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Stian Dybdal, Roar Sandem, Glade hândballgutter. Fra 
Ronny Olsen 
Bakfra v.. Roar Martinsen, Glenn RØkeness, Espen Pettersen, Mariano Lopez, 
Thomas Kristiansen, Tom Haga 

e 
all grunn 
disse gla-

hándballs- 
fra I.L. 

etter at de 
en og vant se-
Det skjedde i 
;trandhallen, 
de spilte den 

Ørende kam-
mot Fjellham-

r, og vant over-
ent med hele 

-16. Da lâ de likt 
ed Stabekk i po-

ngsum, men vant 
ikevel pa málfor-

skjell. 
Guttene har bare 

hatt to tap i løpet 
av hele sesongen. 
Gratulerer! 

ade-seriemeste re 

Politi- 
runden 

Innbrudd 
Søndag ble det opp-

daget innbrudd i en hytte 
ved Arsrud hyttefelt i Da-
leerdingen. Tyvene had-
de bl.a. tatt med seg en 
mengde glasstØy. 

Det har ogsa vrt uved-
kommende i en hytt -v-er' 
Eek!ciaet i Ytre Ene-
bakk. Her kunne man ikke 
se at "gjestene> hadde tatt 
med seg floe av verdi, men 
det var gjort en god del 
hrverk pa hytta. 

Avskiltet 
LØrdag ettermiddag ble 

en mann fra Flateby pa-
grepet. etter a ha kjØrt bil 
uten gyldig førerkort. 
Mannen har blltt tatt for 
samnie foreteelsen en rek-
ke ganger, men har aidri 
hatt førerkort. Lens-
mannskontoret avskiltet 
bilen pa stedet. * 

SØndag ved 13-tiden 
fikk lensmannskontoret 
telefonoppringning fra Yt-
re Enebakk. Vedkom-
mende yule nekte en 24 àr 
gammel jente fra Oslo a 
kjØre bil. Lensmannen ryk-
ket Ut for a ta alkotest. 
Den var negativ, men 
blodprØve ble tatt for a se 
om jenta var pávirket av 
medisiner eller annet be-
rusende middel. 

Oversikt over 
miljøfarlig avfall 

—Det skal ikke 
finnes 	deponert 
miljØfarlig avfall i 
Enebakk, uten at 
forurensingsmyn-
dighetene har god-
kjent dette, og det 
er ikke gitt dispen-
sasjon for depone-
ring av miljøfarlig 
avfall. Kommunens 

administrasjon er 
ikke kjent med at 
at dette forekom-
mer i kommunen 
sa ordfØrer  Kâre KjØlle i kom-
munestyret mandag kveld da 
han svarte pa en interpella-
sjon fra Tom Nilsen vedrØren-
de deponering av miljØfarlig 
avfall i kommunen. 

Det Nilsen i fØrste  rekke 
Ønsket svar pa fra ordfØreren, 
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Gudstjenesteliste 
for Enebakk 

Palmesøndag 19. mars: 
Ki. 11: Stranden bedehus, 
Flateby, v/øvstegárd. Natt-
verd. 
Ki. 11: Mari kirke. 
Fam.gudstj. v/Helgheim. 

Ingen penger toll 

scene p aO Stranda 

Bryllup feires 
18. mars av Jorunn Bakke, 
Ytre Enebakk og Sten 
FrØyshov, TØnsberg, begge 
p.t. Oslo. 
Vielse i Filadelfia, Oslo, 
ki. 14.00. 
Adr. for dagen: Ris Storstue, 
Risbakken 1, 0374 Oslo 3. 

JANKA 
Gratulerer med myndighets-
dagen 18/3. 

Fra mamma, pappa 
og <<Aira>> 

Torsdag 16.3. ki. 19.00 (U), 
kr 25,-: 

BEETLEJUICE 
Søndag 19.3. kI. 16.30 (B), 
kr 15,-: 

GOLDWING 
Ki. 18.30 (U), kr 25,-: 

BEETLEJUICE 
Ki. 20.30 (V), kr 30,-: 

PRESIDIO 

Pap irinn- 
samling 
Kvitt deg ikke med dine lagre av 
aviser og annet papir, for neste 
papirinnsamling er like om hjØr-
net, forteller Per Eivind Grosvold 
i YtreEnebakk skolemusikkorps. 
Korpsets neste papirinnsamling 
blir tirsdag den 4. april, og det vii 
bli sendt ut lapper i postkassene 
i god tid pa forhánd. 

Annotiser Lees 

Betel 
Husk ukens mØter. 

Se ann. 

Enebakk Narings-
râd 
Lokale kunstnere! 

Se ann. 

Ti! aksjonarene 
I Vignett. 

Se ann. 

Enebakk Trekkspill-
klubb 
sØker etter medlemmer. 

Se ann. 

Enebakkspillet 
Se ann. 

Flokkens hyrde 30 âr! 
Sauene i ring de star! 
Breker ut sá det forslàr: 
-Hipp hurra for presten var.>> 
Hilsen til Gunnar prest fra di-
verse elementer i Marl menig. 
het. 

Lillian Wennevold 
fyller 60 ar 19. mars. 

Venner og bekjente 
gratulerer hjerteligst 

Kulturstyret skal i mor-
gen kveld ta stilling til 
om det belØpet som er av-
satt i kulturbudsjettet til 
ekstrahjelp pa biblio-
teket kan benyttes til en 
fast vikarordning. 

I dag er det bare en ansatt i 
Enebakk folkebibiiotek, nemiig 
biblioteksjef Aud Skogholt. Kon-
sekvensene av at det bare er en 
ansatt ved biblioteket er at man 
ved enkelte anledninger under 
sykdom har vrt nØdt til a sten-
ge biblioteket I korte perioder. 
Denne situasjonen er temmelig 
enestáende for kommunens Øvri-
ge virksomhet, og behovet for 
fast vikar har da ogsá gjentatte 
ganger vmrt pâpekt av biblio-
teksjefen. 

Foreldrerâdet ved 
Stranden skole har 
sØkt kulturstyret om 
stØtte til anskaffelse av 
en enkel stablescene 
ved skolen. Scenen skal 
brukes i skolens nye 
gymsal. Kulturstyret 
skal ta stilling til søk-
naden i morgen kveld, 
men kultursjef Per 
Sandvik har innstilt pa 
avslag pa søknaden om 
et tilskudd pa 10.000 
kroner. 

Den nye scenen som foreid-
rerâdet Ønsker a anskaffe, 
kommer pa i overkant av 
25.000 kroner. Resten av pen-
gene tenker foreidrene a skaf-
fe til veie selv gjennom dug-
nad og kronerulling. Kultur-
sjefen sier at han synes foreld-
rerâdet har tatt et prisverdig 
initiativ, og at det i utgangs-
punktet burde vre tilfreds-
stiliende sceneforhold ved al-
le skoler. 

Nár har Skogholt fátt tak i en 
person som kan ta jobben som 
fast vikar, noe som heller ikke 
har vrt lett, og kultursjef Per 
Sandvik innstiller overfor kultur-
styret pa at man gir grØnt  lys for 
A bruke pengene fra ekstrahjelps-
potten til dette formalet. 

N.r han likevel gâr imot til-
skuddet, viser han til at man 
ifjor bevilget betydelige mid-
ler til teknisk utvikhng av 
scenen pa Flateby Samfunns-
hus, slik at denne ná holder 
Riksteatrets màl. Nár det 
gjelder den andre delen av 
bygda bar det ogsa vrt drpf-
tet at man bØr  arbeide ut fra a 
fa tiifredsstillende scenefor- 

Det var fredag at to personeri 20 
- árs alderen fra Flateby ble pa-
grepet i besittelse av en del nar-
kotiske stoffer. Lensmannseta-
ten rykket ut i samarbeid med 
LØrenskog og Romerike poiiti-
kammer. I en bolig pa Flateby 
ble det beslaglagt en god del be-
roligende midler, og en del hasj. 

I tillegg til de to personene som 
ailerede var pâgrepet, ble nok en 
person tatt med til avhØr,  noe 
som fØrte til at tiisammen seks 
personer ble pâgrepet. 
En av personene, en kvinne, som 
er den direkte Arsaken til pa- 

hold ved Mjr ungdomsskole. 
Denne vurderingen mener 
kultursjefen man bØr holde 
fast ved, og da gir ikke Økono-
mien som kulturbudsjettet re-
presenterer rom for a lØse den 
enkelte skoles scenebehov. 
Dessuten er det vel ogsâ et 
srsm.ai om 	 rii 
scenen bør  lØses over skole-
budsjettet, mener Sandvik. 

gripelsene, har innrØmmet a ha 
misbrukt heroin i lang tid. Kvin-
ne bar vrt bosatt pa Flateby i 
lang tid, det hasjmisbruket som 
ná er rullet opp er oppstâtt I mu-
jØet rundt denne kvinnen hvor 
ogsá en del yngre mennesker 
vanker. Det var ogsa mindreári-
ge tilstede I boligen hvor besia-
get ble gjort. 

Det er ifØige lensmannsetaten 
ingen sammenheng meilom det 
beslaget som ble gjort pa Flateby 
for kort tid siden, og pagripel-
sene na. 

Endelig fast vikar 
pa biblioteket 

Narkomilio 
brutt opp 

Seks personer i alderen 17 - 34 ãr pa Flateby er pa-
grepet i forbindelse med narkotikamisbruk. 
Alle seks har innrømmet a ha brukt narkotika, hoved-
sakelig hasj fra en opp til flere ganger i uka i løpet av 
de siste ãtte mãnedene. Førstefullmektig Stig Hansen 
ved Enebakk lensmannskontor sier at det antagelig 
dreier seg om et lite, lukket miljø, men ser likevel ikke 
bort ifra at flere kan bli pãgrepet i denne saken. 

VANNSENG 	fra kr. 1690,,ph1r 
Lavprls pa alle sengemodeller. 	

00 

VANNSENGLOFTET 
Krosby v/ E18, Askim "IIII.I 



ker vi ut en vinner, som premie, nemlig Ene- 
til gjengjeld far en flott 	bakkspillet. 

Som det vii fremgã pa annet sted i avisen har Ene-
bakks befolkning mange godbiter a se frem til. Dette 
vii vi imidiertid komme nrmere inn pa under denne 
spalten UKENS FILMER etter hvert som ukene skri-
der frem. 

FØrstkommende torsdag og 
søndag vises fØlgende filmer: 
Barnefilmen Goidwing. Unggut-
ten Jack er ute pa sin motor-
sykkel da han oppdager en fly-
vende tallerken som forfØlger en 
bil i stor fart. Bilen kjØrer av 
veien og Jack skynder seg bort til 
bilen for a hjelpe. Den fremmede 
ber ham fØlge med inn i et hem-
melig laboratorium skjult bak en 
foss, og der inne blir han innviet i 
en hemmelighet slik at han kan 
forvandle seg til den uovervin-
nelige Goidwing for a kjempe 
mot all urett... 

Beetlejuice, gjenherdet som ser 
lyst pa livet, vises bade torsdag 

og sØndag. Det er en film som 
handler om et ungt par som fort-
setter a leve> etter at de om-
kommer i en bilulykke. En ny fa-
milie flytter inn i huset deres, og 
det unge paret prØver sa godt de 
kan a bli kvitt dem ved a vre 
skremmende spØkelser, men 
uten hell. I desperasjon henven-
der Adam og Barbare seg til en 
annen dØd mann ved navn Be-
etlejuice, som reklamerer med at 
han kan 1eme plagsomme leven-
de folk. Det hele blir en svrt bi-
sarr og kostelig forestilling. 

101'rotleff 
trenger 

fly redaktør 
Liker du utfordringer, har optimisme og pâgangsmot, og 
trives med a stâ pa lilt ekstra? 

Da har du de rette personhige egenskapene for stillingen. 

Du ma i tillegg ha: 

Journalistisk erfaring 
Lokalkunnskap 
Kjennskap til bruk av PC 
Og du ma disponere bill. 

Ytterhigere opplysninger om stilhingen fâes pa thf. 92 65 40. 

Soknad med kopier av attester og vitnemál sendes styret I 
Vignett v/Jan Ostreng, 1911 Flateby, innen 31. mars. 
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Kj*ent i Enebakk 
Vãre antagelser slo til. 

RV 155 ved Betel i Ytre 
Enebakk viste seg a vre 
et kjent sted for svrert 
mange 	enebakkinger. 
Blant abbe de som hen-
vendte seg med riktig 
svar er disse tre trukket 
ut og far tilsendt hver sitt 
lodd I pengelotteriet: 
Ragnar Slette, 1913 Da-
Iefjerdingen 
Jan Myhre, Ytre Ene-
bakk 
Kaja Berg Ellingsen, 
Flateby 

Denne gangen kom-
mer vi med en virkelig 
nøtt. Hvor er dette? Vet 
du svaret, sâ skriv til 
oss, eller ring tif. 92 60 
04. Denne gangen trek- 

LOMALAU1320 
-den mâJeq lese! 
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Ekens 
Helárs-
dyne 
Ord. pris 298.- 

Kings Wear 
Herre-
skiorte 
OrcL pris 129.- 

Lauré 
Stri kket 
jakke 
Dame 
Ord. pris 198.- 

Presidio. En miitr politimann 
blir brutalt skutt ned og drept. 
OberstlØytnant Alan Caldwell 
(Sean Connery) og politiinspek-
tØr Jay Austin (Mark Harmon) 
blir sammen satt til a etterforske 
mordet. Forholdet mellom de to 
etterforskerne er ikke godt. De 

vii begge giore det pa sin mate og 
alene. Saken blir heller ikke bed-
re av at Austin og oberstlØytnan-
tens datter Donna innieder et 
forhold. 

In geT. 



Iijnett 

- Magnus Bratfoss 
(70) er en av bygdas 
mange amatørkunst-
nere. Helt ut amatør 
er han yel kanskje 
heller ikke. I sine 
yngre dager har han 
tatt kurs i bade teg-
ning og maling ved 
Kunst og Hándverks-
skolen. Foreløpig har 
han ikke stilt ut sine 
flotte billeder noe 
sted, men tanken pa a 
eksponere sin kunst, 
for eksempel som 
mánedens utstiller 
pa ligningskontoret 
er ikke helt fremmed 
for ham. 

var, som han etterhvert er 
butt svrt fortrolig med. 
Kona hans er nordlending. 

elier i kjelleren, og her til-
bringer den pensjonerte 
malermesteren mange ti-
mer. Over alt er det stablet 
malerier, og akvareller, 
ferdige og halvferdige. Fra 
veggen skuer ordfØrer Kâ-
reKjØlle ned pa oss. Et 
kjempeflott portrett, teg-
net etter et bilde i Vignett. 

Og Brattfoss' tegne-
samling er full av portret-
ter av bade lokale - og rik-
ski endiser. Bygdas tidlige-
re ordfØrer Lucie Paus 
Falck, side om side med 
MortenHarket,Hákon Lie, 
Ase Kleveland, bare for a 
illustrere spennvidden... 

Ogsâ landskap fra sydlige-
re breddegrader har han 
festet til lrretet med stor 
dyktighet. - Vi bor store 
deler av áret 1 Lanzarote 
hvor vi har kjøpt oss en 
bolig, og der trives vi godt. 

Det er deilig a komme dit 
ned. - Men vi ma jo legge 
til at vi far masse besØk 
der av bade barn og barne-
barn, legger kona smilen-
de til. Vi far overhodet ik-
ke tid til a fØle oss ensom-
me. 

- Tegning og maling er 
en hobby Bratfoss har hatt 
gjennom hele livet, men 
det er fØrst etter at han ble 
pensjonist at han virkelig 
har brukt tiden sin flittig 
med pensel, palett, og 
blyant.-Det ble ikke sã 
mye tid til a drive med 
slikt sá lenge jeg var i fulit 
arbeid, sier han. 

Det er ikke bare Bratt-
foss' egen kunst som pry-
der veggene over alt i den 
koselige villaen. Ogsá et 
ogannet bilde av Erling 
Enger finnes blant hans 
egen produksjon. 

Magnus Bratfoss tilbringer mange timer ved staffe-
liet hjemme i Beverveien. 

Selv om Magnus Brat-
loss er 70 ár, med fire voks-
ne barn og barnebarn som 
etterhvert ogsá begynner 
A bli voksne, sâ er han ikke 
redd for a eksprimentere 
og kaste seg uti nye tek-
nikker: Han har lekt seg 
litt med spraybokser, som 
ellers er noe man vanligvis 
forbinder med ungdom. 

Produktiv 
I sin bolig i Beverveien 

har Bratfoss innredet at- 

Kjente motiver 
Kjente enebakkmotiver 

gár igjen i mange av den 
tidligere malermesterens 
billeder. Den gamle lâven 
pa BØrter, Vestbybrua, fle-
re flotte utgaver av Vestby 
gárd. Vi merker oss spe-
sielt et hvor en hund uler 
opp mot mánen som kas-
ter troiske skygger over 
plassen foran godset. Men 
Brattfoss skildrer like gjer-
ne, og med like stor dyk-
tighet nordlandske fiske- 

OrdfØrer Kàre KjØUe 
skuer med fra veg gem i 
Bratfoss' atelier. 

Resultatet er butt stem-
ningsfulle og romantiske 
bilder, helt forskjellig fra 
den stil han egentlig teg-
ner og maler i. 

Naturalistisk 
Bratfoss' billeder er na-

turalistiske, og gode for 
Øye, bade hva gjedler farge 
og komposisjon. - Jeg sy-
nes det som er skapt er sá 
vakkert, jeg skjØnner ikke 
vitsen med a vri og vrenge 
pa det, sier han jordnrt. 

Og det kan vel vre, men 
fotografiske gjengivelser 
er ikke alitid like spen-
nende. Bratfoss' bilder er 
likevel ikke fotografler. 

Flere av bildene gir utrykk 
for en evne til a fange inn 
stemninger pa en helt 
spesiell mate. 

Magnus Bratfoss er for 
tiden pa Lanzarote, og 
nytter nok tiden flittig 
med blokk, blyant, lerret 
og pensel. Vi gleder oss til 
A se resultatet. 

Bade akvarell, olje og blyant er teknikker Bratfoss 
behersker..Her er han i sving med et av sine fine poT-
tretter.. 



Rá punkere og søte smâdamer med glitter i háretfant seg like godt til rette.. 

Hva er e 
en kloi'n? 

arneval u en Tdffe karer ved biljardbordet 

dansekonkurransen, og selv-
fØlgelig, konkurranse om be-
ste kostyme. Det var en pun-
ker, et brudepar og en fan-
tasifigur med stenansikt og 
Donaidrumpe som gikk av 
med seieren. Juryen, som var 
satt sammen av medbrakte 

foreidre ma ha hatt en hard 
tØrn, for her var det utrolig 
mye fine kostymer som ble 
báret med bade andakt og 
innievelse. 

Junior 
karneval 
p 0a klubben 

Karneval er gØy, det var de enige om alle de 85 Un-
gene i alderen sju til tolv ár som møtte fram i farge-
rike, festlige kostymer i Ytre Enebakk Ungdoms-
klubb lørdag forrige lØrdag ettermiddag. 

Det var kiubben som arrange-
rte og organiserte ungene 
med leker og konkurranser. 
Ballongdans slo an, bade hos 
punkere, hekser og bruder, 
spØkelser og indianere, og alle 
andre bade nifse og morsom-
me fremtoningene som bol-
tret seg pa dansegulvet og 
prØvde A redde ballongen sin 
sâ lenge det var mulig. 

Ellers var det stollek og 

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

voksne gjor og tenker! 
Ring elier skriv tii 

Iignttt 
Postboks 62, 1912 Enebakk 

I 

	
Tis . 02 65 40 - 92 65 50 

Sot- og helsestudio 
- /q/jkw4' , O

v~ Enebakk sportssenter 
- 

, p•____ 

Det gjelder deg 
og din helse 

Jazzgym - dametrim 

Nybegynnerkurs karate 
IN 	 Pãmelding innen 18/3 

VEKTER - SOL - AEROBIC - SELVFORSVAR 
Ring 92 62 80 - Finasenteret - Kirkebygden 

Solkort 10 ganger kr 	. kun fram til 1. april 
Markedets beste solseng - anatomisk formet 

Tilbud pa ãrskontrakter - helsestudio 
Meld deg p n, sâ fir du solkort pa kjøpet 



DIN 	ivi ili! 

For kr. 3,30 orn dagen er du 
med pa A redde liv og gi barn 
en framtid. La det ikke bli 
med den gode tanken: 
Bhi Redd Barna-fadder i 
dag! 

Jegønsk erâbhi 
JXRedd Barna-fadder 
Li Send meg informasjon om Fadder-

ordningen, og blankett for 
pimelding. 

Li Send informasIn om Redd Bama 

NAVN: 

ADR: 

POST N R: 

Sendes: 

REDD BARNA 
Jernbanetorget 2 
0154 Oslo 1 

I 
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(ANNONSE) 

Det skjer i Enebakk 
Fellesannonsering av lag og foreningers terminhister for 1. halvär av 1989. (Riv ut og ta vare pa den!) 

Enebakk som kan hjelpe oss. 
Hvis noen vii vre med oss 

som speidere i KFUK - KFUM sa 
ring 
Anne Marie Johansen, 
Flateby tlf. 92 82 90 KFUK 
- KFUM 
Tove Gystad, Ytre Ene-
bakk HE 92 45 68 KFUK 
Jan Setern, Ytre Ene-
bakk, HE 9245 69 KFUM 

Handikaplaget: 

Bading i 
varmt vann 

Det eneste tllbudet Ene-
bakk Handikaplag har som er 
ápent for alle er bading i sr-
hg godt oppvarmet vann. 

Temperaturen er gjen-
nomsmtthig 32-33°C, og er der-
for egnet til behandhing av 
f.eks. reumatiske lideiser. 

Vanntiivenning av smã 
barn er ogsá popu1rt i sâ 
varmt vann. Tilbudet er 
ápent hver iØrdag i skoleruta 
fra Id. 10.00-12.00 for voksne 
og Id. 12.00-13.40 for voksne 
med barn. Barn under 16 ár 
har kun adgang sammen med 
voksne. 
Priser: Voksne kr 10,- og barn 
kr 5,-. 
ForeiØpig er fØlgende datoer 
bestemt: 

15. april 
22. april 
29. april 
20. mai 
27. mai 
3. juni 

10. juni 
17. juni 

Eventuelle forandringer vii 
bli opplyst om pa piakater 
rundt i bygda. 

Vi vil samtidig takke kom-
munen for et flott initiativ 
overfor lagene i kommunen, 
og vi háper og tror at vi VII ha 
mer pa tapetet neste gang. 

Med hilsen 
Hans Olav Vefald 

fungerende sekretrer 

Det skjer 
i skytterlaget 
Sommer: 
16.4. - søndag ki. 09.30 Premieskyting 
21.5. - sØndag ki. 09.30 Skytingens dg 
3.6. - lØrdag Id. 09.30 

20.6. - tirsdag ki. 18.00 Pokalkamp: Enebakk mot Ski sk.lag. 
Trening for lagets medlemmer hver tirsdag og torsdag Id. 17.00. 
Premieskytinger for rekruttljunior hver tirsdag i juni og juli. 

Enebakk Historielag har ikke datofestet sine arrangementer for 
1. halvár 1989, men vi vii gjerne vre med pa felleskunngjørin-
gen i Vignett, om mulig. 

Var terminliste ser slik ut: 
Ultimo april Utstiliing i forbindeise med grunnskolejubileet. 

Mediemsmøte, Skolevesenet i Enebakk gjennom tidene. 
Ultimo mai 	 Rusletur i Brevikskroken. 

Utplassering avv navneskiit pa gamle husmannspiasser. 
Primo juni 

2. juli 

Dalefjerdingen Vel 
Granly ki. 18.00 24. juni Sankthansmoro. 

Stranden 
søndagsskole 
Hauglia skole ki. 10. 
Kontakt: Bent Bakken Tol-
iefsen, tif. 92 86 47. 
2. april: Gudstjeneste pa 
Streifinn ki. 11.00. 
9. april: Søndagsskoie. 
23. april: Famiiiegudstje-
neste pa Stranden bedehus 
Id. 11.00. 
30. april: Søndagsskole. 

Bondekvinnelaget 
Her er var oversikt over haivârsplanen for váren 1989. 

Torsd. 30. mars: Medlemsmøte hos Eva Haug, Y. Enebakk, 
Id. 19.30. Tema: .Mimre-kveith i anledning 55-6rsdagen. 
Torsd. 27. april: MedlemsmØte hos Bent Siette, Ham-
meren, Id. 19.30. Tema: Avleggerauksjon og blomsteroppset-
ting v/Grete Eidsvold. 
Mand. 26. juni: <<GrØtmØte>> - Bygdetunet. Midtsommermø-
te mlrØmmegrØt. 
Av kursvirksomhet som pagar kan vi nevne krydderbindings-
kurs, kurs i bllledvev og studie-fbrevring, etikk i floset. 

Med hilsen for 
Bondekvinnelaget 

Hilde Arnesen, sekretair 

Enebakk 
Bygdeungdomslag 

22. april ki. 12.00 	Loppemarked - Basar. 
BØndernes hus. 

(Ev. lopper kan leveres pa BØndernes bus). 

- 17.mai-fest Id. 19.30 BØndernes Hus. 
- Apen gàrd 13. aug. 
Hvis dere Ønsker a bli medlernmer, ehler a fA informasjon, kan 
dere henvende dere til Elin Shette, tif. 92 60 38. 
Hvis det Ønskes leie av festlokale, kan dere ringe tif. 92 62 64. 

Styret i Enebakk 
Bygdeungdomslag. 

Enebakk 
Trekkspillklubb 

Lørdag 8.4. 	Konsert pa Mjar ungdomsskole. 
Tirsdag 11.4 	 Medlemsmøte. 
Tirsdag 25.4. 	 Spilling pa sykestua. 
Lørdag 20.5. 	 Skageraktreffen 1989. 
Fredag 23.6. 	 Tur. 

Hei - er det noen 
som kan hjelpe oss? 

Speiderarbeidet her i Enebakk 
er ikke i full biomst, men det kan 
det bli hvis vi kan fA noen med 
oss. 

Oss - det er KFUK-speiderne 
pa Flateby. Der er det Ca. 10 stk. 

sa har vi KFUK-speiderne i 
Ytre Enebakk. Vi er 17 stk. 

Guttene i KFUM i Ytre Ene-
bakk har ikke ledere i det hele 
tatt. 

sa vi haper at det er noen i 

Enebakk 
Bygdeungdomslag 
22. april ki. 12.00: Basan, 
BØndernes Hus, (ev. hopper 
kan levenes pa BØndernes 
Hus). 
17. mai kl. 19.30: Fest 
BØndennes Hus. 
13. aug.: Apen gard. 

Hvis dere Ønsker a bli med- 

Enebakk 
Janitsjar 

Vii Enebakk Janitsjar har ikke 
planlagt sa mange aktiviteter ut-
over vären, det skyldes at vi har 
satset mye pa konserten den 5/3. 

Men vi skal ut og spille 17. 
mai. 
Den 4/6 skal vi delta pa et 
stevne i Ski. 
Ellers bar vi Øvelser hver 
tirsdag fra ki. 19.00 - 21.30 
pa Enebakk barneskole. 

Vennhig hilsen 
Enebakk Janitsjar 

Hanne Haug. 

Enebakk 
Vannskiklubb 
10. og 11. juni: V.r-
spnuten. 
22.-23. juli: Enebakk Open. 

(ANNONSE) 

hemmer ellen a fä infonmasjon, 
kan dere henvende dere til 
Elin Slette: 92 60 38. 

Hvis det Ønskes leie av fest-
lokale, kan dere ninge 
92 62 64. 

Styret i Enebakk 
Bygdeungdomslag 

Omvisning i Enebakk Kirke med páfØigende 
temakveld. 

Romerike Historielags sommerstevne, 
sannsynligvis i Nes. 

4. mai (Kristi himmeifarts-
dag): Famiiiegudstjeneste pa 
Stranden bedehus Id. 11.00. 
4. juni: SØndagsskoie. 
11. juni: Avsiutning. Fami-
hiegudstjeneste i Enebakk kir-
ke Id. 11.00. Etterpâ tur til Øy-
eren. 
Velkommen! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Rob Lowe er tilbake 
- alle beundrere - i flu-
men <<Maskerade>>. Han 
er en veltalende ung 
lykkejeger som inngãr 
et forbold til enung rik 
kvinne. Noen spiller 
imidlertid et dobbelt-
spill, hvem svindler, er 
det en felle. 

<'Can't buy me love" er Ill-
men om den heller slØve 
17-ringen Ronald som drØm-
mer om a omgas de populre 
elevene ved skolen; Han for-
sØker a kjøpe seg venner og 
popularitet, men det gâr ikke 
sá bra i lengden... 

Endelig en oppfØlger som 
svarer til forventningene - 

Lkk - 
fl med humo: 
iiII ionktassefl. 

Annonser leses 
av folk flest 

I 	 
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Like etter premieren pa Ka-
milla og Tyven, del 1, strØm-
met brev og telefoner inn til 
Penelopeffim i Kristiansand. 
Barn fra hele Norge forlangte 
A fâ vite hvordan det yule ga 
videre med Sebastian. Han 
hadde overgitt seg til politiet, 
og stakkars Kaflilila bare sto 
der og grat. Filmen matte 

Nâr vi fØrst  er rnne pa pãs-
kefllmene: 2. páskedag (Se 
nrmere annonsering om yt-
terligere visninger) VII filmen 
Hvem lurte Roger Rabbit" 

bli vist. Filmen er et sam-
arbeid mellom Disney og 
Spielberg, og at dette prosjek-
tet i det hele tatt kunne gjen-
nomfØres er litt av et mirakel. 
For her blandes film og teg-
neflim pa en mate man aldri 
fØr har sett. En film alle gene-
rasjoner vii fryde seg over!!! 

-Young Guns>> er en ekte 
vill- vest. Om en mektig gjeng 
som hersker nØdelØst I et 
distrikt og i en tid (1878) da 
loven hadde liten virkning og 
menneskelig var svrt lite 
verdt. 

Barn kan glede seg 
til gjensyn med Astrid 
Liudgrens <<Mio Mm 
Mb>>. Om lille Bosse 
som er foreldrelØs og 
bor i Stockholm, og 
som drømmer om spen-
ning og eventyr pa jakt 
etter pappaen sin. Han 
finner en flaske med en 
and inni og dermed ap-
ner eventyret seg. En 
opplevelse for store og 
smá. 

Hvem har ikke lest 
om Mark Twains evig-
unge <<Tom Sawyer>>. 
Filmen som har gledet 
generasjoner er her pa 
nytt! En fargespraken-
de film full av spen-
ning og humor. 

Mye kunne vrt sagt om 
den fantastiske tegnefilmen - 
"Den siste enhjØrningen". GA 
A se den! 

.Hektiske dØgn i New 
York med Michael J. Fox. 
Klokken er fire om morgenen. 
Hva gjør en hyggelig fyr som 
meg pa en nattklubb som det-
te? .Jeg ser etter en jente som 
ikke finnes her. Jeg ser etter 
en likesinnet. Men det er med 
kvinner som med livet. Alt er 
mulig, ikke lett, men mulig! 

-Rebell i baksetet'> med 
Charlie Sheen fra <<Platoon>>, 
Kerri Green fra -The Go-
onies'< og Alan Rock fra 
<<Skulk med stil". Filmen om 
3 unge mennesker som be-
fmner seg I samme bil, men 
ulykkesvis har svrt forskjel-
lige hensikter med turen. I al-
le fall i utgangspunktet. 

fortsette og suksessen fort-
setter - med enda mer spen-
ning - i Kamilla og Tyven, del 
2. 

Vi gjor oppmerksom pa at 
Flateby Kino 2. paskedag set-
ter opp del 1 av Kamifla i re-
prise for dere som ikke rakk a 
se den - fØr del 2 blh satt opp 
allerede i april mned. KAN DU LAN minnelli 
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Ga a se den selv - den 
meget omtalte filmen; 
<<Jesu siste fristelse>>. 

Pa Sicilia fØlger man enten 
loven eller maflaen. Bare en 
mann váget a trosse dem beg-
ge - Sicilianeren. Filmen er 
bygget pa romanen av samme 
navn av Mario Puzo. 

Inger 

<<Arthur 2>> eller "Arthur on 
the rocks>'. Denne gang er 
Dudley Moore blakk, men 
med humØr  i millionklassen. 

Det svingende New York og 
avslappende Jamaica er bak-
grunnen for Tom Cruises sis-
te film <<Cocktail>'. Som bar-
tender har han god anledning 
til a demonstrere bade sjarm  

og flngerferdighet. (Sensur 10 
fir). 

-Rita, Sue - og sâ Bob!" ble 
vist i Cannes og pressen 
skrev: ... den er rØff, men sot, 
kjapp og morsom. Et trekant-
drama, som foreldre og nabo-
er oppdager og hva vii skie. 
Bob ber Rita flytte inn hos 
seg, men hvordan vii Sue re-
agere pa dette? 
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SV svarer Den Gronne Krokodi*lle~  
t aOrer fra SV 

I forrige nummer av Vignett, 
gâr SV til angrep pa rasering av 
sosialsektoren. Hvorfor lot da SV 
et forsiag om a Øke husleien i 
kommunens pensjonistboliger 
med ca 60 prosent passere i kom-
munestyret uten et kny? 

Pensjonistene far i âr et stØrre 
tillegg enn pa mange ár, noen fa 
hundrelapper, de som bor i kom-
munal bolig i Enebakk ma betale 
dette, og mere til i Økt husleie - 
med SV's velsignelse. At for-
slaget kommer fra de styrende 
>, HØyre, Fr.P, Sp og Kr.F, skal i 
all rettferdighet nevnes, ogsâ at 
AP forholder seg tause nâr kom-
munen jafser fra pensjonistenes 
pengepunger. 

SV er ogsâ bekymrert over de 
bama som blir utestengt fra bar- 

Vi har med glede registrert 
utgivelsen av Enebakk Han-
del, Hândverk og Industri-
forenings nringskalender, 
og somr 9endtalle hisstan 
der. Den gir en fin oversikt 
over det varierte nringslivet 
i kommunen, og bØr gi alle en 
stØrre mulighet til a bruke de 
nringsdrivende i Enebakk. 

Enebakk Nringsrad Øns-
ker at flest mulig bruker n-
ringslivet i kommunen. Tenk 
deg om flere ganger fØr du 
handler utenfor kommunen. 
Vi trenger et allsidig og sma-
mensatt nringsliv, derfor  

nehagen fordi foreidrene ikke be-
taler. Dette er selvfØlgelig urett-
ferdig for barna, men er i fØrste 
rekke foreidrenes problem. Det 
er deres barn, ikke sant? Man ma 
jo anta at folk som setter barn til 
verden har tenkt a ta vare p 
dem, og regner med at dette 
medfØrer utgifter. Jeg vil ikke un-
dervurdere foreldrenes forstáelse 
av dette. De GrØnne vii nok for-
etrekke a arbeide for noe lavere 
satser, enn a si at de som ikke be-
taler for seg skal ha barna gratis 
plassert. i kommunale barne-
hager. Er Enebakk SV's mal ana-
rki? Et samfunn der folk handler 
etter forgodtbeflnnende? 

Rolf SØrli 
De GrØnne i Akershus 

ma vi vre flinke til a bruke 
de bedriftene vi har. Det er 
nok av de som ma avvikle 
p.g.a.omsetningssvikt. 

anskje er din egen ar-
beidsplass truet? Eller dine 
barns? Din manns? Eller din 
nabos? 

Stott opp om nringslivet 1 
kommunen, det tjener vi alle 
pa! Bruk Enebakk. 

Thorvald Ungerness, 
leder I Enebakk Nerings-
rãd. 

Rolf SØrli - tidligere Ven-
stre, nâ De GrØnne - er opp-
tatt av at partiene pa yen-
stresiden etter hans mening 
nã ikier seg en grØnn drakt. 
Srlig er det SV han mener 
har lagt seg pa en nygrØnn un-
je. 

SØrli burde visst at SV ikke 
er et nygrØnt parti. Tvert imot 
har miljøvern vrt blant vare 
viktigste saker, sa lenge par-
tiet har eksistert. Dette gjel-
der bade pa landsbasis og her 
i Enebakk. SV har vrt en pa-
driver i miljØkampen mange, 
mange fir fØr De GrØnne var 
pátenkt. Mange av vâre med- 

lemmer har faktist meldt seg 
inn i partiet, fordi dette var et 
av stedene de kunne drive 
aktivt miljØvern. Det kan 
neppe were grunn til misten-
keliggjØring av motiver at vii 
tillegg til miljØvern har andre 
saker vi kjemper for. 

Vi er iinidlertid ikke sa nai-
ve at vi tror pa fullstendig mU-
jØvennhighet i et kapitalistisk 
samfunn. For rnhljøvern kos-
ter... 

SØr11 er ogsâ tvilende til 
hvor dypt det grønne stikker 
hos Venstre. Dette fordi Ven-
stre <...har trygt plassert seg 
pa hØyresiden...". Selv om SV 

skuile tillates Ca. 1 maned fØr val-
get 11987. Underforstâtt: Dette 
var rein propaganda. 

Samtheten er at vi tok saken 
opp i kommunestyrets apnilmØte 
i 1987. sa vidt vites var det valg i 
september, men FrP benytter 
kanskje en annen tidsregning 
enn oss andre?  

er uenig med Venstre i svrt 
mange spØrsmâl, ma partiet 
fA ros for sin mlljøvernhinje. 
SØrII mistenkeliggjør Ven-
stres motiver, fordi partiet til-
hØrer hØyresiden. SV misten-
keliggjøres fordi vi tilhØrer 
venstresiden. 

Men ... Rolf ...Miljøvern 	er 
viktig. Faktisk er det alt for 
viktig til at vi som er opptatt 
av miii Økamp, har rad til a ka-
ste bort kreftene pa a misten-
keliggjØre hverandre. sa De 
GrØnne Ønskes velkomme 
som en samarbeidspartner i 
miljØkampen. 

Styret i Enebakk SV 

Hvis StrØm mener det er vaig-
flesk av et kommuneparti a mene 
noe om en aktueil lokalpolitisk 
sak, fordi det er stortingsvalg Ca. 
sju maneder seinere, ma han 
selvsagt fA by til det. Dessverre 
sier dette imidlertid en del om 
varaordfØrerens politiske niva. 

Bruk Enebakk! 
øyvind StrØm er pa krigsstien. 

I et innlegg i Vignett 3. mars kjØ-
rer formannen i Enebakk FrP 
hardt Ut mot SV5 arsmøteuttalel-
se om at hytteeiere i kommunen 
bØr gis bruksendring under visse 
forutsetninger. 

Hans hoidning er at dette skal 
vre FrPs sak og at alle andre 
skal Iwlde fingra vekk.Dette I& 
vre som det vii, men I sin iver 
serverer StrØm lapskaus av insi-
nuasjoner og faktiske feil. Dette 
gjØr at inniegget ma besvares. 

A angripe SV for a ha tatt 
standpunkt for vanhige men-
neskers rettigheter, virker I beste 
fall som et utsiag av uvitenhet. 
En skuble tro at sebv en bokal 
partileder, om han sa er fra et er-
kekonservativt parti, visste noe 
om sosiahistiske grunnverdier. 
- StrØm pastar at SV5 repre-

sentant i kommunestyret frem-
met sak om at bruksendring 

SV vii lØse problemene - 
FrP driver billig propaganda 

Svar til en 
Gronn Rolf Sorli Soppelproblemet i Enebakk 

- StØm henviser Ui en navn-  . 	L.Jue 
gltt sak som ble behandlet av strategli et valgâr, ma vi nok 51 
kommunestyret 11986. 	 at FrP overvurderer oss. Vi burde 

PA dette tidspunkt var SV uteri kanskje begynne a tenke mer pa 
kommunestyrerepresentant. 	slikt, nar vi ser hvilken framgang 
- 	Ogsa toppen av det dette har brakt FrP. 

hele ... StrØm reagerer pa SV5 ars- 	Sv VII fremme konkrete forsiag 
mØteuttalelse, der bruksendring for a bØse spørsmâlet om bruk av 
var en blant mange saker. 	hytter som helarsbobiger i Ene- 

Som StrØm muligens vii erind- bakk. Vii FrP bidra til dette, er 
re, ble det 14. februar arrangert et det bra. Desto mer betenkelig er 
ápent mote i Ytre, der hytte-/bo- det om partiet roter bort saken i 
ligproblematikken ble drØftet. propaganda og reint vrØvl. 
Dette falt sammen med Enebakk 	Styret I Enebakk SV 
SVs arsmøte. Vi fant det derfor 
naturlig a uttale oss om saken. 

I ditt innlegg 1 Vignett nr 9. 89 
er du ivrig opptatt med a be-
skrive andre partiers urlige og 
falske grØnne hensikter. Blant 
annet plasserer du Venstre, med 
gjennomsiktelig grØnnskjr pa 
hØyresiden. 

Som tidligere Venstremedlem 
burde du ha oppfattet at dette ik-
ke stemmer. For Venstre er mil-
jØsaken den viktigste av alle sa-
ker, og det har den vrt siden 
1970. Du var valgt inn i Enebakk 
kommunestyre i denne perioden 
pa Venstres program, men valgte 
A konvertere til De GrØnne. Det 

Venstre har i hvert fail de siste 
15 ara kalt seg et liberalt sen-
trumsparti med en miljØvennhig 
profli. MiljØvernet for a gjØre seg 
salgbar, liberaliteten er visstnok 
over 100 ar gammel. Et av de 
viktigste argumentene Venstre 
har brukt for a utlyse sin plass i  

er ditt valg, men vi, og kanskje 
velgerne, savner et program for 
De GrØnne i Enebakk. Som du 
vet er kommunepolitikk i dag be-
inhard prioritering derfor imØte-
ser vi med stor interesse et saklig 
grunnlag a bygge var oppfatning 
av De GrØnnes politikk pa. 

Venstre har ikke mistet det 
miljØpolitiske overtaket, selv om 
De GrØnne har overtatt Rolf 
SØrli. 

Gina Sigstad, 
Enebakk Venstre 

sentrum av norsk politikk er: At 
sentrum bØr gjenreises og styr-
kes for a redde Norge som et de-
mokratisk land og hindre det i a 
bli en to-parti-stat. 

sa langt er alt vel. Helt til lede-
ren overraskende bade for andre 
og sine egne velgere utbasunerer 

Enebakk Venstre ser med be-
kymring pa sØppebproblemet i 
var kommune. IfØlge forurens-
ningsboven av 1981 har kom-
munen ansvar for dette pro-
blemet. A kjØre alt avfall og sØp-
pel pa ei fylling er en lettvint, 
men meget miljØuvennhig meto-
de. Forbrenningsanlegg for avfall 
er et kostbart alternativ, og in- 

et samarbeid med HØyre etter 
arets valg. 

Hva med sentrumsalternati-
yet? Hva med demokratiet? At 
HØyre og Aftenposten trykker 
FjØrtoft til sitt bryst er jo natur-
big, og kanskje hyggebig for Fjør-
toft, men hva med den politikken 
medlemmene har kjempet for et-
ter RØros-spbittebsen, styrking av 
sentrum - og demokrati? Kastet 
over bord i en hândvending, at 
Venstre har medlemmer som or-
ker a sta opp og arbeide pobitisk 
etter dette er utrobig - da ser de 
ikke sviket. 

Sp trekker godt i hop med Ap, 
og KrF og altsâ Venstre sarnmen  

gen vii ha hverken fylbinger eller 
forbrenningsanlegg i nrheten 
av sin egen bolig. 

Det finnes andre alternativer 
til sØppebbehandling. 

1. Innsamling av batterier, 
glass, papir og annet spesialay-
fall. 

2. Kildesortering av hushold-
ningsavfahl, som vii Si at avfallet 

med HØyre, det tegner godt for to 
partibbokker, og med den skjeb-
ne smãpartier far I samarbeid 
med store partier, er snart bordet 
dekket for et to-parti-system i 
Norge. Hâkon Lie foresbar til og 
med at HØyre og Ap skal regjere 
sarmnen! (Ettpartistat etter 
Øst-Europeisk monster.) 

De GrØnne star i dag alene i 
midten, det er opp til velgerne a 
signalisere en gjenreising av sen-
trum i norsk politikk, for demo-
krati, miljØpolitikk og en sam-
funnsutvikling alle er tjent med. 

Rolf SØrli 
De GrØnne i Akershus 

sorteres fØr det kastes. 
SØppeb er en ressurs som kan 

brukes om igjen, og vi tror at folk 
flest er villige til a ta i et tak, gjØ-
re en innsats for a utnytte res-
sursene og forurense mindre. 

Enébakk kommune bØr sna-
rest forpbikte seg til a finne gode 
alternative bØsninger til den 
ordmng vi har i dag. Thorud søp-
pelfyllpbass ligger svrt nr 
øyeren, og det er grunn til a tro 
at den er en sterk forurens-
ningskilde. 

I mars 88 ble det i teknisk styre 
nedsatt et utvalg som skulbe vur-
dere sider ved at Enebakk gar 
inn i et interkommunalt for-
brenningsanlegg, eller om vi fort-
satt skal satse pa egen sØppelfyil-
pbass. Dette utvalget bØr utrede 
andre mulige altemativer, og vi i 
Venstre stiller oss til disposisjon 
til a finne andre lØsninger. 

Venstre arrangerte et apent 
mote om sØppelbehandbing 27. 
februar, men ingen fra teknisk 
styre eller ovennevnte utvalg 
mØtte. 

Enebakk Venstre 
Gina Sigstad 

Venstre svikter 
demokratiet 



om menighetsfesten 

it 

Dagmamma Wig i We Enebakk 
Har selv en datter pa 2 âr. Stort, barnevennlig, inngjer-
det omrâde. 

Henv. tlf. 09/92 47 31 

Nasjonalforeningens 
Helselag i Enebakk 

Godt arbeidsár 
for Ytre Enebakk 
Sanitetsforening 

1988 har vart et godt arbeidsâr for Ytre Enebakk Sa-
nitetsforening, til tross for medlemmenes høye gjen-
nomsnittsalder. Alle har stàtt pa, derfor har vi ogsá 
hatt sâ mye penger a gi til de forskjellige formal. 

Foreningen har holdt to kake-
basarer, med meget bra resulta-
tet, tilsammen 10.000 kroner. I 
april var det mannekengopp-
visning pa Mjr, men oppslut-
ningen her var ikke sa bra som 
tidligere ar. 
Medlemmer med ektefelle var in-
vitert til Daleerdingens 50- firs 
jubileumsfest. 	Sanitetsfore- 
ningen deltok ogsa I TV aksjonen 

Pa flukt 
Foreningen har gosá holdt infor-
masjonsmØte pa Weer om hjer- 

nehinnebetennelse og om vaksi-
nasjonsopplegget som er i gang. 
Dr Landvik holdt et fint og lre-
rikt foredrag. Dessverre var det 
bare sanitetsmedlemmer som 
mØtte fram for a hØre  pa. 

Ogsa i 1988 solgte foreningen 
fastelavensris, lodder, julemer-
ker og maiblomster, og inntek-
tene ble bra. 

Foreningen har sendt penger 
til fØlgende formal: 

'of neft- to 	  
Stor oppslutning 
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Enebakk 
*U-3P Tpekkspillklubb 

soker etter flere medlemmer, spillende eller 1k- 
ke-spillende, alle er velkommen. 
Notekunnskaper ikke nodvendig. 

Gammel eller ung 
- vi trenger dere alle. 

Ovelsen er pa Ytre Enebakk barneskole hver 
tirsdag kI. 19.00. 

Ta kontakt med Bjorn Myhrer, 
lIt. 09/92 63 03, eller Bent Sorfjord, 
tlf. 09/92 47 24. 

Hjertelig takk 
for gayer og blomster pa mm 80-ârsdag. 

Vennlig hilsen 
Nils Stubberud 

De familiene som var sent ute 
hadde litt problemer fØr  de fikk 
sin plass. Festkomiteen matte 
finne flere bord og stoler, men al-
le fikk da piass til slutt. 

Heige Nilsen kunne Ønske den 
store forsamlingen veikommen ti 
minutter etter sitt skjema. Salen 
var fint pyntet i fastens farger. 
SØndagsskolen og barnehagen 
hadde stâtt for a lage pynten til 
bordene og salen. De voksne fikk 
grei beskjed om ikke a rØre  eller 
Ødelegge. 

Gunnar øvstegard âpnet fes-
ten med a minne om at Gud har 
bruk for alle. Ikke bare de som 
sitter i styrer og rid. De som gjØr 
sin gjerning i det stifle er like 
viktige for Guds rike og menighe-
ten. Gud Ønsker a bruke oss alle 
med de evner og anlegg hver en-
kelt av OSS har. 

Barnekoret fra Emaus sang fle-
re sanger og hØstet stor applaus. 

Menighetsrâdsformennene I 
Enebakk og Marl orienterte fra 
de viktiste arbeidsoppgavene de 
var engasjert av i siste âret, og 
tanker om hva som var utfor-
dringene framover. 

Jofrid Kongsnes orienterte om 
de bØnnekortene  menighets-
rádene ná hadde Iatt utarbeide. 
Disse vii nâ bli distribuert gjen-
nom foreninger og lag i menighe-
ten. Hun oppfordret alle til a ta 
disse I bruk. 

Det var gledelig for menighets-
râdet a oppleve at bispedØm-
merâdet hadde sendt orlentering 
om menighetenes sektorplan 
fram til ãr 2000. Deter hyggelig a 
oppleve at Enebakk ligger foran 
og kan tjene som eksempel for 
andre. 

Av gledelige ting i det siste var 
at gjennom reguieringsplanen er 
nâ kirketomta pa Flateby sikret. 
Na gjenstar det a fã finansiert 
kjØpet av tomten og komme vi-
dere med byggingen. Kirkerin-
gerl pa Flateby har allerede sam-
let inn 105.000 kroner og menig-
hetsrâdet har 65.000 stáende til 
formalet. 

Formannen i Marl Menighets-
râd Reidar MØrk - menighets-
radsformann de siste tolv da-
gene, orienterte fra Mari. Av gle-
delige ting der var sr1ig inn-
samlingen til menighetssenteret 
og barnehagen. 

Han minnet eliers om alt arbei-
det som ble utfØrt i diverse komi- 

teer og utvalg. Det var ikke fâ 
han ramset opp. Den fulle over-
sikten vil en komme tilbake til 
ved menighetens ârsmøte. 

Nytt er at en har fatt opprettet 
menighetsrâdenes feflesutvalg. 
Dette far en sr1ig viktig rolle i 
samhandlingen med kommunen, 
og vii fA betydelige oppgaver 
bl.a. med budsjettarbeidet. Han 
understreket at det na ma ar-
beides for a fâ en lØnnet  kirk-
keverge innen kommunen. Det er 
utrolig hva menighetenes frivil-
lige kirkeverger har gjort. Det ar-
beidet kan en vanskelig fâ verd-
satt nok. 

MØrk understreket det positi-
ve samarbeidet en har med kom-
munen. Det er av stor viktighet 
for kirkens arbeid at en har et 
kommunestyre og en administra-
sjon som er positive til sarnar-
beid, og legger forholdene til ret-
te for kirkens oppgaver. 

Helge Nilsen kunne vise fram 
tegningene for menighetssen-
teret I Marl. Det var na oversendt 
til kommunen. For den som ikke 
ailerede hadde fatt kjøpt  Ene-
bakkspuflet, kunne en ogsá pa 
festen fA stØtte senteret gjennom 
A kjØpe spifiet. 

For de yngste kunne vel orien-
teringen bli I lengste laget, men 
sa ble det lagt opp eget program 
for de mens foreldrene kunne f 
hØre sang av Leif Field og fest-
talen av Bjarne Solberg. Solberg 
minnet spesielt om dápsansva-
ret. Blir det tatt pa alvor. Blir 
daS1øftet fulgt opp silk at barna 
bllr ledet videre som Guds barn? 
Hvor star vi i vart forhold til 
Gud. Hvor vii vi videre gjennom 
livet, hvem vil vi fØlge. 

Fra de mange hjem var det ba-
de bakt og smurt smØrbrØd,  og 
bade barn og voksne kunne glede 
seg over bordfellesskapet. 

Menighetene I Enebakk er i 
vekst. Ser en pa de frammØtte ser 
en ikke bare en flokk gamie men-
nesker. Nei menighetene avspei-
ler samrnensettingen av befolk-
ningen, med barn, voksne og eld-
re. Ungdommen var pa konflr-
mantweekend og ungdomklub-
ben var pa weekendtur til Hal-
lingdal. De hadde vel mest behov 
for a hvile ut etter aktivitetene. 

Menighetsfesten ble til inspira-
sjon og fomyelse. Menighetene 
har mer a gi, mer a gi til flere. 

<<tass>>  

Enebakk Helselags arbeid er a 
drive helseopplysning, skape 
trivsel blant eldre. Styrke fami-
liens helse og trivsel, ogsamar-
beide med andre foreninger og 
helseorganisasjoner om stØrre 
fellesoppgaver. 

Enebakk Helselag star tilslut-
tet Nasjonalforeningen for fol-
kehelsen og fØlger dens retnings-
linjer. 

Foreningens merke em det dob-
belte rode kors pa hvit bunn. 
Stemmerett har alle som har fylt 
14 am, og vrt medlem i 3 mane-
der. Enebakk helselag driver 
fotpleie I ødegardstun Eldre-
bolig pa Flateby, og fotpleier 
Iren Lindaas tar ogsa imot pa 
Enebakk Syke og Aldershjem. 
Eldretreff holdes en gang pr ma-
ned pa Flateby, I Kirkebygden 
og Ytre Enebakk. Enebakk hel- 

Veiledningssenteret for pamøren-
de til narkomane, østbytunet og 
sykehoteilet, hjerte og lungesy-
ke, kreftsaken, revmatismesa-
ken, landsutlodniagen, Helga 
Sembs fond og Ingeborg Dehli 
Jemtlands fond. 
Kr 13.250 til trygghetsalarmer til 
eldre, kr 25.000 som takk for gra-
tis hus pa Rustadtun. Til vâre 
mØter ahr vi kjØpt  forskjellig ut-
styr for 3082. kroner. Oppussing 
av dagligstua em ogsa planlagt. 

Ellers har det vrt flere fellesar-
rangement Juletrefest pa Gran-
ly, to medlemsfester pa BØnder-
nes Hus og fellesstyremØte. 

PA arsmøtet ble det bevilget 
10.000 kroner til Finstadtunet til 
nye mØbler i dagligstua. 

Styret i Ytre Enebakk Sani-
tetsforening bestir I innevren- 

selag har sammen med andre lag 
og foreninger faste besØk pa Sy-
kehjem og Eldrebolig. 
I desember holdes det stort lest-
mote med julemesse og utlod-
ning av handarbeid som gir en 
kjrkommen inntekt til lagets 
virksomhet. 
Andre inntekter Mr laget gjen-
nom medlemskontingent, basa-
rem, tildelinger av legatmidler, og 
stØnad av Enebakk kommune. 

Enebakk helselag hadde 11987 
384 medlemmer, og laget takker 
for den gode stØtte dette gir. 

Jeg ham her gitt en kort infor-
masjon om hva Enebakk helse-
lag arbeider med, og dets mâi-
setting. 

Nasjonalforeningens 
Helselag i Enebakk, 
Gunnbjørg Svarthol, 
leder 

de am av: Formann: Magda Sand-
bk, nestformann, Bent Berger, 
kasserer Bent Holsve, sekretr 
Eva Haug, styremedlem, Edith 
Engerholm, varamenn, Ellen 
Kjellgaard 	og 	Sigrid 
Kristoffersen. I innevrende am 
har foreningen solgt fastela-
vensris for 5.820 kroner, 

Eflers har foreningen I inne-
vrende al fátt 10 nye med-
lemmer, og vi er glade for at det 
er flere som vil vre med og ar-
beide for fells sak. Ytre Enebakk 
Sanitetsforening ham mØtene sine 
pa Rustadtun to mandager i ma-
neden. Afle er hjertelig velkom-
men. 

Hjertelig takk til alle som var 
med og stØttet oss i vârt arbeid. 
Uten den stØtten hadde det ikke 
vrt mye penger a gi bort. Takk. 



 

Vu bygger 
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13cnytt dein av 
ELITE-BYGG 
fDet Cønnerseg." 
NYE KJØKKENLDEER 
!II1.tar kjakk.. 

Er selvfølgelig 
standard i alle 
Apland-Hus! 

REPRESENTANT 
FOR APLANDHUS 
Vi bygger pi tillid den 
beste garantien for a 
velge riktig er a spørre 
en APLANDHUS -eier. 
Vi kan bl.a. garantere: 
• Dyktige h.ndverkere 
• God oppførelse 
- En gunstigpris med 

tanke pA alt som er 
innkjudert i bygge-
kontrakten. 
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TYPE STINA + HUSBANK-FINANSIERT 

Hus med 
smrp mgm 

Bestili katalogen om Myresjohus, som er full 
av stoff for deg som onsker et hus utenom 

det vanhige. PIukk Opp ideer tH ditt eget drom-
mehus, og bestem din egen pianhosning. 
Vii du ha høy standard og kort byggetid - les 
katahogen som fortehler hvor-for over 70.000 fa-
miher bor I Myresjøhus. 

Hoy ;3ns.tandard 
Vill du ha en varm c • ,iso!t boUg, 
det Myrejohus du skat ha. .1 ,5 cm iso. 
tasjon I Yeggene' 41 cm taketi 
tyiingsutgifter Ey ?rins 

BE OM KATALOG! Ring, elier send kupongen til: 
Myresjohus, avd. Lillestrom, Nittedalsgt. 1, 2000 Lillestrøm, 
tlf. 06/81 67 54. 
Myres;ehus, avd. Oslo, Tvetenvn. 30, 0666 Oslo 6, 
tit. 02/64 48 60. 

Navn 	  

Adr 	  

fl Har tomt 

Myresjöhus IA_ 
O

B
 23

/2
-8

9
  
-
 

 

Ja 	takk! 

 

        

U Send meg aen nyc 
APLAND-HUS katkgefl 

0 Ring meg for narmere 
informaon 

ELITE BYGG 
angs'eien 10, 1800 Aski 
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U Send katalog 
oHar tomi 

o Vedi. egen skisse 
O Ønsker konsulentbesøk 
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BYGG- OG TOMMERMESTER 

Pg.,   Per-Erik Ostlie as 
• 1914 YTRE ENEBAK K-lit 02924340 

.din lokale b yggmester 

iwu 	s 	ru 
RMIMMUrMoul IC 

RALJMNESIUS 

 

Navn: 	  

Adr.: 	  

     

      

Raumnes Has as - Postboks 181 -2151 Ames - Ill. 06/900777 

 

1ff.: 	  

     

Jr 	ftI*•IJI IC 
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MESTERHUS BYGGES I SAMARBEIDE 

MED EN LOKAL BYGGMESTER 

Mesterhus er: 
• ikke typehus fra fabrikk 
• tegnet'av anerkjente arkitekter 
• kvalitet og godt hàndverksarbeide 

Send oss derfor kupongen eiier kontakt vàrt 
kontor for en uforbindtiig prat. 
Mesterhus Folio Ai 
Nordbyvn. 23 lnsidebyggetmm 
1400 Ski. TIf. 09/872640 

Send meg1Mes'terhus-
katalogen 'for 1989 

Navin: 

Adresse: 	  

PostnrJsted: 	  

Telefon: 	  

Har torn! LI 
Byggekommune: 

r 
I 

V." 



UTFORER 
alt innen nybygg og ombygging. 
Rehabilitering og prosjektering. 
Forskaling — betong — muring. 

Svein Magne 

nVeimilwiLl 
TOMRERMESTER SPYDEBERG 

Fjellvn. 2 - 1820 Spydeberg 
TH. 09/83 74 90 - Mobil 094/15 434 

LAN 
- Alle formal 
- Bask hehandling 
- Gunstig rente 
- Min. 50.000 

Ring mandager9-15 
for nrmere avtale. 

AS FOLIO DATA SERVICE 

TH. 09/94 52 38 

SeInw-FwAdmen  
Avd. Systemhus 
Lybekkergt. 5, 

Postboks 9006 Vaterland. 
0134 Oslo 1. 

TH. (02) 33 09 10. 

0. Johnsens 
Bygnings/snekkerl 

Alt i tømrer-/snekkerarbeid 

Telefon 83 79 07 

Deres leverandor av 
FERDIGBETONG 

• NYHET: Pumpebil utstyrt med 5 m3  trommel og 24 meter mast 
• Betongbiler utstyrt med transportbãnd 
• Betong leveres ogsâ utenom vanlige ápningstider etter avtale. 

Kveld. ev. Iørdag. 
• Punktlig levering, gode materialer og konkurrerende priser er 

var málsetting. 

Telefoner: 
Kontor Mysen 	 09/89 00 34 
Fabrikk Mysen 	 09/89 03 11 
Fabrikk Hobol 	 09/92 11 39-09/92 12 00 
Fabrikk Vestby 	 09/95 07 41-09/95 29 70 
Mobil 	  094/20 575-030/08 504 
Telefax 	  09/8921 68 

GOOl.se,,t klaIu * 
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I ENEBAKK 
TRENGER DU HJELP TIL FARGEVALG 

OG INNREDNING? 

 

Gár du med planer om a kjøpe aye 
gardiner, fornye lift, pusse opp eller or i 
ferd med a bygge nyft? 
Has oss I Creative Design, tidligere In-
side, er ingen jobb for liten. Vâre er-
tame interiorkonsulenter hjelper deg 
med nettopp det du gar og funderer pa, 
enten det gjelder leiligheter, hus, kon-
torer eller bedrifter. Vi kommer gjerne 

pa hjemmebesok, gir tips og räd, oiler 
ferdige forsiag. 
A hjelpe deg a finne gardintype, rno-
bier, lamper og eventuelt matchende til-
behor og utstyr, er en del av várt dagli-
ge arbeid. Velkomrnen innom til en prat! 
Eller kanskje du vii ringe en av ass med 
det samme? 
Spør etter Tone, Aase-Marit eller Heidi. 

CD Creative Design AS 
Nordbyveien 23 - 1400 SKI - tlf. 09/875683 

APNINGSTIDER: Man.-fre.: 10-17. Tots. 10-19. Lor. 10-14. 

 

Interiørkonsulentene 
Stoffer, tapeter, møbler, interior. 

 



Enebakk kommune 
IV

Botilskudd for 
pensjonister 1989 
Alders-, ufØre- og etterlattepensjonister som 

har lay inntekt og hØye boutgifter, kan M tilskudd til 
delvis dekning av dem. Tilskuddet er et supplement til 
pensjonsytelser fra folketrygden og bostøtte fra Hus-
banken. 
Søknad om botilskuddet skrives pa egne skjema. Skje-
maet og ytteriigere opplysninger fas ved henvendeise til 
helse- og sosialkontoret v/Ruth Weng, tlf. 92 60 60. SØk-
nadsfrist 25. mai 1989. 

Helse- og sosialsjefen 

Til aksjonrene i 

A/S VIGNETT 
A/S Vignett holder ordinr generalforsamling tirsdag 11. april 
1989 kI. 19.00 i Enebakk Folkebibioteks lokaler I Kirkeoygden. 

SaKIIste: 
1. Apning av generalforsamlingen 
2. VaIg av moteleder og underskriver av protokoll 
3. Fortegnelse over aksjonrer og fullmakter 
4. Godkjennelse av sakliste 
5. Arsberetning 
6. Regnskap og balanse-budsjett 
7. Dekning av underskudd 
8. lnnkomne forslag 
9. Valg 

Forslag som onskes behandlet av generalforsamlingen, ma vre 
styret, v/Jan Ostreng, 1911 Flateby, i hende innen tirsdag 28. 
mars 1989. 

Aksjonrer med ikke personhige aksjer bes mote med fullmakter. 
Jan Ostreng 

leder 

Enebakk kommune 
Soknad om plass 
I Kirkebygden barnehage 
Det er Ønskelig at de som sØkte om plass i Kir-

kebygden barnehage fØr 1. januar 1989 sØker pa nytt in-
nen 28. mars d.. 

Heise- og sosialkontoret 

MSKERE 
[NN LYNET.1  

Selv om lynet slãr ned 
langt fra huset diti kan 
fryseren, TV'n og andre 
elektriske apparater ode-
legges hvis du ikke har 
montert de smã, rode 
overspenningsvernene. 

Na tilbyr vi fast pris inki. 
montering pa sikkerhet 
mot lynnedsiag. Og nãr 
vi kommer til deg, kan 
A gjore en en skikkelig 
kontroll av det elektriske 
anlegget - til en meget law 
pris. 

Pa toppen av det hele gir 
forsikringsselskaper rabatt pa premien. 

Ring eller send kupongen nã! 
Vi garanterer fast pris! 

ttma1Ltt & &tette1t aLt 

I 	 1912 ENEBAKK 
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EL. INSTALLASJON 

OG FORRETNING 

    

     

     

(09) 92 63 00 	 
r 	Jeg er interessert i mer informasjon og fast pris 	 

Navn: 	  

Adresse: 	  

Postnr./sted: 	  

Feil telefonnummer i brosjyren 

Obs! Merk 09/92 63 00 Obs! 
L 	  

—1 

Varsel om planarbeid 
Enebakk kommune 

I henhold til Plan- og Bygningsloven § 28 - 2 varsies med 
dette at vi pa oppdrag fra Moelven Bygg Gruppen A'S 
har igangsatt arbeid med bebyggelsesplan for omradet 
Nylende, del av kommuneskogen, Ytre Enebakk. 

Omradet er regulert til boligformái, og det pianiegges 
oppfØrt 28 smabouiger for Rlingen boiigbyggelag. 

Planforsiaget vii bli sendt Enebakk kommune, Teknisk 
etat, Herredshuset, Enebakk, der det vii bli lagt Ut til of-
fentuig ettersyn. 

Eventuelle henvendelser 
kan rettes til: 

Roslands Arkitektkontor A/S 
Postboks 5375 - Majorstua 
0304 Oslo 3 
TIf. 02/60 10 29. 

TIL SAWS 

1/2-part av 

vertikaldelt 2-maNnsbolig 
ca. 145 m 2, vurderes solgt. 

Beliggenhet i Vâglia, Ytre Enebakk. 
Ring 92 52 36 

iIgntt 12 

GudsWastning 
! 	1_ 	 Er det noen som trenger hjelp med barna? 

Avlastning pâtas, kvelder, dager, eller weekender. Jeg 
har erfaring fra sosialkontor. 

Henv. Dan Norstrand 
Ødegárdsvn. 9, 1911 Flateby 

KUNNGJØRINGER 

Lokale kunstnere! 
Enebakk nringsrãd innbyr til konkurranse om utfor-
ming av plaketten '<Optimisten>' som tildeles <>ârets be-
drift,, . 

1. pris 	 kr 2.000,- 
2. pris 	 kr 500,- 
3. pris 	 kr 500,- 

Frist for innievering av forslag settes til 15.06.89. 

Nrmere opplysninger og konkurranseregler fás ved 
henvendeise til Enebakk Nringsrãd ved sekretr Kari 
Elisabeth Morbech, tif. 92 60 60 eller leder Thorvald Un-
gersness, tif. 92 40 09. 

Stor 
oppslutning 
om 
menighets- 
festen 

De familiene som var sent ute 
hadde litt problemer fØr de fikk 
sin plass. Festkomiteen matte 
finne flere bord og stoler, men al-
le fikk da plass til slutt. 

Helge Nilsen kunne Ønske den 
store forsamlingen velkommen ti 
minutter etter sitt skjema. Salen 
var fint pyntet i fastens farger. 
SØndagsskolen og barnehagen 
hadde státt for a lage pynten til 
bordene og salen. De voksne fikk 
grei beskjed om ikke a rØre eller 
ødelegge. 

Gunnar øvstegárd ápnet fes-
ten med a minne om at Guda har 
bruk for alle. Ikke bare de som 
sitter i styrer og rád. De som gjør 
sin erning i det stille er like 
viktige for Guds rike og menighe-
ten. Gud Ønsker a bruke oss alle 
med de evner og anlegg hver en-
kelt av oss har. 

Barnekoret fra Emaus sang fle-
re sanger og hØstet stor applaus. 

Menighetsrádsformennene i 
Enebakk og Man orienterte fra 
de viktigste arbeidsoppgavene 
de var engasjert av i siste áret, og 
tanker om hva som var utfor-
dringene framover. 

Jofrid Kongsnes orienterte om 
de bønnekortene menighets-
râdene nà hadde latt utarbeide. 
Disse vi nâ blli distribuert gjen-
nom forefinger og lag i menighe-
ten. Hun oppfordret alle til a ta 
disse i bruk. 

Det var gledelig for menighets-
rádet a oppleve at bispedøm-
meradet hadde sent orientering 

Forts. side 13 (2) 

menig-ne L 
,,Guds hus" er uendelig 

mye mer enn forsamlingslo-
kaler og kirkebygg. Huset er 
uttrykk for den levende Guds 
menighet. Den er levende for-
di den bestàr av mennesker 
som ridelig talt er butt le-
vendegjort ved dâpen og tro-
en. Dermed er den ogsà hans 
eiendom. For en utenfor-
stâende kan den virke heller 
skrØpelig, men da har en ikke 
tatt bryet med a se ordentlig 
etter. For, i Guds hus far du 
mote han som skaper liv av 
dØde. 

Videre er Guds menighet 
sannhetens stØtte og grunn-
you. Ja, vi pâberoper oss 
sannheten om Gud og men-
nesker fordi Gud selv har vist 
055 hvem han er i Jesus Kri-
stus. Pa Kristi sannhet satser 
vi derfor váre liv uten a fØle at 
vi -gambler,,  eller slØser det 
bort. For han har ailtid holdt 
ord, og vi er overbevist om at 
han vii oppfyule alle sine 1Øf-
ter, ogsâ overfor oss. 

Vr derfor stolt av menig-
heten din. Den er jordens 
stØrste under. Og det er plass 
til flere. Velkommen skal du 
vre i Guds navn. 

G.O. 



BOLIG SOKES 

23 är gammel guft 
sØker etter leilighet/hybel. Heist pa Flateby. Alt av intr. 

Tif. 92 8124 

Ungt par med 1 barn 
..sØker leiuighetlhus mens vi bygger. 

Tif. jobb 87 47 00 
tif. hjem 92 82 33 
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SOLSTRØ -ANLEGG 
Elektrisk lys pa hytta ' 	uten stremregninger 

Impregnert 
trelast 
1. sort terrassebord 

21x 95 mm. 	  kr  6.90 
Lett a frakte, lett a legge, 

left a like! 
Icopal shingel 

- flere menstre og farger! 

	 pr. mkrl 7.50 
I 

éeçiathe 

DN531 Stikksag 
Snkksag med eii hastighet. 
EffekI: 330 W. Maks. skjre-
dybde 55 mm. 

ON 402B 
Etfekiiv, robust kjedesag til 
hjemmebruk. Kjedefanger, 
kasibeskyttelse, hoyrehinds-
vern og sikkerhetssirombryter. 
Toppirinse. sverdlengde 300 
mm/12". Effektl300W 
Veki 3,3 kg. 

Du sparer penger pa a kjepe Proas SOLSTROM-pakke 
Et komplett SOLSTROManIegg bestIr av et sblceiepanel som omdanner solenergi II 
elektrisk energi, at SOLSTRøMbatteri sam lagrer energen og en styringstavle som 
monteres mellom solcellepanelet 09 batteriet. 
Styringstavlen overvIker 09 regulerer batteriladningen. Den er utstyrt med 3 
utgIende kurser til torbruk. og den gir ogsI beskjed om Nor mye strum do bar p1 
battenet. 
Et Pmgas SOLSTRØManIegg eker bruksny(ten 09 verdien pa hytta. Anlegget er 
enkelt I montere selv 09 er praktisk talt vedlikeholdsfritt. 

$0X4'0  De 'Rig og 
varmt pa et 
oyeblikk 

I<atalyrovnen or sikker, Det finnes ingon Ipen 
flamme. Forbrennirigstemperaturefl er bare p5 
400'C. (En vanhig forbrenning skjer cod 
1850°C) 
Onnen or utstyrt mod automatiske sikringer: 

.495.. 

til toket 
II mm Huntortit trefiberplater 
m/grov trestruktur overflate. 

• Enkel a moritere. 
• Leveres i fargerie gammelhvit 

ogjuragrâ (lys graj. 

• leveres I nettoformatet 
28x180cm + not ogfjuer. 

Pr. 

plate 

kr248 
Med et trykk pa hele 
l2o bar erdetteeñ av 
de kraftigste hoyt-
trykksvaskere for 
hjemmebruk. 

ill: Bilen, bãten, motor-
sykkelen, huset, hage-
redskapene, hagemøb-
lene, mm. 

kr869.. 
\-17i71R 

POINIRWASH  
Brutal mot skirt! 

'\ 	- 
Med 
propafl 
flaske 

kr35../ 

SKEDSI 

triveien 
6)8763 

Ur wtt- to 13 

El 
om menighetenes sektorpian 
fram til ár 2000. Det er hyggelig a 
oppleve at Enebakk ligger foran 
og kan tjene som eksempei for 
andre. 

Av gledelige ting i det siste var 
at giennom  reguleringspianen er 
ná kirketomta pa Fiatebu sikret, 
Forrnannen i Mari Menighetsrád 
Reidar MØrk, - menighetsrâds- 
formann de siste tolv dagene, 
orienterte fra Man. Av giedelige 
ting der var sriig innsamlingen 
til menighetssenteret og barne-
hagen. 
Han minnet eliers om alt arbel-

det som bie utfØrt i diverse kom- 
iteer og utvalg. Det var ikke fâ 
han ramset opp. Den fulie over-
sikten fli en komme tilbake til 
ved menighetens ârsmØte. 
Nytt er det at en har fâtt opp-

rettet menighetsrâdenes feliesut- 
valg. Dette Mr en srlig viktig 
rolle i samhandlingen med kom- 
munen, og vii fa betydeilge opp- 
gayer bl.a. med budsjettarbeidet. 
Han understreket at det nâ ma 
arbeides for a fá en iØnnet kirke- 
verge innen kommunen. Det er 
utrollg hva menighetenes frivil-
lige kirkeverger har gjort. Det ar-
beidet kan en vanskeiig fâ verd-
satt nok. 

MØrk understreket det positive 
samarbeidet en har med kom- 
munen. Det er av stor viktighet 
for kirkens arbeide at en har et 
kommunestyre og en administra- 
sjon som er positive til samarbei-
det, og iegger forholdene tllrette 
for kirkens oppgaver. 
Heige Nilsen kunne vise fram 

tegningene for menlghetssen- 
teret i marl. Det var ná oversendt 
til kommunen. For den som ikke 
allerede hadde Mtt kjØpt  Ene- 
bakkspiiet kunne en ogsa pa fes-
ten fà stØtte senteret gjennom a 
kjØpe det. 
For de yngste kunne vel orien-

tenirigen bii i lengste iaget, men 
SA bie det iagt opp eget program 
for de mens foreidrene kunne fà 
høre sang av Leif Fjeid og feat- 
talen av Bjarne Solberg. Solberg 
minnet spesieit om dapsansva-
ret. Bun det tatt pa alvor. Biir 
dapsuøftet fulgt opp silk at barna 
bun iedet videre som Guds barn? 
Hvor star vi i várt forhoid til 
Gud. Hvor vii vi videre giennom 
livet, hvem vii vi fØlge. 
Fra de mange hjem van det ba-

de bakt og smurt smØrbrØd, og 
bade barn og voksne kunne glede 
seg over bordfeliesskapet. 
Menigheten i Enebakk er i 

vekst, ser en pa de frammøtte er 
en ikke bare en tlokk gamie men-
nesker. Nei, menighetene avst-
peiier sammensettingen av be-
foikningen, med barn, voksne og 
eidre. tjngdommen van pa kon-
firmant-weeknd, og ungdoms-
kiubben van pa weekendtur til 
Hallingdal. De hadde vei mest 
behov for a hviie Ut etter aktivi-
tetene. 
Menighetsfesten bie til inspi-

rasjon og fornyeise. Menigheten 
bar mer a gi, mer a gi til flere. 

FøIg med 

ncermilioet 
LES 

!D,rgnctt 



SLANK 
MED 

LIBRA 
P__ - 	- 	 - 	- 

Spis deg glad og left til väre& 
Nye kurs fra 3. april 

For opplysn. og pâmelding 
Ring 	TIf. 926339  Ella Wenhi   
LIBRA KURSET SOM LEGER ANBEFALER 

Pasketilbud 
Oksekarbonader 500 g 	 kr 29.90 
TV-wiener 	 kr49.90 
Grilipolser pr. pk. 	 kr 29.90 
Lomper 10 stk. 	 . 	 kr 8.90 
Roastbiff pr. hg 	 kr 14.90 
1/2  kg fiskepudding 	 kr 19.80 
300 g reker pr. boks 	 kr 39.90 
Franske Golden 
Bananer 	 - 
Jaffa appelsiner 	IU' 	• pr. kg 

Siste frist for tipping mandag 20. mars kI. 17.00 
Onsdag for skjrtorsdag stenges W. 14.00. Pàskeaften 9-14 

HUSK! Fersk fisk mandag og tirsdag 
GOD PASKE 

Bolseths EFTF, 
Tove Hagen 

1912 Enebakk - tlf. 92 62 67 

PINSEMENIGHETEN r 
YTHI ENEIJAKh LiE TEL 

Ons. 15.3. ki. 19.30: Bibel 
og bØnn. 
SØn. 19.3. ki. 18.00: Knut 
Jane Wiik. 
A11e velkommen. 

RELIGIOSE MØTER 

Dusjkabinett Dusjkubinett 
IFO, 80x80 cm 
m/hjorneinngang, styren-
glass og aluminiumsprofil. 

lFO8Ox8Ocm 
m/dusjforheng. 

'I  
2 

Dusjsett 
Komplett. 

mi 

4650Ar   3850,- 450, 
It-W I 

INTRO.- 	il 
PRIS 

Du fa* r del I Comfortbutikken.' 
Legger du vekt pa fagmessig râd og veiledning, og ikke for a forgiemme fagmessig montering? Da er Comfort det 
rette stedet for deg. Corn fort-butikken med komplette rniljoer og de deler du tren ger med Corn fort-fagmannen 
bak disken, og Corn fort-rorleggeren som kan installere til avfalt tid og pris. 

COMFORTBUTIKKEN 

Tor Veiteberg A/S 
Kjeppestadvn. Tlf. 09/8708 28 - 8735 06 Ski 
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326 tolvere 
hver uke 
ble i gjennomsnitt utbe-
talt i 1987. Det er lettere, 
matematisk sett, a vinne 
toppgevinsten i tipping 
enn noe annet lands-
dekkende spill. 

TIPPING4' 
ga 719 millloner til idrett 
og torsknlng i 1987 

14 
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WHO 	 t 
stela 

annonsene  

Pa ft  ett 
e . 

Ski 	1 
EFIF. 

Nordbyvn. 27, Ski 	I 
TIf.(09)873060 

HeledØgnet 

13c0 
CHR STENSRUD 
ravclscsb'ro 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrà 
gjennom 60 1w 

Annonser leses 

av folk flest 

Extra! Extra! 
Interessant hjemmearbeid, 
meget stor FORTJENESTE. 
Ring TLF. 03/55 78 57 og là 
tilsendt GRATIS informa-
sjon! 

BUSTER 
ALT I HENGERE 

BAT - VARE 
HEST - BIL 

Gode tilbud 
direkte fra produsent 

S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk 

1860 Trøgstad 
TH. 09/82 64 88 - 8265 31 
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Selskapsfine negler 	400 

till páske! 
Forsterkning av egne negler. 

Kunstnegler med Nails by Lamplight. 
Knekker fikser vi ogsâ. 

A pent hver kveld. 
	

J Bjerkevn, 1, 1911 Flateby. TIf. 09/92 82 01 

SILDNES NATURSTEIN 
MONUMENTER SKI FER MARMOR 

Kroervn.115 -1430 As .TIt. 09-943333 

\_ 
'1. 

3 - 

YANG EN 
SKISTUE 

Var kafeferia er ápen alle dager 
fra kL 10 - 17. Vi arrangerer ogsa: 

• Se/skaper • Kane fail 
• Kurser 	• 47 senger 
• Leirskole 

Jon og Laila Hamre 
VANGEN SKISTUE 
Fjell, 1404 Siggerud 

TIf. 09/86 54 81 

UTNYTTER DU DINE 
EGNE MULIGHETER? 

,r  - 
('? SO 

OPP- 

KANTQRVEIEN 10, 1410 KOLBOTN. TELEFON: (02) 80 52 22 

Fremhev det beste ved deg selv ved 
hjelp av kIar og farger. 
• Personlig veiledning for kvinner oq 

me nn. 
• Beclriftstilbud. 

S 

[del's Hud- og 
Fotpleiesalong 
Rakkestadvn. 23, Ekebergdalen 

Er du go'venner med go'Ioten? 
Hvis ikke... prøv 
en time I var salong. 
Timebest. mottas e. kI. 16.00. 
TIf. 09/92 62 31, 

VELKOMMEN 

H-vinduer og doper 
Strømmen heve-/skyvedør, 
Strømmen sikkerhetsder, fast 
vindu, kjellervindu, blyglass-
vindu, tundorer, sprosseram-
mer, Sweedor utgangsdorer 

Be om ti/bud: 

Diva A/S 
1820 Spydeberg. TIf. 09/83 74 50 

Finlux 
equalyzerog 

U 3990 programbar 
platespiller 
2x70wheytt. kr 1890 Jvc kr 299 

F-1 
H 
F 

P1 Vonnskader 
Lensing 
Murboring 
Avfukting 
Sprengning 
Rortining 
Betongsog 

-•-<•-- 

Har du fuktig kjeller, sa 
har du ikke provd Dyrdahi! 

MASKINLEIE 
For nrmere 

opplysninger am utleie 
ring 

09/8841 74 

Forst 
mot 
fukt 

Enga 16,1800 Askim. lIt. 09/88 41 74 

T 

~~Ivt 
006 ~ ~ 

DYRDAHL'S 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL. 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

.3 BA I 	TV — VIDEO— 

I $ STEREO — KAMERA 
PRIS EKS: 

STEREO RACK 
FARGE TV 	STEREO VIDEO 	Sharp, 20 x 40w forst. Kassetspiller, 

26" FARGE TV 	14" RUSE TV 	TEKST TV 

fra kr 1890 Sharp 
kr 1590 fra kr 3490   

Verkstedkontrollert med garanti. 

KJOP - SAW - INNBYTTE - SERVICE 

2 
10 

MYRSETHVN. 1 - STRØMMEN 
Telefon: 06/800880 

Aprüngstider: 

Mand. - fred. 10-20. Lord. 10-16 

.35 

VEIKRO 
STRØMME 

22" FARGE TV VHS VIDEO . 	 TV BORD 
150  kr 2190 

Sharp 
kr 1590 

Finlux 
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• SNØFRESER 
• JORDFRESER 
• PLENSAMASKIN 
• PLENVALSE 
• GITTERVALSE 
• TILHENGER 
• PLANVIBRATOR 
• MOTORSAG 
• SLIPEMASKIN 
• DIV. 

P'3rT7P Spydeberg 
& i - I& IJtleieService 

Indus5w. 2 
TI!, 09- 83 85 20 I 83 79 85 

H-vinduet 
DET ORIGINALE HUSMORVINDUET 

Vi foretar oppmáling - Uforbindtlig pris 
Egne snekkere - Be om tilbud 

Romerike Glass A/S 
GLASSMESTERVERKSTED 

Jembanegt. 22/24 v'Sykehuset 
Ttf. 06f80 0895 - 80 08 96 

GLASSMESTER HERMANN HESLER - ULLESTRØM 

Blyglass - Messingglass fra eget verksted 

Apn.tid 08.00-16.00. Torsd. 08.00-19.00 



ITALIA 

Telefon 09/92 88 60 
Selvservering 
fra kI. 10-16 

alle hverdager. 

Skjertorsdag, langfredag, 
1. og 2. pâskedag: 

Apent fra kI. 13 til 22 
Pâskeaften: 

Fra kI. 11 til 24 

Vi tar imot Dinners, Eurocard 
og Visa-kort 

Velkommen 

16 

Masse 
pâskevarer, 

duker, 
flit 

osv. 

Morgen- 
kâper 

dame/barn 

kr 99. 

Dongeri-
bukser 
kun kr 

139.- 

Dame- 
barne- 

gensere 

±50% 

Vi trenger 
plass til 

sommervarene 
Derfor 

. 20-75% 
pa vinter- 

varene 

Eget verksted 
for ski 

og sykier. 

"III'
flàMH 

. t'uii uu i-wiiu as 
Fiatebysenteret, 

1911 Flateby, tif. 92 88 90 

MCI= 009HAMOCL  

FLATEBY~ 
SENTERET 

'Jignett 

................. barn 
VIDEO kr

ungdorn 3 0 
- Varme polser 
- Snacks 	Apningstider: 
- Mineralvann 	Mandag- 
- Tobakk 
- Sigaretter 
- Sjokolade 
- Smágodtdisk 

icuis KIOSK & VIDEO 
FLATEBYSENTERET - TLF. 92 83 64 

................. 
80 Medisinske 111 

spesialister 
star til DIN tjeneste 
nâr d...... ............ ...er det! 

MedisinskLeksikon gir deg grunnieggende 
kunnskaper om menneskekroppen, du lrer om 
hvordan livsstil og miljø virker pa helsen, og du 
f.r innsikt i sykdommer og bruk av legemidler. 

Medisinsk Leksikon blir benyttet som et 
viktig verktøy i utdannelsen pa alle plan innen 
helsesektoren, og anbefales som et helt 
nødvendig og viktig supplement til eksisterende 
lrebøker. 

KOM INNOM OG LA OSS VISE DEG! 

Forhandler: 

Fiatebyseriteret - 1911 Flateby - TH. 92 87 21 

KARLSENS 
BILRUTER AIS 

Avd. Hagciitstyr, Ilaleb) 

Na er tiden inne for a tenke var. 
Vi har en del kiippere og hage-
utstyr til 1988-priser. 

Tenker De pa be(egningssten 
- kontakt oss for prisoversiag. 

Er De utrygg pa Deres gress-
klipper, tar vi service pa denne 
slik at De far en problemfri som-
mer. 

TIf. 09/92 80 13 

Et for- friskende 
1LB'U0 

ROMA MINERALVAPIN IlL FABRIKKPRIS 
OBS: Here typer med Iavt kaloriinnhold 

1/2-liters 
f laske 

KUN + pant 

APNINGSTIDER 
mandag- tredag kI 91 9 
lordag 	kl9huhl 5 
MRrS 	TORE'S 
DAGLIGVARE 	 MAT A 

S 

Ytre  Enbakk 	III I1 	 Flatebysenteret 

P 

fredag 	 16-22 
Lørdag 	 11-22 
Sondag 	 12-22 

Ii 



SEILERSKO 
Brunt, glatt skinn 
Brun, semsket 

Dame og herre 
Fra kr 

__ 	S 

czcij-ama J L 
FLATEBYSENTERET Apent 	kI. 10.00-17.00 

TH. 09/92 83 74 	 Fredag 	kI. 10.00-18.00 
Lørdag 	kI. 9.00-14.00 

I 

Godt utvalg i 

3.0 M NYLONBAGGER 

fra kr 88.'' 
Mint/marine 

og 
Iillalsort 

it 
"zctt czcL7-amcL J MCI  

FLATEBYSENTERET Apent 	kI. 10.00-17.00 
Tlf. 09/92 83 74 	 Fredag 	kI. 10.00-18.00 

Lørdag 	kI. 9.00-14.00 

I 

Landets første databaserte formidlingssentral for 
brukt landbruksutstyr settes i gang i disse dager. Det 
nystartede Agroformidling i Askim skal knytte sam-
men kjøpere og selgere av alle typer landbruksred-
skaper fra hele Østlandet. 

Over 50.000 gárdbrukere er al-
lerede butt tilskrevet om det nye 
tilbudet, sier daglig leder i Agro-
formidling, Freddy Rodal som al-
lerede fØr starten har merket stor 
interesse fra selgere og kjØpere. 

BruktbØrsen som nà etableres i 

Askim fyller et behov innen land-
bruket og gartnersektoren. Om-
setningen av brukte redskaper 
skier bade privat og via maskin-
forhandlere, men et sentralt or-
gan som dette har ikke eksistert 
tidligere. Med lave priser vi Agro- 

	17 
A 

er hvor mange steder i kom-
munen man er kjent med at 
det er deponert miljØfarlig av-
fall, og hvilke tilfeller av dette 
sosm er lovstridig. Nilsen øns-
ket ogsá a fâ svar pa om det 
finnes en samlet oversikt over 
eiendommer hvor det depone-
res miljØfarlig avfall, og en 
strategi for hvordan man vii 
lØse problemet. 

Dersom ingen oversikt for-
eligger, var Nilsens forsiag at 
kommunestyret skulle be mu-
jøvern og friluftsnemnda. 
legge fram en oversikt over 
eiendommer der det er depo-
nert miii Øfarlig avfall innen 
neste kommunestyremØte. 

OrdfØrer Kâre KJØ11e sa i sitt 
svar pa Nilsens interpellasjon 
at det pr i dag ikke kan frams-
kaffes oversikt over eiendom-
mer i kommunen hvor det de-
poneres miljØfarlig avfall. En 
etterforsking vii vre meget 
omfattende, og slikt har man 
ikke kapasitet til i dag i kom-
munen, fordi kommunestyret 
tidligere i âret har palagt tid-
krevende oppgaver til nemn-
da 

iinit1 

 

FL TEBY 

VI GRATULERER 
Motor AS 

TIf. 09-92 90 90 

Wilhelm Helgesen 
1911 Flateby 

MED NYTT LASTEBILSENTER, OG TAKKER FOR OPPDRAGENE 

RORLEGGER TEPPE ENGROS A/S Erik Kjelgaard ALT I TEPPER 
1914 Ytre Enebakk - TIf. 92 46 39 TIf. 92 80 21 	1911 Flateby 

Mobil 097/57 419 - 094/27 522 

G - MI/GG 4 & &tetL1L c4.t 
Gjøsund Mek. Verksted AS - 6040 Vigra - 	hf. 071/82 490 - Telefax 071/81 255 1912 Enebakk - TIf. 92 63 00 

EI-installasjon og forretning 

fs- hilEISE#88 AW411fIff PRIJ(SEIAS 
MASKIN- 00 VERKTØYAVDELINGEN AKS J S SE LS KA P 

 

Middelthunsgt. 19, 0368 Oslo 3— TIf. 02/46 1890 Ryensvingen 1 Oslo - TIf. 02/67 9750 

Bruktbørs for. 
landbruksmaskiner 

Enbakkspill, opplyser Helge Nil-
sen i komiteen for Mari menig-
hetssenter. Det skulle tilsi at det 
fortsatt er sânn omtrent 300 spill 
igjen. Det er aitsa enda mulighe-
ter for a sikre seg Enebakkspillet. 
- Det gjelderd skynde seg, for det 
blir ikke trykket nye opplag av 
spillet, sier Heige Nilsen. 

Hele inntekten av Enebakk- 
spillet 	gár 	til 	Man 
menighetssenter.— Vi ligger et 
par mâneder etter skjema na, 
sier Nilsen. Men torsdag hadde 
komiteen mote med arkitekten 

KjØlle foreslo a anmode mil-
jøvern og frilufstnemnda om a 
legge fram en oversikt over 
eindommer der det matte v-
re deponert miljØfarlig avfall, 
og nár ulovlig deponering er 
foretatt, i lØpet av innevren-
de âr. 

Dett gikk kommunestyret 
inn for, med den endring at 
oversikten lages av miljØvern....-
- og frilufstnemnda i sam-
arbeid med teknisk etat. 

I fornindelse med oversik-
ten skal det ogsà legges fram 
en oversikt over hvilke tiltak 
som er og blir iverksatt, og 
hvem som iverksetter til-
takene. 

Støtte til 
Storband- 
konserten 

Enebakk Storband har sØkt 
kulturstyret om tilskudd til pro-
fesjonelle musikere og instruk-
sjon i forbindelse med ârets Stor-
bandkonsert pa Mjr. Kultur-
styret skal behandle sØknaden i 
morgen kveld, og kultursjefen 
innstiller pa et tilskudd pa 3.000 
kroner. 

Støtte til 
Afrikansk 
dans 

Arild AambØ har sØkt kultur-
styret om 2.500 kroner i stØtte til 
gjennomfØring av et kurs i Afri-
kansk dans i slutten av april. 
Kultursjefen, som ser pa dette 
som et lint tiltak som kan vre 
med a pavirke folks holdninger 
til fremmede kulturer, har inn-
stilt pa et tilskudd pa 2.000 kro-
ner. 

pa tomta, og i denne uka starter 
gravearbeidene 

Dugnadsarbeidet starter fØrste 
eller andre lØrdag etter paske. 

Enebakkspillet 
fortsatt i saig 

Deter ná solgt tilsammen 900 

formidling bli et viktig supple-
ment til andre salgskanaler. 

Om ønskelig blir salgstilbu-
dene liggende i databasen til Ut-
styret er solgt, deretter blir de 
slettet, opplyser Rodal. Pa denne 
mâten kan opplysningene om 
ledig landbruksutstyr holdes 
oppdatert. KjØperne  kan fã gra-
tis opplysninger pr telefon, eller 
kjØpe oppdaterte kataloger over 
den, eller de typene utstyr de er 
interessert i. 
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Ol appu, ssen starter 
pa Fmnastasjonene 

I Enebakk 
~~1%3ELLE 

8ILp 

4 FINAS BAG 
4 	kun kp I Iti. 

Bagen inneholder: 
5 I whitespirit vaskesvamp 

polergarn - motorvask - 
vokssvamp 

HUSK: 
Finas pãskeegg 

ferdg fylte tra kr 3
850 

YTRE ENEBAKI( BENSIN & SERVICE A.S 	ENEBAKK FINASENTER 	OYEREN BENSIN & SERVICE 
1911 Flateby - TH. 09/9281 32 

1914 Ytre Enebakk - TIf. 09/92 44 08 	 1912 Enebakk - TIf. 09/92 61 73 

rarE,,,, -still 

 

   



UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlf. 094111 747 
TIf. 92 48 92 IluIHl 

Mottos iiãrd1ii 
Dame- og herrefrisør 

SaIg av hárpreparater og parfymeartikler. 

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

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

Grendesenteret, 1911 Flateby 	/ 
Tit 92 80 49 

Apningstider: 
Man. 	 stengt 
Tirs., tors. 	  9.00-17.00 
Fredag 	  11.00-19.00 
Lordag 	 9.00-14.00 

Hilsen Ase Mette 

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

 

ENTREPRENØR 

 

Mc 094-22317 
EL-INSTALLASJON 

O StrHmsborg & 
Enersen A/S 

utfører alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk — tIlt.926300 

INSTALLASJONSFIRMA 
KJW. BRENQJORU 

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

TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165 

SJAFØRSKOLE 

I 
I v/Nordby Bruk 

TIf. 06/83 71 68 

Enebakk Tannteknikk Stein Darre-Hanssen 
TAN NTEKN I KERM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

Grendesenteret, Flateby 

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

	

Kvelder, etter avtale 	 

TANNTEKNIKER 

 

TANNLEGE 

  

BILFIRMA 

Erling Rod A/S 
1800 Asklm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjep din nye el/er brukte bi/ hos oss. 

TIf. 88 1615 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 3737 

KjOpe eller selge 

eiendom? 
Kontakt: 

BeiIIngshaver Adv. Helge A. Tryli 
FjeIlveen 55, 1914 Ytre EnebakkTO. 1 09/92 5570 

VETERINIER 
• Pollkllnlkk• Rontgen • Kirurgi 

• Lab.service• Oppstailing opererte clyr 
SKEDSMO OYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgard, Kjeller 
(skill Ira Fetvn. v/flyplasser,) 

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

(DROP-IN)) 8.30-14. Stengt heig. 

tnebakk 
egnskapkontor 

Medlem av 
PRF Norske RegnskapsbyrAers Forening 

Tit 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk Godkjent regnskapskontor 

IF am 40 J%r, 	4eft, ir Nr 1 4= 4Eft 
MURERE— 	 RØRLEGGER 

	
FRISOR 

	19 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

JOHN A. ANDRESEN 
DAME- OG HERREFRISOR  

SOL — PARFYMERI 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10-19 
Lord. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

SPESIALFOFU%ETNINGER 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

t'l T1 I T, 140 I'll *11i d 	 =U111111111111  	 

	

Lennestadvn. 5 	TIf. 09/92 65 43 

	

' i 1912 Enebakk 	Mobil 094/37548 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 
Fast pris 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROS,JEKTERING 

Graving - sprengning — transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenørfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TH. 92 88 53 - 9285 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og heytrykksspyling. 

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

Enebakk rørleggerhedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

GLASSMESTER 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

LJtsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Sala av 
meda/jeskap og innrammede akvare/Iavtrykk 

1911 Flateby — tlf. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

KVIKK RENS 

¶JaZ7ama 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner, 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

D.FREIIAG&COSA 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bit - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk — tlf. 0992 62 94 

Esso diesel, parafin og fyringsoije 

TIf. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Alle typer Ian formidles 

Renter fra 11,95% 
Ring, eller ta en tur, 
det kan lønne seg! 

Annonse/datasalg 
Adr.: Krokengveien 1, 1912 Enebakk 
TIf. 92 63 48 mellom 12.00 og 21.00 

Arve Johansen Qravesorvice 
1912 ENEBAXK 

Graving av 
vannlekkasjer 

Planering 
Oppgraving av avløp 

lIt. 09 - 92 70 54 

Alt i dører og vinduer. 
Alt i innredninger etter ønske. 

Tøcnrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utfører alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner, 
modernisering, flislegging og tapetsering. 

Tlf. 09/92 85 23 priv. 
Mobil: 030/11 705 

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

Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

onomi & Regnskap Enebakk A/S 

,Alt innen regnskapstjenester. 
Reg. revisor Sten Røvik 

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

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kiaretimer 

Om nodvendig møter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

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

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

  

EIENDOMSFORMIDLING 
Vi ordner LAN 

for kjoper/selger 
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

Landbrukwegnskai, Økwmmi 
& handeIsregnski 

Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

No Autoskade 

Vi tar imot Iakkering 
og oppretting 

1911 Flateby 
TIf. 92 89 93 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tif. 	1570 

SPESIALFORRETNINGER 
Minigraver til We 

Graving - transport - sprengning 
Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

TIf. 09/92 61 18 — 09/92 62 56 
094/25 366 - 094/08 438 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rAdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74 

NOW 



Heia Bergen, her kommer vi 

Litt av en gjeng som skal representere Akershus under kulturmØnstringen i Grieghallen.. 

Tom Olsen i styret for Akershus 
Teaterverksted, som har vrt 
primus motor for dette prosjek-
tet fra planleggingen av tiltak og 
helt fram til fullfØrt prosjekt. 

Og Kristin Heistad legger til, 
at Akershusforestillingen starter 
med enebakkungdommene og 
Slemme Lars. 

De andre gruppene som er med 
fra Akershus er: 

31. mars setter 65 te-
atergiade akershusung-
dommer, deres 11 entusia-
stiske ledere, og en sup-
portergjen pa 44 kursen 
mot Bergen og Grieghal-
len. Det er Akershuskon-
tingenten til en kjmpe-
kulturutveksling mellom 
850 ungdommer fra hele 
landet. Alle fylker er re-
presentert, og det er dra-
ma det dreier seg om. 
Det er ungdommer som ble tatt 
Ut under f)orárets kulturmØn-
string med tema teater som nà 
setter hverandre stevne i Grieg-
hallen. For a opptre for hver-
andre, 1re av hverandre, og hen-
te nye impulser med hjem til det 
videre arbeidet i sine respektive 
dramagrupper. 

Fra Enebakk reiser drama-
gruppa fra florArets 9.klasse ved 
Mjr ungdomsskole som plas- 

serte seg fint i teten under Akers-
husmØnstringen med stykket 
Slemme Lars, som de siden har 
gjort lykke med flere steder, 
blant annet under markermgen 
av skolens 250 - árs jubileum I 
herredsstyresalen. Gruppa fra 
Mjr bestàr av Lalla Sather, 
Villgunn Graven, Hilde Althei, 
Mariann Hellan, Therese Râken, 
Geir Sther, og Per Arne øie-
stad, som har laget musikken til 
stykket. Sannsynligvis blir ogsa 
drama1rer Kristin Heistad med 
til Bergen. 

LØrdag var alle Akershusung-
dommene samlet pa Mjr ung-
domsskole til annen fellessam-
ling fØr Bergensturen. Tidilgere 
har 
ungdommene hatt en fellessam-
ling pa Eidsvoll. 

- Vi har tráklet de forskjellige 
gruppenes forestillinger sammen 
til en slags heihetlig revy, sier 

Quatro - en dansegruppe fra LØ-
renskog 

Stig Thonderup fra Gjettum I 
Brum, med et Black Light 
Show, 

Eidsvoll AmatØrteaterverksted 

Midtre Rlingen Vels barnetea-
ter 

5. og 6 kiassene fra 88 ved Langs-
et barneskole pa Minnesund. 

SKILTSYSTEMER 
• Bil-, bat- og vindusdekor 
• Lyskasser og lysavis 
• Utendors skiltsystemer 
• Byggeplasskilter 
• Arbeidsmiljoskilter 
• Tekster - Logos 
• Innendors skiltsystemer 
• Stadionrekiame/seil 
• Trafikkskilter 
• Designtjenester 

D E KO Rtext 
Ytre Enebakk 

Kontor: Utsiktsvn. 8 - TIf./fax 09/92 52 78 
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