon av tidligere utdanning og 
praksis sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, in-
nen 8. mars d. A. 

D— VIGNETT 

Vii kommunen makte sin oppgave? 
TemamØte i kantina, Herredshuset, tirsdag 8. mars kl. 

19.00. 
Vi setter sØkelys pa kommuneøkonomien. Enebakks 
Økonomisjef Jan Olav AasbØ vii redegjøre for situasjo-
nen i dag og utsiktene framover. 
MØtet er âpent for interesserte! 

Arr. Enebakk Senterparti 

Enebakk Landbrukslag 
minner medlemmene om den manedlige kaffekvelden 
pa BØndernes Hus onsdag 2/3 kl. 19.00. 
Ann Marit Nss forteller fra sin tur i USA. 
Ta med ektefellen. 

Styret 

Visste du at du er enestáende? Visste 
du at du er mer verd enn noen kan ma-
le? At du har noe a gi, noe a were stolt 
av? Har du hørt om anti janteloven? 

Høgskolelektor Erling Førland (65) er 
Katarina Sundelin GlØersen, 

opprinnelig svensk, nâ bosatt i 
Ytre Enebakk kom en dag over 
et intervju med FØrland. I inter-
vjuet kom han med denne opp-
fordringen: 

- Ta et initiativ med en gang, 
stort eller lite, for a bryte en eller 
flere grenser, g.jØre noe nytt, ta en 
risk, komme deg inn pa en fly vei. 
Og det gjorde Katharina 010-
ersen. Hun skrev til Erling FØr-
land, og fikk svar tilbake. Han 
skulle mer enn gjerne komme til 
Enebakk og holde kâseri eller 
foredrag, dersom hun kunne 
samle en interessert gruppe. Og 
prisen, ja den skulle tilpasses 
gruppens Økonomi rimelig grad. 
Week-end kurs kunne han ogsâ 
holde dersom det var interesse. 

Og Katarina loddet interessen 
med plakat pa posthuset. Inter-
essen var ikke akkurat overvel-
dene. En person ringte for a for-
hØre seg nrmere. sa far man ik-
ke heller forkiart hva antijan-
telov og personlighetsutvikling 
er, og hva det kan ha a bety for et 
menneskes liv, pa en plakat pa 
posthuset. 

_________ —Det var avgjort ikke rette ma-
tefla FcansF)e vi Rafl JtVrU nvu i f7tJU1c7t., 

mannen bak antijanteloven. Førland 
underviser i pedagogikk og psykologi 
ved Statens 1rersko1e i forming, og 
han ser det som en livsoppgave a hjelpe 
folk a styrke sin selvtillit. 

7 arrangerer Vinterdilten -88 iØrdag 5. mars. 
Start fra Mjrhallen (eller Dammen) fra kl. 

10.00-11.00. 
Buss fra Gjeddevannsveien til Tangen Bru kl. 9.09 og 

1(19.  

Buss fra Táteby tiPrangen Bru kl. 12.03, 13.03,'14.63, 

Skiforeningens Iokalutvalg 

na, som til sist valgte a komme 
enebakkingene i tale gjennom 
Vignett. 

Spennende 
- Katarina er selv et menneske 

som sprudler og bobler av energi 
og livsglede. - Jag tycker det er 
enormt spennande a leva, sier 
hun, og er opptatt av at ogsá an-
dre ma oppdage hvor mye váre 
hoidninger og tanker om oss selv 
har a si. Et godt og sunt selvbilde 
er grunnlaget for et positivt for-
hold til andre mennesker. - Et 
godt og trygt selvbilde er det be-
ste foreldre kan gi sine barn, sier 
hun. 

Mange planer 
Katarina er sykepleierske. Hun 

har arbeidet i mange âr pa Riks-
hospitalet som spesialsykepleier 
i anestesi. I hØst  begynte hun pa 
Ski sykehus. Etter mange ar som 
utearbeidende pa heltid i tillegg 
til jobben som husmor og mor, 
ser hun fram til a ga over pa halv 
stilling fra 1. mars. Det skal bli 
herlig. Jeg har sâ masse jeg skal 
gjOre, som jeg aldri har fátt tid til. 
Dette med personlighetsutvik-
ling og kommunikasjon kan jeg 
tenke meg a bruke mye av tiden 
min pa. Hus og hjem skal det og 
bli mer tid til. Jeg skal sy, jeg har 
planer om a tapetsere i uthuset, 
snekre bokhyller. Jeg har flere 
malerier stâende som skal reno-
veres. Og sã har jeg lyst til a be- 
gynne a veve. Ja, jeg har ikke no-
en vevstol forelØpig. 

En ny verden 
- Hvorfor er du sâ opptatt av 

dette med personlighetsutvik-
ling? 

- Gjennom mitt arbeide mØter 
jeg mange mennesker. Jeg synes 
det er spennende med men-
neskelige relasjoner, og jeg tror 
at dette er ting som opptar veldig 
mange. Da jeg for mange ar siden 
leste Erik Dammans bok: Dagen 

Katarina GlØersen. 

er din, begynte jeg a tenke over 
hvor mye du selv kan gjØre  med 
ditt liv og din situasjon. For meg 
var det helt revolusjonerende. 
Nar man blir klar over dettee er 
det som en ny verden àpner seg. 

Du er unik 
- Hvert menneske er unikt, 

med trygg selvtillit kan vi verd-
sejte og tolerere andre. Vi men-
nesker har store ubrukte res-
surser i oss. Gjennomsnittsmen-
nesket utnytter bare fern prosent 
av sin hjernekapasitet. - Vi har 
alle mulighet til stadig videre 
vekst og utvikling, sier FØrland. 
FØrste punkt i FØrlands antijan-
telov er: Du er enestáende. Og 
det er riktig. Hvert menneske er 
unikt. Det har aldri eksistert ma-
ken og kommer aldri til a gjøre 
det. Derfor er det grunn til a 
verdsette seg selv. Alt dette er ut-
trykt sa glimrende av Erling FØr-
land. For det er j  sânn det er, og 
dette er noe alle skulle M vite om. 
Og dette er noe jeg kan jobbe 
med, sier Katarina. 

Tillit og vekst 
- Ved a tenke positivt i hverda-

gen kan vi bidra til a skape bade 
et tillits- og vekstmiljØ i vare 
omgivelser. Ved a tenke positivt 
blir det lettere a leve. Klaging er 
pa mange mater blitt en livsstil. 
Dette kan vi bryte Ut av, sier Ka-
tarina. Hun er ogsa opptatt av 
fØlelser. - Vi vet ingenting om fol-
elser, sier hun. Vi lrer ingen-
ting. Ikke hjemme, og ikke pa 
skolen. Det finnes lite og ingen-
ting av litteratur som behandler 
dette temaet. FØr  jul gikk jeg pa 
et kurs om fØlelser og konfliktbe-
handling. Det var lege og psyko-
log Jon Berglund som hadde kur-
set, og det var veldig interessant.  

- Visste du f.eks. at 80 prosent av 
de informasjoner vi gir til andre 
er ikke ord. Nár man tenker til-
bake pa personer man har møtt, 
sett pa film eller lest om er det 
personen som sadan som sitter 
fast i minnet - ikke hva vedkom-
mende sa. 

Leve i nuet 
Kanskje trenger man noen ar 

pa seg for a se hvor viktig Erling 
FOrlands budskap er, for verdie-
ne skifter, man far andre verdier 
etter hvert. Det er andre ting som 
er viktige for meg i dag enn det 
som var viktig for 20 ár siden. Li-
vet er faktisk mer og mer spen-
nende. Jeg gleder meg for hver 
dag. Jo, jeg tror jeg har det beste 
igjen. Deter fantastisk a leve - og 
det er viktig a leve i nuet. Ikke 
tenke framover eller bakover he-
le tiden sa man ikke far tid til a 
leve her og na. For det er det man 
ma gâ inn for. Mange er sa opp-
tatte av a plarilegge framtid, fe-
rier, og hva det na er. Og selv om 
det er viktig, ma det ikke bli pa 
bekostning av at det er her og ná 
du lever. 

Ta kontakt 
- A motvirke jantelovens kve-

lertak pa mennesket, og i stedet 
arbeide for at de i stedet gjennom 
positiv tenking kan bygge opp 
selvtillit og tro pa egne ressurser 
er sa viktig for et godt liv og et 
positivt forhold til andre men-
nesker at jeg Onsker a bruke en 
stor del av min tid til a arbeide 
med dette, sier Katarina Sunde-
lin GlØersen.  Er dette ting som er 
viktig for deg? I sa fall oppfordrer 
jeg deg til a ta kontakt med meg 
pa telefon. Kanskje vi kan fâ i 
stand noe her i Enebakk, sier Ka-
tarina. 

- .- - S. 	 - 	- a 	. 

Enebakk Bonde- 
-..' :c - kvinnelag 

har skitur til <<KØ1a-
bann>> lØrd. 5. mars. Start fra 
Enebakk ungdomsskole kl. 
11.00. God tur! 



SALG AV 
KONKURSwBOn. 

Christian Design 

DAMEKLAR 
ogsà STORE størrelser, fra str. 38-54 

N [DSATT 

50-70% 

Priseks.: Drakt, for 1.315,-. NA 349,- 

ent 

Klesuf 
S 

I 
Apningstider: 
Man., firs., 
ons. 	 10-17 
Torsdag 	10-19 
Fredag 	10-17 
Lørdag 	 9-14 Halléns Skofabrikk, Lovstadfeltet, 1820 Spydeberg. TIt. 88 87 73 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og !akkeres. Gratis besiktigelse. 

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

VIDEO - SNACKS - TOBAKI( - KIOSK VABER 

Apent til kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10 

Hjertelig takk 
for gayer og biomster pa mm 
70-ãrsdag. 

Margit Jorde 

Annonser leses 
av folk flest 

HUSK BILAVKSJON 
.  ASKIM 

BILE R I 
ALLE 

• PRISKLASSER. 

NB! Hver fredag ki. 1830 
Prøvekjoring og besiktigelse hver dag 

STEDET FOR DET GODE BILKJOP! 

hF. 88 08 96 
I 	- 	 I 

BERNI 
—aNtJd.ts*sforwI 

• ioAis 
Symaskiner! 
GARANTI 

bo. 
Stoffsalg 

For opptil kr 260,- 

U 

I 

Várstoffene 
er kommet 
Nye knapper 

N var-
kol/eksjonen. 

VIKING SENTER 
TIf.880970 . 

I 
I 
I 
I 

Na Ia' 
pr. m 

 

'V  Heise- og sosialetaten 

Stilling som pleie- og 
omsorgsleder 

er ledig for snarest mulig tiltredelse i forbindelse med at 
kommunestyret har vedtatt opprettet egen pleie- og om-
sorgsavdeiing innen helse- og sosialetaten. Avdelingens 
ansvarsomrâde vii omfatte bade hjemmebasert omsorg 
og institusjonsomsorgen i kommunen. 
Pleie- og omsorgslederen vii ha det daglige overordnede 
og koordinerende ansvar for avdelingen, og vii som fag-
sjef sortere direkte under helse- og sosialsjefen. To av-
delingsledere vii ha det administrative ansvar for hen-
holdsvis hjemmesykepieien og institusjonssykepleien. 
SØkere til stillingen som pleie- og omsorgsieder ma ha 
helsefaglig utdanning og tilieggsutdanriing og praksis 
innen administrasjoniØkonomilledelse, samt erfaring fra 
offentlig helsearbeid. Samarbeidsegenskaper samt evne 
til planlegging og resultatorientert arbeid vii bli vekt-
iagt. 
Stillingen vii bli avlønnet som fagsjef i ltr. 29. 
Nrmere opplysninger kan gis ved henvendelse til hel-
se- og sosialsjefen, tif. 02/92 60 60. 
Det tas forbehold om formannskapets godkjenning av 
stillingen. 
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemál 
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 
25.03.88. 

 

Stilling som sosialkurator 
er iedig ved sosialkontoret for snarest mulig tiltredelse. 
Stillingen Ønskes fortrinnsvis besatt av sosionom, even-
tuelt barnevernspedagog. Sosialkontoret er bemannet 
med sosialleder, konsulent samt 3 kuratorstillinger. 

Stillingen vii by pa alisidige arbeidsoppgaver innen 
alle felt av sosial omsorg, som klientarbeid, saksfor-
beredelse, utredningsarbeid m.v. Sosialkontoret er for 
tiden inne i en omstiilingsfase hvor nye arbeidsmàter og 
organisasjonsformer utprØves. Den som tilsettes bØr 
derfor vre omstiilingsdyktig og se utfordringer i end-
ring av arbeidsoppgaver. <Bruttonormsystem> for øko-
nomiske ytelser er innfØrt. 
Stillingen aviØnnes som sosialkurator i stiil.kode 7438, 
ltr. 18-22. 
Ansettelse vii for Øvrig skje pa de vilkâr og med de plik-
ter som til enhver tid framgár av gjeldende lover, regle-
ment og tariffavtale. 
Nrmere opplysninger ved henv. sosiaileder Knut John-
sen, tif. 02/92 60 60. 
Det tas forbehold om formannskapets godkjenning av 
stillingen. 
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl 
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 
21.03.88. 

Enebakk kommune/ 
Enebakk Energiverk 	- 

Stilling som overmontOr 
er iedig for snarest mulig tiltredelse. 
OvermontØren skal bl.a. ha den daglige ledeise av mon-
tører og lriinger, og ansvaret for at avdeiingens res-
surser biir riktig og rasjonelt utnyttet. 
Stillingen vii avhengig av kvalifikasjoner bli aviØnnet 
som overmontØr I, still.kode 6535, ltr. 21, eller som over-
montØr i srk1asse, stiii.kode 6491, ltr. 23. 
Ansetteise vii for Øvrig skje pa de vilkár og med de p11k-
ter som til enhver tid framgâr av gjeldende lover, regle-
ment og tariffavtaie. 
Nrmere opplysninger kan fás ved henvendeise til Ene-
bakk energiverk, tif. 02/92 60 60. 
Det tas forbehold om formannskapets godkjenning av 
stillingen. 
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemàl 
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 
06.04.88, 

 

OPTISK SYNSPROVE 

    

 

SKI 

 

Optiker ØYSTEIN KROGH 

OPTISKE as 
Asenveien 1, 1400 SKI Telefcx, 870524 

   

    

r BUSTERHENGEREN 
BAT - VARE - HEST - BIL I 
Gode ti/bud fra produsent. 

I TIf.021826488-826531 I 
I 	priv. 02/82 55 71 
L 	

1860 Trøgstad 

Annonser leses 
av folk flest 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESELS 
A011k 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 	*414  
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

atekkkevL 

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
Onsdag 2/3 ki. 19.30: 
MenighetsmØte. 
Torsdag 3/3 ki. 11.30: 
Formiddagstreff. Roar 
Hoist deltar. 
Søndag 6/3 ki. 10.00: 
SØndagsskoie. Ki. 18.00: 
Menighetens ungdom og 
hornorkesteret. 
Offer til hornorkesteret. 
Alle velkommen. 

MISJONS- 
HUSET 

Familiefèst sØndag Q. 
mars ki 18.00. Barneko-
ret. Misjonskoret. An-
dakt ved Bjarne Solberg. 
Koliekt. Bevertning. 
Alle hjertelig velkom-
men. 

TAKK 

VIG N EU 



Nye kurs starter nâ. 
Familie-/pensjonistrabatt. 
For mer opplysning og pa-
melding, ring: 

GERD FLATEBY, 
tlf. 92 85 46 

BEGRAVELSESBYRAER 
	  -o 

Ski 
Bc0rweiscsbrâ 

CHRSTENSRUDEFTF. 

 

 

Asenvn. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 

Vakttelefon 

 

  

Vi kommer 

i konferanse 

Ordner alt 

 

 

Follodistriktets byra 

gjennom 60 Sr 

 

      

 

10 
COMFORTBUTIKKEN 

med installasjon- 
service 

SKI STASJON 

KJEPPEs °'  
- S 

	 VEIEN 

 

 

SREDA 

    

      

Tor Veiteberg AJS 
Oà 

- - 	TELEFON 87 35 06 I 
BREDA INDUSTRIBYGG 

Aut, rorleqqerfirma 

KJEPPESTADVEIEN SKI 

TELEFON 87 08 28 

 

DROSJER 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOG NVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TN. 9241 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
og tlf. 094/14 867 

DOG NVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
TN. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DOG NVAKT 

bilutstyr Spesialforretning 

L 

Kursstart 14. mars 
TIf. 92 63 39 

Ella Wenli 

Vi gratulerer Annjas 
nye eiere med 
ápning 5. mars 

Vi feirer dagen med 

±20% pa Helly Hansen 
PARKDRESSER samt VARMEDRESSER 
for barn og voksne 

BRUNE CHERROX 
til barn 	 Kun kr 98 . 

Utvidet apningstid kI. 9.00-16.00 

Lg5u& EO  

Fiafeby Grendesenter 	hf. 92 83 74 
I 

	

PT if 	I 

(/ 	d4f4P 

Vi fører Well,  for henne 09 noe for ham 

Mange gode 

Pa dpus4iti 

Kaffe og 
kaker 

(LJb'ocçhr. 
BI.a. osterriksk-inspirerte 

bluser og skjørt 

AN.- 389-- 
Levis' 501 

- 

p. 

Spis deg glad og lell til vären 

BILTILBEHOR DELER DEKK REKVISITA IJTSTYR 

5 liter ferdigblandet 

SPYLEVJE$KE 

1050 

4 liter helsyntetisk motoroije 

VAt VOLINE SYNGARO- 

10 W 40 	- 

Veil. 190 	NA 	I 
Veil. 40.- 
NA 

DEKK - FELGER - SLITEDELER 
BARNESIKRING 

 CAMDDium  Ski 
NOROB'{VEIEN 34, SKI - TLF. 02/87 45 55 

J4komm&v 

a- — fr C, . 

Erfing Rod A/s 

VIGNETT 

• V'i byffer 
brukt mot brukt, 

1800 Askim - Hoen Sekkelsten - TIf. 02/88 16 15 

 DRILL 

OPPRYDNINGSSALG 
BOSCH I PLANSIJPER 	

475 	
AKU. 

Før775,- 	NAKR. 	- 	F0r795,- 	NA595 

SLAG DRILL 	
395 	

VINKELSLIPER 

	

NA 	- 	Før995,- 	NA156,) 

PENDEL STIKKSAG 	
1130,- For 1230,- 	 NA 1130,- 

SERVANTER 

-50% 

LAMETI LAMINATGULV 

Eikogfuru 	pr. m221 5 
Div. størrelser 	-25% 

BADEROMS 
SKAP 	

490,- Med spell 	FRA 

EMAUERTE 
OPPVASKBESLAG 

Div. farger 	+30%- 

6 mm BADE-
ROMSPANEL 

Pr.pl. 	FRA 249,- 

+50% DIV. RESTE-VINDUER 

Priser er inki. m.v.a. 	Apr,ingstider: 8.30-16.30, 
Utlân av tilhenger. 	torsd. til 18.00. lord. til 13.00. 

VW Blat'*&O'waine 
ASKIM, Osloveien 91. TIf. 02/88 25 92 

1985 Jetta CL 1.8 
m/hengerfeste 

65.000 km 

1985 Golf CL 1.6 

23.000 km 

1985 Escort LX 

1.6 
4 dors, div. ekstralys 

62.000 km 

1984 Opel Ascona 

combi 16 S 
Hengerfeste, m.varmer 

80.000 km 



VIGNETT 

apa 	49tr, 	vk ir %r 1 4= 4eh,  
MURERE 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

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

RØRLEGGER 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

1Ihli.  
IiIEIIEFI1 

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

FRISOR 
Mettes Hárdesign 

Dame- og herrefrisor 
Saig av hârpreparater og parfymeatilIer. 

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

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

DAME- OG HERREFRISØR 
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 

RM 
' 	Lennestadvn. 5 	TIf. 02/92 6543 

1912 Enebakk 	Mobil 094-37 548 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pr/s 

KVIKK RENS 
rn 	. 

7-taa7-amcZ 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

6(1 - Elektro 

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

Enebakk 
Transformator 

verkstetl 
Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 

Bistorante ITALIA a.s Pizzeria 
Alt i mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant - 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

REGNSKAP 

Økonomi & Begnskap Enehakk A/S 
.Alt innen regnskapstjenester" 

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

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

Landbruksregnskap, økonomi 
& handelsregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

SJAFØRSKOLE 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A - Klasse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

CS Containerutlele 
Utleie av avfa(lscontainere fra 2-8 m 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 
bedrifts-rädgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tlf. 92 4774 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkeririg 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Flateby Antirust 
KjØp og salg av hiler 

Kommisjon opptil 1000X0 finansbistand. 
TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby 

ILLIG 
Studer 

arinonSefle 

nebakk 
egnskclp5kontor 

Medlern av 
PRFNorske Regnskapsbyrâers Forening 

lIt. (02)92 63 03 	Uk Postboks24 
1912 Enebakk 	Godkjer>t regnskapskontor 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

TØMMERMESTER 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Enehakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

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

Bjerke Hárdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Siw's saloNg - tif. 928049 
Grendesenteret, 1911 Flateby 
Dame- 09 herrefrisor 

Apent: Tirsd., onsd., fred., lord. 
Stengt: Mand. og torsd. 

SPESIALFORRETNINGER 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Roll NssvoItI 
Vestli, 1911 Flateby 

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

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

GLASSMESTER 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvare/ltrykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsâ kveldstid 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

BLIKKENSLAGER 

bMofg'jga 
1T)L 1  WJL 

OSVALD NODLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

u tfare s. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

EL-INSTALLASJON 

Strømsliorg & 
Enersen A/S 

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

_AG  Kedenaauto,se,Ie Eli  

INSTALLASJONSFIRMA 

KJEL[ BRENEIJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

TANNLEGE 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKERM ESTER 

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

Stein Darre-lJanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

BILFIRMA 

Erling Rod A/S 
1800 Askim 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 
Kjop din eye el/er brukte b/I hos oss. 

TIf. 88 16 15 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askim 

TIf. 88 15 70 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

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

SKEOSMO DYREKLINIKI( 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Riisgârd, KjeIler 
(skilt fra Fetvn. v/flyplassen) 

Apningstider: 8.30-16, 17-20 
Timebestilling 06/87 81 92 el. 

"DROP IN>> 8.30-16. Stengt helg. 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 1685 

(.5 YrkeskIr 

wk 	
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

I 
I 
I 



Enebakks Holmenkolldag 

Vi gleder oss til gubberennet, sierfra v. Øystein Gamlem, Ccesar Ncess, Harry Harald-
sen, Bjarne Aarsrud og Aksel BØhler. 

NY giv for 
Samfunnshuset 

Er gode gamle tider pa vei tilbake? Er Flateby Sam-
funnshus igjen i ferd med a bli det store sentrum for so-
sialt liv i kretsen? Skal man tro tall og bokstav i ârs-
beretningene som ble lagt fram av husstyret og kino-
komite pa ãrsmøtet i representantskapet for Sam-
funnshuset mandag kveld, tyder mye pa det. 

Det nyvalgte husstyret, og kinokomiteen tillike, bor-
ger for stabilitet. Flere av representantene var ogsâ a 
finne pa lista i fjor. 

OYEREN BENSIN & SERVICE ID 
1911 Flateby 

(ord. pr. 34,-) 

Prinsessens fristelse 
Dronningens fristelse (1 I) NA kr L't. Iskaker 

	

Service fra 11.00-18.00 
	

Apningslider: 

	

Eventuell timebestilling 
	

Mand.-f red 	06,30-21.00 

	

Tif. 02/92 81 32 
	

Lord. 09.00-20.00. Sønd. 09.00-21.00 

Tiden gâr fort og vi nrmer oss 
sØndag 6. mars. Det betyr at 
árets store begivenhet, gub-
berennet, er like rundt hjØrnet. 
Vignett oppfordrer alle enebak-
kinger, store og smá, unge og eld-
re til a ga mann av huse denne 
dagen. 
SØndag 6. mars gâr alle veier 

til hoppbakken ved Lotterud i 
Kirkebygden. Gubberennet er et 
belt spesielt hopprenn der byg-
das gamle <storhoppere' nok en 
gang far vise sine ferdigheter i 
bakken. 

Nytt av áret er at det i tillegg 
til hopprennet ogsá blir arran-
gert en stor akekonkurranse. Her 
vii det delta fire lag. Disse kom-
mer henhoidsvis fra formannska-
pet, komrnunens administrasjon, 

Ca. 10,5% av barnehage-
dekningen pa heldagsplas-
ser, 35 prosent dekning to-
talt, medregnet kommunale 
og private, heldags- og kort-
tidsbarnehager, er ikke ak-
septabelt for smábarnsfor-
eldre i Enebakk. Na Ønsker 
de a gjØre noe med saken. 
Sammen har de dannet For-
eldreaksjonen for barne-
hager i Enebakk. Neste tors-
dag in'viterer de til âpent 
mote pa Enebakk ungdoms-
skole. Der vii først og fremst 

Mjr ungdomsskoie og Enebakk 
ungdomsskole. Tre personer vii 
det delta pa hvert lag, og den 
sammeniagte tiden vii vre tel-
lende i konkurransen. 

Diverse tippekonkurranser vii 
bli arrangert for publikum. Ellers 
vil det jo som vanhig bli saig av 
pØlser mm. i bakken. Det er selv-
fØlgeiig premier til alle deltagere, 
og i tiiiegg vii det bli utdelt en 
premie for den beste supporteren 
blant publikum. 

Etter avslutningen i bakken er 
alle velkommen til Ignarbakke, 
hvor det vii bli servert ertesuppe. 

<Gubbene gjØr oppmerksom 
pa at alt overskudd fra rennet vii 
i Ar, som i fjor, bli gitt til Enebakk 
Handikapiag. I for mottok iaget 
belle 3.000 kroner, og arrangØrene 

Kirkebygden barnehage stá i 
fokus. 

Det er ikke vanskeiig a for-
stá at smâbarnsforeldre i 
Enebakk er i ferd med a mi-
ste tàlmodigheten. 64 hei-
dagspiasser for barn fra 3-7, 
og 10 familiebarnehagepias-
ser for barn fra 0-3 àr er heie 
det kommunaie barnehage-
tilbud. Det betyr en dekning 
pa 10,5 prosent. Landsgjen-
nomsnittet er Ca. 12,4 pro-
sent, mens Akershusgjen-
nomsnittet er pa 18,4 pro- 

Odd Gus lund prØvekjØrer 
akebakken. 
háper pa at summen kan bli enda 
stØrre i hr. 

Sá nA enebakkinger, nâ er det 
bare a mote opp i Lotterudbak-
ken søndag 6. mars. 

sent. (Det gjelder da kom-
munalt heldagstilbud, og tal-
iene er hentet fra Statistisk 
ukehefte 1986). 
Noe bar skjedd etter den tid, 
skulle vi tro, men ikke I Ene-
bakk. Dermed er antagelig 
forskjellen enda stØrre  enn 
det som framkommer her. 
Dekningsprosenten nar en 

tar med det totale tilbud, ba-
de kommunalt og privat er 
pa Ca. 35% 1 Enebakk, mens 

Forts. side 3 (1) 

Som formann i husstyret for 
1988 ble Hans Christian Engum 
valgt ved akklamasjon. Engum 
bar allerede en tid fungert i den 
stilingen etter at Harald LØv-
seth matte siutte pga. sykdom. 
Per Arne Johansen, som ogsá 
satt i styret i [jor, ble valgt som 
nestformann, Stale Rustad som 
kasserer, Bodil Teigland sek-
retr og Reily Haans og Erik 
Brathen 	styremedlemmer. 
øverst pa varalista finner vi Ma-
rt Ertjord, som sammen med 
sØnnen Vidar overtok vakt-
mesterjobben i for. 
Disse ble valgt inn i kinokomi-

teen: Renny Hansen, Morten 
Fjeistad, Lasse Furevik, BjØrg 
Benterud og Inger Brâthen. 
Etter 12 ars trofast slit i ved-

iikeholdskomiteen, takket Pal 
Rust for seg. Det kan sies om 
hans innsats at hadde det ikke 
vrt for den, hadde huset ikke 
vrt i den forfatning det er i dag. 
Na bar ban fátt avlØsning som 
formann, og det er Johan Ellings-
en som bar overtatt det vervet. 
Med seg i komiteen bar ban like-
vei Pal Rust, og deretter Torleif 
Ruud, Robert Nilsen, Mogens La-
rØd, Per Pedersen, Dagfinn 
StrØm, Bent Utsigt, Gunnar Ha-
gen, Magne Bergskaug, Tor Fla-
teby og Terje Borgen. 
Kjempeopprustingen som ble 

foretatt i forbindelse med kino-
driften i for vr, med installering 
av amfi, bar gitt resultater. Kino-
en kunne vise til 430 prosent 0k-
fling i sine nettoinntekter, hvil-
ket bar gitt et bidrag til Sam-
funñhuset pa 110 000 kroner. 
Rekiameinntektene til kinoen 

bar Økt med 650 prosent og var 
pa 69 000 kroner, mens besØks-
tallet bar Økt med 75 prosent. 
Utieien, og dermed inntektene. 

bar ogsá tatt seg opp i for gjen-
nom bi.a. avtaie om flergangsut-
leie med Salberg Danseskole, og 
Enebakk Dramatiske seiskap be-
nytter ogsâ scenen. Lillesaien er 
butt pusset opp i .ret som gikk, 
og det arbeides med innredning 
og oppussing av mØterommet 
med tanke pa at det skal brukes 
til flere formal. 

Konklusjonen er at selv om 
Økonomien fortsatt ikke er god, 
sá er den under kontrohi. 

Det er utarbeidet revidert hus-
leieavtale med ungdomskhubben 
og budsjettert med en husieie der 
PA 90 000 kroner som represen-
terer en Økning pa 30 prosent. 
Dette var det en del diskusjon 
om pa arsmøtet, og det var delte 
meninger om hvorvidt dette var 
rette maten a gjØre det pa. Bud-
sjettforslaget ble vedtatt mot 7 
stemmer. 
Det er budsjettert med inntek-

ter pa til sammen 470 000 og ut-
gifter pa 553 210. Nan budsjettet 
likevei ender opp med et over-
skudd, er det pa grunn av 102 000 
kroner i kommunal stØtte til ren-
ter og avdrag. 

Regnskapet for f]oráret ble en-
stemmig godkjent. 

Huset hadde i tor inntekter pa 
456 552 og utgifter p a 438 924, 
som ga et dniftsresultat pa 17 627, 
med kommunalt tilskudd til ren-
ter og avdrag ble overskuddet pa 
98 084. N6Lr det fremkommer et 
driftsresuitat pa 17 600 kroner, 
understrekes det fra styret at det 
er fordi fjoraret var et meget 
spesielt an, og at det her er tatt 
med summer bevilget til for-
skjehhige tiltak som bare delvis el-
ler ikke i det hele tatt er gjen-
nomfØrt, men som vii bli utfØrt i 
an, slik at dette vii framkomme 
pa investeringene i budsjettet for 
88. 

Ring 4146 35 
og bli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra 1cr. 50 pr. àr. 
For barn i nod. 

9' REDD BARNA 
I TIf.: (02) 4146 35 

Pa' offensiven for 
flere barnehager 

     

	a 

 

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

Privattelefoner: 

Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Journalist Tove Larsen 92 42 42 
Ann,kons. Bjorg Olerud Pettersen 92 53 88 
Ann.kons. Soiveig Eriksen 83 72 56 

AviSen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 

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

Abonnementspris: 
Kr 110,- pr. halvár, kr. 220,- pr, ár. 
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