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Kjørte ut
Skjertorsdag foriniddag kjØrte en personbil med Flatebyungdommer ut av
veien ved Holttjern. Ingen av ungdommene
kom til skade og det er
ikke mistanke om promule.
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Alt gâr nâ i retning av en lØsning
romspørsmâlet for Ytre Enebakk Husmorlags
korttidsbarnehage.
Etter all sannsynlighet far barnehagen
komme tilbake til førskolelokalene
Ytre
Enebakk skole.
Skolens rektor, Jan G.
Sthren har gitt grØnt lys for
deane lØsningen. Og skolesjef
Hans Erik Holm, innstllier pa

at barnehagen kan fâ disponere førskoielokalene 2 dager
5.april slcal skolestyret avgjØre om Ytre Enebakk
i uka pa ettermiddagstid i Husmorlags korttidsbarnehage far komme tilbake hit,
Forts. side 5 (1) til fØrskolelokalene ved Ytre Enebakk skole.

Samme kveld kjØrte
en bil av veien ved
Vâgvann I Ytre Enebakk. Her var det fØrst
mistanke om promillekjøring, men føreren av
bilen viste seg a vre
edru.
qlmkw

Innbrucld
Langfredag ble det
meldt om grovt tyveri
fra Heier pukkverk I
Dalefjerdingen. Det ble
stjálet noen oljemâlere.

Râdmann Bjorn Halvorsen har bedt skoleetaten
vurdere eventuell endring av skolekretsgrensene i kommunen. Selv kan
rádmannen tenke seg at
de eksisterende kretsgrensene oppheves og at
kommunen som heihet utgjør en krets med flytende
kretsgrenser.
Skoleetaten arbeider nâ
med saken, og regner med
a kunne legge den fram
for skoestyret i begynnelsen av mai.
Rádmannen sier at det i kommuneplanen er utrrykt Ønske om
fá fâ kretsgrensene vurdert, og
han mener det ernØdvendig med
en stØrre fieksibiiitet med hensyn til utnyttelse av kapasiteten
ved skolene.
Bakgrunnen for at rádmannen
nâ Ønsker kretsgrensene vurdert,
er at det fra skolehold er pâpekt
at enkelte skoler ikke tâler sâ
sterk utbyggirig som det er lagt
opp til i kommuneplansammenheng.
Situasjonen pr i dag er at Ytre
Enebakk skole alierede er
sprengt, og med utbyggingen av
Nylende vii behovet for stØrre kapasitet melde seg for fulit.
Fra neste skoleár av vii det vre
18 kiasser ved skolen, og utbygging planlegges allerede forteller
rektor Jan G.Sthren.Ved

Natt til fredag var
det ogsã innbrudd I
Enebakk Sport og Fri.
tid pa Flateby Senter.
Det ble stjãlet en del
off - road sykier, fiskeutstyr og sykkeldeler.
To gutter ble observert
i nrheten pa en sykkel I 2.30 tiden. En del
av tyvgodset er funnet
igjen bak Karisens
bussgarasje pa Flateby.

Ungerfra Vik og Ràken, som gàr pa skole i Kirkebygda kan bli en reaiitet om kretsgrensene oppheves. For dissefØrstekiassingene pa Hauglia vii imidiertid ikke et slikt
vedtak fà noen betycining de fØrste ârene.
Hauglia og Stranda har man
forelØpig kapasitet, men med en
raskere utbygging enn det er lagt
opp til, VII ogsá kapasiteten der
kunne sprekke om etpar ár. Utbyggingen av Kirkebygden skole

er vedtatt og planene er i trâd
med utbyggingsprognosene.
- Jeg kan ikke se at noe har
endret seg vesentlig i forhold til
tidligere planer,og min hoidning

er derfor fortsatt a bygge pa skolebruksplanen fra 85 med opprettholdmng av kretsgrensene,
sier skolesjef Hans Erik Holm. -

Forts. side (2) (2)

Samme natt var det
ogsã innbrudd I Oyeren
Bensin og Service pa
Flateby. Inntrengerne
hadde kommet seg inn
ved a bryte opp et yindu i vaskehallen. Det
eneste som ble tatt var
noe
motorsagoije.
Utenfor hallen ble det
funnet en kniv som
stammer fra Enebakk
Sport og Fritid, og man
regner med at det er de
samme personene som
bar vrert pa ferde begge stedene.
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Gudstjenesteliste
for Enebakk
2. april (1. s.e. päske)
Enebakk kirke Id. 11.00:
v/øvstegârd. Nattverd.

SØndag 2/4 ki, 16.30 (B),
kr 15,-:
DEN SISTE
ENHJORNINGEN

Ki. 18.30 (U), kr 25,-:
HEKTISKE DOGN
I NEW YORK

Ki. 20.30 (V), kr 30,-:
RITA, SUE.... OGSA BOB

Politi runden
Innbrudd
Pâskaften ble det medlt om
grovt tyveri fra Enebakk Trelast
i Ytre. Inntrengerne hadde brutt
opp en dØr, og stjâlet verktØy til
en verdi av 10.000 kroner, og 1000
kroner I veksiepenger. Innbruddet har skjedd en gang meliom
onsdag 22. og iØrdag 25. mars.

Skyting pa Flateby
LØrdag bie det meidt om skyting ved Streifinn pa Flateby. Et
par karer i 20 - ârs alderen drev
skyting med pistol og revolver.
Karene kunne forevise medemskap i skytterkiubb, og var saledes i loviig besitteise av
skytevàpen.— Man kan likevel
diskutere valget av sted for Øvelsesskyting, sier Stig Hansen ved
Enebakk Lensmannskontor, og
sikter til at skytingen foregikk
kioss oppi et boiigomrade.

ForeiØpig samler vi inn tailmateriale for a se hvor mange elever
som bor i nrheten av kretsgrensene. Sá iangt har vi fátt bekreftet vart inntrykk, nemlig at
det dreier seg om en hàndfuii, og
vesentlig fra Ytre. Men seivsagt
kan det ogsa komme til a gjeide
Flateby, dersom Økonomien
Winger fram en raskere utbyggingstakt. Jeg ser ikke bort Ira at
vi kan fá skyssbuss gjennom byggefeitet opp til Hauglia, og for
den saks skyid fra Vik og Raken
til Kirkebygda skole, dersom
kretsgrensene skulle bli opphevet. Jeg kjenner ingen landkommune som vii ha noe sánt.
Man kan vanskeiig finne en mer
strukturert landkommune enn
Enebakk, med konkrete grenser,
og fâ, elier ingen elever I meliom.
Man kan neppe regne med overkapasitet pa Kirkebygden skole,
som da skal kunne ta Imot elever
Ira andre kretser. Kirkebygden
til
skole
er
bare
kirkebygdenelever. A oppheve
verken
er
kretsgrensene
pedagogisk,administrativt elier
lokalpolitisk forsvarlig.
Det er selvsagt Økonomiske
grunner som ligger bak en slik
tanke, og den faller godt sammen
med tendensene vi ser til skolenedleggelse, og rasering av smá
og ikke fuildeite skoler.
Om det skulle pekes pa mangler ved navrende skoiestruktur,
er det at Flateby mangler ungdomsskole. Det burde vre en
fuilt utbygd 1 - 9 skole i hver
krets. Med en sterk utbygging pa
Flateby blir det tre skoler som
sprekker, og ikke en, nemlig bade Hauglia, Stranda og Enebakk
Ungdomsskoie.
—Rádmannen er imidiertid av
en heit annet oppfatning og viser
til at de fastsatte kretgrensene
alierede er endret pa en hel del.
Han synes det er trasig at man
skal matte ha et formeit vedtak
hver gang man skal flytte en
grense.
- Men jeg forutsetter ikke at en
oppheving av kretsgrensene skal
fØre til mer transport og omkalfatring av elever enn i dag. Her er
det snakk om smidighet, sier
radmannen.— Med hele kommunen som en krets vii for eksempel elever som flytter Ira en
del av bygda til en annen kunne
fortsette pa samrne skole. Det
er ikke snakk om a saldere kommuneØkonomien med unger.
Men det er tross alt ikke store av-

standene meilom kretser og sentre I bygda. Hensikten med mitt
forsiag er ikke a overdramatisere, og det er ikke sikkert at flytende kretsgrenser fØrer til endringer i forhold til opptak av elever. Men vi vii kunne fA muiigheter for regulering I grasonene. Og
flytende kretsgrenser kan bety
en lØsning pa en situasjon vi
kommer opp i med oppdeling av
klasser.
Jeg putter muligens handa I et
vepsebol, men kommuneplanen
legger opp til vurdering av kretsgrensene, og jeg har bedt skolestyret om a sette det pa dagsordenen, slik,at saken kan bli skikkeiig gjennomdrøftet.
Radmannen tror ellers ikke at
det far aitfor store konsekvenser
for de elevene det gjelder a ga pa
skole utenfor nrmi1jØet. - Det
kommer bare til a dreie seg om
elever 1 ytterkanten av kretsgrensene..
Vi hadde saken oppe I Samarbeidsutvalget for paske, sier rektor ved Ytre Enebakk skole, Jan
G. Sthren. Og et vedtak om
oppheving av kretsgrensene vii
ikke ga upaaktet hen. Saken er
na overlatt Arbeidsutvalget som
na arbeider med saken. Her kommer det til a bli brak. Det er forelØpig var krets som blir sterkest
berørt dersom kretsgrensene blir
opphevet. Det blir vare elever
som 1 sA fall blir sendt til Kirkebygden. Det er totalt uforsvariig.
Ungene mister kontakten med
nrmiljØet. Og hvem skal bestemme hvilke elever som skal
reise? Teoretisk kan famiiier
med tre barn fá disse spredd pa
tre forskjellige skoler.

ViiiittTemakveld om Israel
Israel er en av de mest omdiskuterte stater I var tid.

-Codene har en forunderlig og dramatisk historie bak

seg, ikke minst i vârt árhundre. De politiske og militere beslutninger og handlinger som foretas i Israeli dag
vekker ofte store reaksjoner.
Det er imidlertid ikke fØrst og
fremst den politikk Israel star for
Terje O.Olsson fra Den norske israelsmisjon vii ta for seg pa menighetssamlingen I Ytre Enebakk i morgen kveld

JØdene var, og er Guds utvalgte folk. Gjennom Abraham skulle
alle slekter velsignes. Hva ligger I
dette? Det gamle testamentet
antyder sammenhenger meilom
Israel og oss som mange ikke
kjenner til. Har jØdene og Israels
historie noen betydning for oss
som kristne? HarjØdene som folk
fortsatt en viktig rolle I Guds
plan?
Dette er aspekter som vil bli
berØrt pa temakvelden Israel angar det meg? >' pa Bjerkeiy
misjonssenter i morgen.

Promille
Søndag morgen kjØrte en kar i 30
- ârene fra Ytre Enebakk Ut av
veien pa Fjeiisietta. Det er mistanke om promillekjØring.

Innbrudd
Det er meldt om innbrudd i en
hytte ved Knurrestad i lØpet av
páskeheigen.

Se annonse annet sted I avisen.

Th.

Huskonsert pa Kopâs
SØndag 2. april ffir vi oppleve hØydepunkter Ira tysk romantikk.
Det er den unge fremadstormede sangeren Per Voilestad
som gir til beste sanger av
Lied-kunstens store mestere,
akkompagnert av Sigmund
Hjeiset.
Per Vollestad holdt en
oppsiktsvekkende debut i
1986, og har siden hatt en qmfattende konsertvirksomhet I
hele landet. Siste ar har han
hatt stor suksess paDen
Norske Opera, bl.a. som <<Pagageno'< i <.TryileflØyten>'.
Sigmund Hjelset har sitt
daglige virke pa Norges MusikkhØgskole, og er kjent Ira
en rekke konserter og plateinnspillinger.
Konserten pa Kopas er en se med utgivelsen av en CD
av flere konserter I forbindei- med tyske Lieder.

ForelØpig avventer vi innstiilingen Ira skolesjefen, og Arbeidsutvalget kommer til a ta saken opp pa et stØrre foreldremØte
til hØsten, sier Sthren.
- Jeg er overrasket over radmannens tanker om a oppheve
kretsgrensene. Det er unaturlig,
og vii vre svrt uheldig for ungene, sier rektor Jofrid Kongsnes
ved Hauglia skole.— For oss vii
det ikke fA noen betydning foreiØpig. Vi har bare to kiasser pa
hvert klassetrinn, og slik som det
ligger an na, blir det ogsa to fØrstekiasser til neste ár. Men dersom utbyggingen pa Flateby gar
raskere enn det er iagt opp til,
kan det ogsa bli plassprobiemer
her om 2 - 3 r.

Menighetenes
ärsmøte

med fremlegging av ársrapport og regnskap.

Mari menighet:

Villarnnbrudd i Ytre.
LØrdag bie det meidt om 3 viilainnbrudd i Ytre Enebakk. Det
er págrepet en gutt fra Riingen
Han bie tatt i forbindeise med
det ene innbruddet, i en bil han
hadde stjàlet i Spydeberg. Gutten sitter nâ i avhØr, og det er aktuelt med fengsimg. En del av tyvegodset som bie tatt ved det
fØrste innbruddet er ikke kommet til rette.

Terje 0. Olssofl

Familiesamling torsd. 6. april kI. 18.00 pa Bjerkely misjonssenter.

Enebakk menighet:
Emmaus sond. 9. april etter gudstjenesten.

Trygg hos Herren

w

Sal.16, 8 - 11
- Har du noengang fØlt deg fortvilet? Kong David,
som skrev Salme 16, hadde erfart noe av det. Han hadde
ogsá Vitt kontakt med en som kunne hjelpe. Du er mitt
eneste gode >>, sier han til Herren.
- Vi kan bli fortvilet nâr vi mister noe vi trodde pa.
Det kan vre venner som svikter, Økonomisk grunniag
som forsvinner, arbeidsplass elier helse som gâr tapt.
Sviktende tro pa seg selv, hâpløshet og bitterhet kan
vokse fram.
Da er det godt a kunne Si med Kong David: <<Alitid
har jeg Herren for øye han er ved min hØyre side, jeg
skal aidri vakie . Derfor er det glede i mitt hjerte og jubel i min sjel ja ogsâ min kropp kan vre trygg - du lar
ikke din trofaste tjener gâ til grunne.

O.S.

Zjr

ini,tt
soker

redaksjoneu medarbeider
stilling
1/

Vi søker etter en person med lokalkunnskaper og interesse for journalistikk.
I tillegg ma du kunne fotografere, og du ma disponere bil.
Ytterligere opplysninger om stillingen fâs pa tlf. 92 65 40.
Søknad med kopier av attester og vitnemâl sendes styret i
Vignett v/Jan Ostreng, 1911 Flateby, innen 15. april.

Kj'
ent i Enebakk?

Ukens filmer
7

den tirsdag, onsdag og
Yel overstãtt pãske.
Vi følger opp suksessen torsdag. Filmen ble omved a vise Roger Rabbit talt i forrige Vignett og
over flere dager, dvs. for- skulle vre godt kjent!
uten 2. pãskedag vises

Oppgaven i Vignett nummer 10 viste
seg a vre enklere enn I utgangspunktet
antatt. I alle fall var det 23 personer som
ringte inn med riktig svar, nemlig Nordby i Dalefjerdingen, og det til tross for at
bygningen faktisk er revet. Av de 23, hvor
den eldre garde var i solid flertall, ble

1914 Ytre Eenebakk,
trukket ut som vinner av Enebakkspillet.
Denne gangen er vi tilbake med en enkel oppgave.
Vet du hvor dette er, sâ skriv til oss, eller
ring tlf. 92 60 04 innen førstkommende
tirsdag, sA blir du med i trekningen om
nye lodd i pengelotteriet.

Steinar Syversen, Bakketun,

Enebakk kommune

Varmeovner
er ikke tørkeovner

Enebakk skolestyre
har mote i herredsstyresalen onsdag 5. apr11
1989 ki. 19.00. Saksdokumenter er utlagt pa skolestyrekontoret.
Carsten H. BarbØl, leder

Menighetssamling

SØndagens filmer vii vi iunalertid gjerne presentere litt nrmere.
Den siste enhjerningen er en
fantastisk tegneflurn for alle mellom 3 og 70 âr. EnhjØrningen er et
fabeldyr, den liknet en hvit hest
med et stort frernspringende
horn i panrien. Ti! enhjørningens
spisse horn knyttet seg overtroiske forestillinger, srllg om dets
legende kraft. Det er ikke bare et
vakkert dyr, men ogsã udØdeiig.

Var enhjØrning Mia Farrow)
har i árhundrer levd i en viss syrinskog og en dag far hun av noen jegere bore at him er den alier
siste av sin rase her pa tifr---hun drar Ut for a lete etter dem
som matte vre igen. Forth
mennesker har giemt a so ting
som de er og kun ser det de ønsker a Se, blir erthjørningen stadig
forvekslet med en hvit hest. sa
kanskje hun allikevel ikke er den
siste.

Hektiske døgn i New York
Jamie framstár som en mJbevisst ung mann som vet hva
han vii ha Ut av livet. Han har
ambisjoner om a bli en anerkjent
forfatter og venter pa sitt store
ennombrudd. Helt uventet blir
han forlatt av sin kone og omtrent samtidig dØr hans mor
den varmeste, nrmeste og mest
forstâelsesfuiie personen i hans

liv. Jamie mister de to menneskene pa denne jord han elsker
hØyest og hans verden raser sammen.
Uten jobb og med et desperat
Ønske om a ía sin ekskone tilbake, er han pa vei til a Ødelegge
sitt liv fulistendig. Da dukker det
plutselig opp to svake lys i enden
av tunnelen.

..

Temakveld
* Bjerkly misjonssenter torsd. 30. mars kI. 19.30.
* elsrael angár det meg?'>
v/Terje 0. Qlsson, Den Norske Israeimisjon.
* Kollekt.
VELKOMMEN!
-
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10% pa alle sko til ord. pris

Vi har ogsá spesialpris pa
Western skoletter for darner (for 398.-)
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Stedet for kvalitet og service:

Mary Hedemanns EftL As
Jernbanevn. 11, 1400 Sk —T\i. 09/87 5906

RITA, SUE og sâ BOB!
Sommerferien star for dØren og
tenâringene Rita og Sue er pa
rastløs j akt etter nye spennende
opplevelser som kan sette farge
pa en grà og kjedelig hverdag. Et
par ganger i uken sitter de barnevakt for ekteparet Bog og Michelle. Jentene, som er vant UI
Ievnaldrende gutters 11ossete og

ne huset han bor i. En kveld han
skal kjØre dem hjem tar han en
omvei, stopper bilen og spør jen•
tene
og jentene er pa ingen
mate uvillige, og et noe uvanhig
trekantforhold er etablert. Met
foreidre og naboer oppdager etter hvert hva som foregàr o
Bobs kone forlater ham, og met
dette stê.r Rita og Sues vennskat
eigte tiXrrcte',.sstcysOic., te.'.p
tØze Qb bet Ate. tvtte it,x
let pladast for Bobs lcjekke ut- hos seg, men hvordan vii f5ue re
agere
pa dette"
seende, den tøffe bilen og det pe-

VI ønsker alle gamle og nye kunder
velkommen til en hyggelig skoprat

.1

---,

-

Gry Adolfsen (15)

Satser pa'
musikken
Det startet da hun var fire - fern âr gammel. Farmor ga henne en blokkfløyte, dermed var det gjort. I
dag er blokkfløyta byttet ut med en eksklusiv tverrfløyte, og musikaisk er Gry Adolfsen (15) kommet et
meget langt stykke videre. Mâlet er a gjØre musikken til et levebrød. Men foreløpig tenker enebakkjenta nøkternt, og tar sikte pa videregãende almenfaglig i R21ingen til høsten.
Gry er vaskekte enebakkjente, med rØtter i Dalefjerdingen og Kirkebygda. Hun har
bebodd tre av bygdas fire
kretser, og har foreløpig landet i Klokkerudàsen, i Lennestadveien 4, hvor hun bor
sammen med far og mor, og
skogskatten Nusse.

Samspill med Ofsdal
Da Enebakk Janitsjar for
kort tid siden inviterte til
konsert pa Mjr ungdomsskole med Steinar Ofsdal som
gjestemusiker, fikk folk fra
hele Enebakk stifte bekjentskap med den unge, lovende
flØytisten fra Kirkebygda som
trakterte flØyta glimrende I
samspill med hele Norges
flØytevirtuos, Steinar Ofsdal.
Strâlende glad, sto hun side
om side med sin berØmte fløytekollega og mottok applausen. - Det var kjempegØy, forteller Gry. Jeg har aidri vrt
med pa noe sá morsomt. Det
var virkelig flott a fâ by til a
spille sammen med ham..

Forst trombone
Gry startet sin musikaiske
lØpebane i Enebakk Skoekorps for seks âr siden. Instrumentet hun fikk utdelt
var trombone. Som hun
pliktskyldigst spilte pa i et
par ár, uten a ha den helt store sansen. Det ble til at hun
sluttet.
Sá, for fire ár siden fikk hun
en flott tverrflØyte i julegave.
Hun begynte a ta timer ved
Østlandske Musikkonservatorium, og etter noen fá maneder var hun igjen tilbake i
skolekorpset, denne gangen
med glade fløytetoner.

Oppvokst med musikk
For musikk ma det vre for
Gry, oppvokst som hun er
med musikk pa alle kanter, og
arvelig belastet i flere generasjoner. Pappa Stig er velkjent for alle sambygdinger
som Enebakk Storbands
dyktige bassist. Ogsá han
startet sin karriere i skolekorpset. Da var det trommene
han utfoldte seg pa. Mamma
spiller piano, og hele morsslekta er full av musikanter.
Oldefar var en velkjent bygdemusikant I Nordland.
Klart det matte bli musikk,

ogsa for Gry. Helt siden farmor ga henne bbokkflØyta, tuta og blaste hun pa alt hun
kom over. I dag er det ápenbart for alle at Gry kan ná
langt.

Jobber seriØst
Og hun jobber virkelig serlØst
med musikken. - At hun har
nâdd det nivâet hun ná er pa,
er ikke minst takket vre tre
personer, sier pappa Stig. Den ene er Svein Greni. Han
tok ut flØyta hennes, og sØrget
for at hun fikk timer ved østlandske Musikkonservatorieurn. sa har vi lrerne hennes
pa konservatoriet, Jan Junker og øistein Tommessen.
I tillegg til timene ved konservatoriet. har Gry ogsâ perfeksjonert seg gjennom kurs i
regi av AUSO (Akershus Ungdomssymfoniorkester), og pa
Romerike krets' sommerskoler.

Satser pa musikkutdannelse
Gry har som màl a drive profesjonelt, skaffe seg solid musikkutdannelse som kan kvalifisere til forskjellige jobber.
- Hvorfor da Rlingen vide-.
regaende, almenfaglig? Ville
det ikke vre mer naturlig a
velge en skole med musikklinje?
- Jo, men det er ikke lett a
komme inn. I Akershuser det
bare en videregaende skole i
Asker som har slik linje, og
deter litt langt a reise dersom
en bor i Enebakk. I Oslo er det
flere videregaende skoler med
musikklinjer, blant annet
Foss, og deter kiart at jeg sØker dit, selv om jeg ikke tror
at sjansene til a komme inn er
store. Det er ikke sa mange

skoleplasser Akershus Mr i
Oslo. Selv om jeg i utgangspunktet har nok poeng til a
komme inn, strander det pa
antall plasser til disposisjon.

Tre timer daglig
Til hØsten tenker Gry a
slutte ved konservatoriet, og
forsØke a fA timer ved Musikkhøyskolen i stedet.
- Tar du sikte pa a komme
inn pa Musikkhøyskolen etter
endt videregäende?
- Vi far Se. Det er hardt a
komme inn der. Da skal man
vre ganske flunk sier Gry
beskjedent,og klØr kattungen
Nusse bak Øret. Katta har
hun ailtid tid til, selv om hun
kjØrer et hardt program. Over
tre timer om dagen, i tillegg
til den ukentlige timen pa
konservatoriet. - Noen hobby
W Gry ikke tid til a dyrke.
FlØyta har fØrsteprioritet pa
fritida, og skolen tar hun meget alvorlig.

Til Kerkrade
Arets store utfordring for
Gry blir VM for symfoniske janitsjarorkestere i Kerkrade i
juli. Fra Norge deltar Norges
Ungdomskorps,
Nasjonale

hvor altsá Gry er med som
eneste enebakking. I ti dager
skal hun vre i Nederland, og
mamma og pappa kommer
ogsa for a hØre pa konserten.
- Hva med vinnersjansene?
- Jeg tror vi slàr Danmark
og Sverige, sier Gry med overbevisning, og pappa Stig nikker, men minner om at det ogsá finnes noe som heter England, hvor man har et enormt
korpsmiljØ.

Ti! Skageraktreffen
Men fØr VM i Kerkrade, gar
den ârlige Skageraktreffen av
stabelen, og i ár skal Gry delta.
- FlØyte midt i trekkspillernes hellige Mekka, hva mener du med det da, Gry?
- Jeg skal jo ikke dra aleme
da. Pappa blir med, og naboen, BjØrn Myhrer, sammen
med sønnen Runar, som g.r 1
kiassen mm. Blir sikkert goy.
Trekkspill, trommer, bass og
fløyte..
- Utradisjonelt?
- Det later bra. Spiller srnajazzete valser, og later som egner seg.

Mozart og Bach
- Hva slags musikk foretrekker du?
- Kiassisk. Mozart, Bach..
- Ja, pop, og rock egner seg
vel dárlig for flØyte?
- Pa tlØyte kan man spille
alt, fastslâr Gry med ettertrykk.
- Hva med korpsmusikk.
Du spiller i Stranden skolekorps?
- Jeg synes det er mye kjedelig stoff, gjentagelser..
Likevel synes jeg korps er
goy. Det sosiale er veldig
verdifuilt. Jeg trives og synes
vi har det koselig i Stranda
skolemusikkorps, sier Gry, pa
vei ut dØra med kurs for paskeleir pa Nannestad, hvor
hun skal jobbe pa kjØkkenet.
For en kort tid byttes flØyta
ut med sleiva. SpØrs om hun
trakterer den like sikkert som
flØyta. - Vi far Se, smiler
Gry..
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KI'rkebygden skole, ca. 1910
Elever og herere ved
Kirkebygden skole ca
1912. Bildet er utlãnt
av Magnus Bratfoss,
som ogsâ hadde navnene pa et flertall av personene.
Som nummer to ser vi rverdige lrer og kirkesanger
Jonas Vellesen, som er kjent
langt utover Enebakks grenser for de mange skolebØkene
han skrev,i kristendom, norsk
og historie, og ogsá en ABC
som ble brukt rundt omkring
i det ganske land. Vellesen
arbeidet som lrer og kirkesanger i Enebakk Ira 1881 til
1915. Han dØde i november
1915.

Øvrige personer pa bildet som vi har navnet pa
er: 1. Arnt Nederhol, f.
1851, 3. Ingeborg Vellesen,
Jonas Vellesens datter, f.
1870, 4. Magnus Furulund,
5. TorbjØrn Hoimsen, f.
1898, 6. Arthur Solvang, 7.
Harald Bakke, f. 1899, 8.
Alfred Strom, 10. Julia
StrØmsborg ( Vangen), 11.
Edla SØrii, 12. Anna Holst,
f. 1897, 13. Waiborg Moen,
f. 1897, 14. Anna Warn, f.
1894, 15. Nelly Orderud,
16. Elisabeth Birkeland,
17. Tora Warn, 22. Erling
Strom, 28. Elida Birkeland (Solberg) , 31. Torb3ørn Strom, 33. Trygve
Vestli, 36. Anna Furulund,
37. Marta Solvang, 41. Agnes Dammen, 47. Oskar
Hansen Mllerstua, 51.
Marta StrØm, 52. Nerina
Bakke, 54. Magnhild Moen, f. 1900, 55. Jenny Holst,
L 1899, 57. Dagmar Moen,
L 1903, 58. Gerhard Kristiansen, 60. Rudolf Ødegârden, 61. Jonny Haug

Lindshus ), 62. Per SOlberg, 63. Arnt Warn, 71.
Gunnvor Hansen Skjønnhaug.
Nâ.r det gjelder det nØyaktige ârstallet bildet er t-att. er vi
ikke helt sikre. Kanskje noen
av leserne kan hjelpe oss?, og
kanskje noen ogsâ kan hjelpe
oss med a komplettere naynelista.
For a gjØre det lettere har vi
satt inn en skisse hvor personene pa bildet er nummerert.
Ta kontakt med oss dersom
du kjenner igjen noen av de
personene vi ikke har navnet
PA.
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Nar to millioner
bøker pa billigsalg
Mandag 3. april starter
ârets kjempesalg av bØker fra de fleste av landets forlag. Over 1000 titler
tilbys til priser som ligger
opptil 85% under den ordinere bokprisen.
Bokhandler Mette K. Larsen i
Enebakk Bokhandel forteller til
v.r avis at det i tilknytning til
Mammutsalget er utarbeidet en
katalog hvor medlemsfirmaene i
Den Norske Forleggerforening og
Den norske Bokhandlerforening
presenterer de fleste av sine tilbudsbØker. Prisreduksjonene
varierer Ira Ca. 30% til Ca. 85% pa
de ulike titlene.
Arets Mammut gir alle en unik
sjanse til a skaffe seg kvalitetsbØker innenfor ulike emner til
meget lave priser.
Nedsettelsen omfatter alle typer bØker, bortsett fra skolebØker. Her er et riltholdig utvalg
av romaner, barne- og ungdomsbØker, gave- og praktbØker, bio-

grafier, verker, kokebØker, og en
rekke bØker innenfor emner som
krim, kunst, reiser, filosofi, religion, samfunnsspØrsmâl, polltikk, sport, friluftsliv, hobby, og
en rekke andre emner.
Bokhandlernes hyller vii vre
fulle av gode tilbud nâr Mammutsalget starter, og bokhandler
Mette K. Larsen presiserer at det
i árets Mammut flnnes en rekke
virkelige kvalitetsbØker. En rekke av vâre mest kjente forfatternavn er representert blant de
gode tilbudene.
Forleggerrie hevder at àrets
Mammutnedsettelse ikke er Uttrykk for forleggernes bomskudd. Selv om forlagene ved
produksjon av bØkene har hatt
stØrre forventninger til salget
enn det har vist seg a vre dekfling for, sá er det dermed ikke
sagt noe om bØkenes kvalitet.
Stikk imot det enkelte synes a
tro, er det ofte de beste bØkene
som blir igjen, - og som havner
pa Mammutsalg.
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A
skolea.ret 89 90. Skolestyret
skal ta endelg stilling til saken 5. april.

Vi tipper det blir trengsel i bokhandelen mandag 3. april nâr dØrene âpnes til Mammutsalget,
som avhoides bare hvert annet
ár. Godbitene gâr som regel fØrst,
sâ det iØnner seg a besØke bokhandelen tidlig. Det gar seivsagt
A bestilie bØker pr. kupong eller
brev Ut Ira katalogen, men et besØk i bokhandeien lØnner seg.
Ofte vil du finne virkeiige godbiter som ikke star nevnt i katalogen. Det kan vre restopplag
som den enkelte bokhandler har
fátt kjØpt inn eller bØker bokhandelen henter Ira sitt eget lager. Mandag 3. april er det mulig
A gjøre árets bokkupp!

Det sá meget mØrkt Ut for
barnehagen etter at det deflnitivt var kroken pa dØren
pa Bjerkely, hvor barnehagen
har hatt tilhold det siste âret.
FØr den tid disponerte barnehagen fØrskolelokalene ved
Ytre Enebakk skole de dagene fØrskolen ikke benyttet
dem.
I jor ble det slutt pa den lØsningen. Skolen hadde seiv
bruk for lokaiene de dagene
disse var ledige. - Nar vi na
har stilt oss positive til at
Husmorlaget kan là leie lokalene til korttidsbarnehagen
neste skoieàr, er det ikke fordi
vi ná har mindre bruk for lokaiene seiv, snarere tvert
imot, men deter snakk om Utleie pa ettermiddagstid to dager i uka Ira klokka 13.30
17.00.
- Vi Ioresio ogsa denne løsningen da vi sØkte i nor, men

"9

At

da var det ingen respons. Da
vi tok kontakt med skolens
rektor i âr, var det positiv
holdning heie veien, og vi er
svrt glade for denne lØsningen Na hàper vi bare skolestyret ogsà gar inn for dette,
sier sekretr I styret for korttidsbarnehagen, Karin Buer.
Det blir imidlertid ikke mer
enn en gruppe a 16 som blir
tatt opp i barnehagen til neste ár.
- Det kommer av at vi bare
far to ettermiddag til ràdighet. Føigelig ma vi redusere
antall barn, Men Mari menighet skal utvide sitt tilbud, sà
totait vil antagelig like mange
barn là et tilbud om korttidsbarnehage som tidligere, sier
Buer.

Iionser leses
v folk flest
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Original Wolff Solarium
m/integrert ansiktssol

HOMOOPAT
Aud Skogholdt
Kirkebygden
Time etter avtale

APENT: torsd.

,

10-19
10-18
9-14

Allehverd
Lordag

llrll

lIt. 92 62 63
TIf. 9254 13
SOL - PARFYMERI - DAME- og HERREFRISOR

MiNikurs I
alrikansk dans

Kosttilskuddet med ginseng som har
gaff fra suksess til suksess i 57 land.

Helgen 22. og 23. april ki. 14.00-17.00.
Gymsalen Y. Enebakk skole. Lucie Gunaud, Kossa Diomande m.fl. Pámelding
ved innbetaling av kursavgift, kr 370.-, til
postgirokonto 0823 03 06703, <Afrikansk
dans i Enebakk>>.
Ev. opplysninger ved Arild AambØ, tif.
92 48 75 etter kI. 18.00.

En ideell kombinasjon av ginseng,,
mineraler, vitaminer ogsporstoffer.
økfysisk óg psykisk prostcsjOfls€vfle
- Del er vitenskapelig bevist.

Forst nierkes det pa humor et.
Etterpa kjennes dot i hele kropperi.
ItIL-BABS

ynes du at presset pa jobben er verre
enn for? At du ikke har overskudd nok
oar barn, ektefelle eller venner krever din
tid, oppmerksomhet og varme?
Har du of te mest lyst til a synke ned
i TV-sofaen og lukke verden ute?
Gericomlex gk deg ikke
bare ginseng, men ogsâ viktige mineraler,
vitaminer 09 sporstoffer.
Tusener av kvinner
og menn i 57 land opplever at Gericomplex
gir dem ekstra over
skudd.
Flere vitenskapelige undersøkelser bar
vist at. Gericomplex
bl.a. øker surstoffopptaket. Du orker mer. Og
klarer stresset bedre.
Prøv selv!

S

EGET SOLA
KR
4501
PR.
M
PHILIPS OVERSOLARIUM

9*]

HP 3152
Det moderne oversolarium som kan slâs sammen
og stues bort pa et minimum av gulvplass. 7 UV-A
rør a 100 W bruner hele kroppen.

Solheimsvn 85/87
1473 Sk rer

CEDERROTH

"Kredittkjøp: 450 kr x 12 mndr.= Total
kredittpris kr. 5.558.-

Kontanipris
kr 4.4901

Gericomplex med ginseng. Endelig i Norgel
GESICOMPLEX VA? DC KJ)W1' DES CU VANLIGV)S KJCPER KOSVULSKUDD

bcrit's bot-ILL
HELSEKOST OG NAT URKO
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Edel's Hud- og
Fotpleiesalong

Enebakk sportssenter
VEKTER- SOL - AEROBIC - SELVFORS VAR

P;1

Rakkestadvn. 23, Ekebergdalen

Det gjelder deg
og din helse

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

VELKOMMEN

SLANK
IVIED
LIBRA

Pãmelding
jazzgym - dametrim
Nybegynnerkurs karate

Lr a spise
riktig - og gã
ned i vekt

/
Markedets beste solseng - anatomisk formet
Tilbud
firskontrakter - helsestudio
Meld deg p3 nâ - sa fa°r du solkort p kjøpet

pa

_I
-

>
I—.
C/)
Ring

ween
=1
eirls

SOLKORT
10 ganger kr

320.

Enebakk sportssenter, Finasenteret, 1912 Enebakk
TIf. 09/92 62 80

AshId, Ragnhild eller Inger-Lise
hf. 83 81 80

Kursstart
3. og 10. april
For oppl.
og ámelding
ring Ella
09/926339
LIBRA - KURSET SOM
LEGER ANBEFALER

Tebo Frisorsenter
Tebo Senter -. 1820 Spydeberg

UTNYTTER DU DINE
EGNE MULIGHETER?
Fremhev det beste ved deg selv ved
hjelp av klr og farger.
• Personlig veiledning for kvinner og
menn.
• Bedriftstilbud.

4 / Vakre bender!
Alle ser det
Manicure

KANTORVEIEN 10, 1410 KOLBOTN. TELEFON: (02) 8052 22

Hândmassasje
Rensing
Klipping
Filing
Pynt

Kie deg glad
Selskapsnegler til alle
anledninger med Nails by Lamplight
Behold
pàskefargen

A pent hver kveld.
Bjerkevn. 1, 1911 Flateby. TIf. 09/92 82 01

I

Ti

10 timers kort
Kun kr 250.

Vi hjelper deg
àfinne din
personhige stil
GOSH KOSMETIKK

TH. 92 86 74
FLATEBY

VgIU!tt-

S

a deg tidar
du kj*Oper sko
Var i luften, og tid for
nye sko! Et godt rãd - ha
det ikke for travelt nãr du
skal kjøpe nye sko. A kjøpe sko er litt av et kunststykke.
En god del av oss har sikkert
ubrukbare sko i skapet, bare
fordi vi ikke tok oss tid til a prove
skikkelig i butikken. - med den
følge at skoene aidri riktig passet.
PrØv alitid begge skoene! De
fleste har en liten forskjeil pa
venstre og hØyre fot. SØrg for at
skoen siutter godt rundt h1en,
og ta noen steg pa guivet sâ du
kjenner hvordan det er a gá, og
om skoen sitter godt pa foten.
Biir skoene vâte, og det er vel
noe som hyppig skjer pa denne
árstiden, skal de tØrkes i romtemperatur. Stapp litt avispapir
i, men blokk dem ikke! Det har
skoene ikke godt av. Brukes for
sterk varme til skotØrken, vii

skoene sprekke, og bli heit
ubrukbare.
Sko av skinn og lr er best for
foten, spesielt til hverdagsbruk,
hevdes det fra Skorâdet. Sàien
derimot behØver ikke a vre av
lr. En lrsâle suger nemlig til
seg vann, og slites dermed fort.
Tii utebruk anbefaler Skorádet
gummi - eller sale av syntet/biandingsmateriaie.

Nyttige tips
Kiemmer de nye skoene?
Ta pa litt tykke, váte sokker,
klem pa deg skoene og gà en
stund med dem. Dette forutsatt
at skoene er av skinn. Skinn er
hud, og hud er elastisk, og det táier ogsa vann. De vâte flekkene
vii forsvinne när skoene er
tørre.TØrk ikke skoene ved sterk
varme, lufttørking er det beste.

Kipper skoene?
Da finnes det kippekapper a fa

Minikurs i
afrikansk clans
Lukke Øynene, kjenne gjenklagen ev trommenes
rytme i magen, i blodet. Kjenne at bena star støtt
pa golvet, og at det ikke gjør noe at magen strutter og rompa henger. Vite at kroppen er din, og at
hver muskel har mening...
Dette er afrikansk dans i et
nØtteskail. Heigen 22. og 23.
april vii det bli mulig a teste
Ut dette seiv pa Ytre Enebakk
skole.
Det er den eminente dansepedagogen Lucie Guiraud
som gir et todagerskurs i afrikansk dans, og med seg har
hun tron-imevirtuosen Kossa
Diomande m.fl. som vii sØrge
for at det virkeiig svinger.
Kurset passer for nybegyn-

nere, men de som alierede er
Øvede vii heit sikkert ogsá ha
stort utbytte av dette kurset.
Og hva passer vel bedre om
vâren enn a la det lØsnse litt i
muskiene, i kontakten mellom mennesker - i kontakten
meliom kulturene! Kom vrslappheten til iivs!
Vei møtt til et kurs hvor det
er by a ha det gØy.
Se forøvrig annonse.

kjØpt til a lime pa bakkappen.
Men ofte kan disse ta litt for mye
av lengden pa skoen. Kiipp et
stykke av denne bakkappen, og
urn pa liver side bak i skoen.

Er he1flikkene glatte?
Dessverre rbuker en del utenlandske fabrikker veidig hard
plast pa hif1ikkene. Den er
sterk, men kan vre farlig glatt,
sriig pa asfalt, selv om den er
tØrr Det arbeides med a îá fabrikkene til a siutte med a bruke
denne piasten, men det er et
langt lerret a bleke. Derfor:
Spander heller a ía satt pa andre
gummiflikker, anbefaler Skoradet.

Gi deg god tid, og husk a
prØve begge skoene nár d
skal kjØpe nye sko.

Spis, tren og ver glad
Fortsatt hevder mange
at vi blir sunne og friske
av a spise lite. Det ma forstás slik at dersom vi spiser mye, blir vi syke. Dette er litt flásete satt pa
spissen, men allikevel
kan det komme fram slike
pástander i ulike <<fagblader>>, (les ukeblader).
I den ene árstiden konkurrerer
disse bladene med oppskrifter pa
anslags feit mat, for sa i neste a
konkurrere om den beste slankekuren, vel a merke uten fysisk
aktivitet.
Ga.r vi tilbake til begynnelsen
av 1900-tallet, finner vi at menneskene den garigen var slankere
enn i dag, dette til tross for, i
mange tilfeller, langt hØyere kaloriinntak. Vi vet at folk den gangen hadde et langt tyngre
kroppslig arbeid. De gikk mer,
brukte langt frre maskiner, og
satt ikke i timesvis og sa TV/video-programmer.
Vi beveger oss fram til var egen
tid. Sommer-OL j Seoul i 88 viste
for all verden idrettskvinner og
-menn som var slanke og veiproporsjonerte. Samtidig fikk man
høre og se at de spiste enorme
mengder mat. Dette burde vre
en pekepinn pa at det ikke alltid
er maten, men i like stor grad
aktiyiteten, som er avgjØrende
n.r det gjelder a holde den sianke linje.

Forskning
Litt kort fortalt viser nyere
forskning ogsâ at en rimelig porsjon fysisk aktivitet er viktig hvis
vi vil holde oss rimelig slanke. En
undersØkeise fra London viser at
fete menn spiser mindre enn
slanke menn. Videre at slanke
mennesker er mer fysisk aktive
enn overvektige. Det dreier seg
om store forskjeiler.
En arnerikansk undersØkelse
viser at slanke kvinnelige tennisspiliere i gjennomsnitt liar et
kaboriinntak pa 2417, mens et tilsvarende tall for kvinner sorn er

noe overvektige og fysisk inaktiye er 1490. I dette tiifeble holder
altsá fysisk aktive kvinner seg
slanke pa vel 60 prosent flere kaloner enn den lett overvektige,
rouge gruppen Den eneste forskjellen pa de to gruppene er fysisk aktivitet.

Kroppsfett
Kroppsfettet har en viktig
funksjon. Det tjener som en drivstoffreserve hyis energi-/kaloriinntaket skulle svikte. I var
vestlige verden med all sin overflod er ikke dette lenger et behov.
Vi trenger ikke lenger legge opp
et fettdepot for en kommende
lang vinter, eller foran en lang
periode med dárlig tilgang pa
mat. Indianerne hadde en ma.ned
i sin kalender som de kalte for
Mâneden man gjØr seg fet'>. Det
er vel godt vi ikke liar en slik type kalender, ellers vine vi vel fort
gatt surr i arstidene.

Det grunnieggende
stoffskiftet
(Basalstoffskiftet)
Vi kan dele kroppens energibehov i to. FØrst har vi den energien sorn er nØdvendig for a opprettholde kroppens funksjoner,
kroppstemperatur, fordØyelse,
hjertevirksomhet, ândedrett osv.
Selv nar vi sover, ma disse funksjonene ga sin gang, og det krever energi. Dette kalber vi basalen
stoffskiftet.
lbs
gjennomsnittsperson dreier det
seg om en kalori pr. mm., eller
1440 kalorier daglig. Den andre
energiformen brukes for a dekke
vàre fysiske aktiviteter. Disse to
energiforrnene utgjØr kroppens
sarniede energibehoy.
En meget inaktiv person vii
kanskje bare legge 300 kalorier
til sitt basale energibehov og
komme opp i 1740 kalorier, mens
en maratonlØper f.eks. kan legge
til 2300 kalorier og komme opp i
et samlet forbruk pa 3740 kalorier. Mange hardt trenede idrettsmenn kan komme opp i et
forbruk pa 4 - 6000 kal. daglig.

Kroppens
varierer

termostat

Vi vet na at basaistoffskiftet
hos mennesker som lever pa
streng diett ga.r ned, termostaten
innstiller seg pa et lavere forbrenmngsniva, og kroppen tilpasser seg den reduserte energitilfØrselen. Dette reduserer naturligvis kroppens evne til a forbruke kalorier.
I de senere ãr har man sa oppdaget (pa nytt) at fysisk aktivitet
fØrer til at basalstoffskiftet Øker,
terrnostaten innstiller seg pa et
hØyere nivá. Dette fØrer over pa
slankekur medog uteri fysisk
aktivitet. Hva skjer nar en stillesittende, inaktiv (sedat) overvektig person gjennornfØrer en
slankekur uteri a drive fysisk aktivitet?
- Basalstoffskiftet synker
- Kaloriforbruket pga. lite fysisk aktivitet synker
- Det raske vekttapet i starten
blir snart skuffende lavt
- Kuren er gledeslØs.
Hva skjer nar en sedat, moderat overvektig person holder en
moderat diett og gjennomfØrer
en jevnt Økende fysisk aktivitet?
- Basalstoffskiftet stiger
- Kaloribehovet pga. fysisk
aktivitet blir betydelig Økt
- Vekten gãr langsomt, men
sikkert ned
- Trivselen Øker, man blir fastere i fisken og Mr med muskier,
Forts. siste side (3)
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VwP kPesen

DE KKEN E
FAR DU HOS
DE DYKTIGSTE
DEKKFORHANDLERNE
O

du velgep
big, dekk og
dekkfophandlep,
naOP

Si som oss
Alle gode ting er 3
KVALITET - SERVICE
og PRIS
0

Vi forhandler ogsá

VELG RIKTIG
DEKKFORHANDLER
SAVELGER HAN
RIKTIGE DEKK;
FOR DEG

LF'I

Rouster TS er konstruert med tanke
pA kjørekomfort og kjøreegenskaper
av svert høy klasse.
Rollster TS har god retningsstabilitet,
lavt stoynivA og sikkerhet mot van nplaning.
Den lave rullemotstanden gir lenger
kjøring pr. liter drivstoff - og god
kjøreøkonomi over tid.

Wokas feig

ROLLSTER IS FRA

program 89

N 1<1A 4

Vi gir deg pris pa'
alle komplette hjul

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A.$
1914 Ytre Enebakk - TIf. 02/92 44 08

,
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Politirunden
Mandag ble det ogsà meldt om
innbrudd i en villa pa Flateby.
Ved dette innbruddet ble det
stjblet en farge TV, en reise farge
TV, og en del brennevin.
Natt til mandag ble det meldt
om innbrudd i en hytte ved Gjeddevann pa Flateby.
Samme natt ble det ogsb meldt
om ruteknusing i øyeren Bensin
og Service.

Bilinnbrudd
Natt til mandag var det innbrudd i en bil som sto parkert pa
Bysetermosen. Det ble stjàlet et
stereoanlegg.

Innbrudd i
Pers Gatekjøkken
Natt til tirsdag gikk alarmen I
Pers Gatekjøkken. To biler ble
observert i raskt tempo bort fra
âstedet i retning LillestrØm.
ForelØpig ser det ikke Ut til at de
har fbtt med seg sá mye fra gatekjØkkenet.

Enebakk kommune
Reg.plan Presthagan, Kirkebygden
Iht. plan- og bygningslovens § 27-1 kunngjøres med dette at bygningsrâdet har 1.gangsbehandlet

reguleringsplanforslaget Presthagan'>, Kirkebygden.
Planomrâdet omfatter deler av eiendommene Prestegarden, Lotterud og Engerholm. Planomrádet er ph Ca.
50 daa.
Planforsiaget er utlagt til offentlig ettersyn pa Teknisk
etat, kommunehuset i Kirkebygden, fram til 29. april
1989.
Eventuelle merknader til planen ma sendes skriftlig til
Enebakk bygningsrád, poststemplet senest 29. april
1989.
Det vii bli avholdt offentlig informasjonsmØte om reguleringsplanen torsdag 6. april kl. 19.30 1 kommunestyresalen.
Enebakk bygningsrád

Kirkebygden og
We Enebakk Vannverk A/L

FYRINGSOLJE •PARAFIN
sAUTODIESEL.
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brødhott, Tomter

TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

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

I Svein

-

Magne

VestIiILI

Ved en glipp har 1. gangs purring pa vannavgiften for 1.
halvár 1989 gâtt ut til en del abonnenter som har betalt

avgiften I rett tid. Vannverkets ledelse beklager.
Arne Svarthol

SI

TOMRERMESTER SPYDEBERG

I'INSMENGHETF.N
YL ENEUA}<Is

Onsdag 29.3. kI. 19.30:
Washington Owour. Offer til lokalbygg i Kenya.
Lørdag 1.4. ki. 16.00: Bibeltime. Tema: Andelig
vekst v/Einar Hoistad.
Søndag 2.4. kI. 10.00:
SØndagsskole. K!. 18.00:
Oddleif Wahil og hornorkesteret.
Alle velkommen!

Ski
Bcrivclscsb'r
0CHRSTENSAIJD

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

Kirkebygden og
We Enebakk Vannverk A/L
Arsmøte avholdes torsdag 27.4.89. Nrmere kunngjØring senere. Saker som Ønskes behandlet pa àrsmøtet
sendes vannverket snarest.
Arne Svartho!

-

-

Har du fuktig keIIer, $6
har du ikke provd Dyrdahi! I

Biuig renhold

III Vannskader

Alt i renhold utføres, ogsâ privat.
Ring oss og spar penger.
Vi er billigere enn de fleste.

Lensing
Murboring
P Avfukting
Sprengning
P1 Rortining
P Betongsag

Aabergs Renholdsservice
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6
TIf. 02/27 02 23 02/29 15 27
meliom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18
-

MASKINLEIE
For nrmere
opplysninger om utleie
ring

09188 41 74

EFTF.

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60

Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

~
'
~
Cw

Enebobg med utsikt

DYRDA HI'S

Váglia, Ønskes kjØpt, event. byttes i terrasseleilighet,
Oslo 11.
Tif. 02/29 90 42

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

Forst""
mot
f ukt

Follodistriktets byra
gjennom 60 Ar

Folio Bilsenter A/S

BUSTER
ALT I HENGERE

BAT VARE
HEST BIL
-

FRONTRUTE
REPARASJON

V'A'G

SEILERSKO
Brunt, glatt skinn
Brun, semsket
Dame og herre
Fra kr

-

Vi reparerer skader pa
Deres frontrute, uansett bilmerke, etter den kjente
<NOVUS"-metoden. Dekkes vanligvis av Deres
glassforsikring uten a betale egenandel.

Gode ti/bud
direkte fra produsent
S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk
1860 Trogstad
1ff. 09/82 64 88 - 82 65 31

H-vinduer og doper
Strømmen
heve-/skyvedør,
Strommen sikkerhetsdør, fast
vindu, kjellervindu, blyglassvindu, tundorer, sprosserammer, Sweedor utgangsdo,er
Be om ti/bud:

Friva A/S
1820 Spydeberg. Tit. 09/8374 50

190.-

RING OG BESTILL TIME SNAREST
sâ skaden ikke blir for gammel.

V
dLczai-amz
Folio BilsenterA/S
Asveien 9, 1400 Ski

-

Tif. 09/87 21 65

FLATEBYSENTERET Apent
TIf. 09/92 83 74

Fredag
Lordag

ri g I
JL .

kI. 10.00-17.00
kI. 10.00-18.00
kI. 9.00-14.00

11

lFam oo AL
MURERE

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt I mur- og pussarbeid

JOHN A. ANDRESEN

Mettes llärdesign

UTFORER ALT I RØRLEGGERARBE!D

Dame- og herrefrisor
Saig av hárpreparater og parfymeartikier.

J11111 Ii

TIf. 92 63 46

I1IILIIE9IFI1

Mur, puss,
peiser og fliser

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

TIf. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enebakk rorleggerhedrift

1
.rl

VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54

GLASSMESTER

BYGG- OG TOMMERMESTER

Per-Erik østlie a.s

Enebakk glass

1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROSJEKTERING

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
F'ellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 9246 13

Mobil: 094/30 295

ENTREPRENØR

Utsigts rammeverksted

Graving - sprengning - transport.
Kontakt oss!

Harald Vikan Entreprenorfor. A/S
FLATEBY
TLF. 92 81 17 9.00-16.00
TIf.92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00
Mobil 094/55 519

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

3.

v/Trygve E. Andresen

Fast pris

TIf. 09/92 43 40

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

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TØMMERMESTER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

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

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mob.tlf. 094/11 747
TIf. 9248 92

Erik Kjelgaard

Jan M. Johansen
?

FRISØR

RØRLEGGER

Alt I innramming
Salo av
medaijeskap og innrammede akvarellavlrykk

1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid

,

7/2
Grendesenteret, 1911 Flateby
TO. 92 80 49

Apningstider:
Man.
Tirs., tors.
Fredag
Lørdag

stengt
9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00
Hilsen Ase Mette

2,0W01V
SPESIALFORRETNINGER

Enebakk Markiseservice

Esso diesel, parafin og fyringsolje

Markiser - Persienner - Gardinbrett
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

KVIKK HENS

zJ&za7-ama

fTJ1

TIf. 92 81 24

Roll NssvoId
Vestli, 1911 Flateby
Alle typer Ian formidles

C1I

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

D FREI AG CO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

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

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

Arvo Johansen Gravesorvice

Graving av 1912 ENEBAKK
vannlekkaSler
Planering
Oppgraving av avlop

-

Mob. 094-22317

TN. 09-927054

EL-INSTA LLASJON

Ristorante ITALIA as

I

Strømsborg &
Enersen A/S

I

utfører alt i el-installasjoner

INSTALLASJONSFIRMA

KJELL BRENDJORD

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00
El 1._AG

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Grendesenteret, 1911 Flateby

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

TIf. 09/92 88 60
REGNSKAP

SJAFØRSKOLE

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 87 37 10

Tømrer- og snekkerservice

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Oppl.ring pa b/I

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

kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

Teorikurs - Fase II

Om nødvendig møter vi
til kjøretimer i Enebakk.

TIf. 06/81 42 92

TANNTEKNIKER

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby
92 87 39
TIf. kI. 8.00-15.00
92 80 31
TIf. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

TAN NTEKN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

BILFIRMA

Audi

Erling Rod A/S

1800 Asklm
INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nye el/er brukte b/I hos oss.

Pizzeria

Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant

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

økonomi & Regnskap Enebakk A/S

"Alt innen regnskapst/enester'
Reg. revisor Sten Røvik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31 - 94 22 65

EIENDOMSFORMIDLING

Vi ordner LAN
for kjøper/seger
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Landbruksregnskap, Okonomi
& handeisreguskap

SVEIN H. HELLER A/S

Brede Gjestang

JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

Flateby. TIf. 92 81 49

KjOpe eller selge
A. NILSENS
BILSERVICE

elentlom?
Kontakt:

TORNERUD - Askim

TRYTI EIENDOMSMEGUNG AIS

TIf. 88 15 78

Bevillingshaver. Adv. Helge A. Trys
FeIIve,er, 55, 1914 Ytre Enebakk
TO 0992 5570

TIf. 88 1615

SPESIALFORRETNINGER
Minigraver til We
Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice NS
1911 Flateby
TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56

094/25 366 - 094/08 438

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsførsel,
bedrifts-râdgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk - tit. 92 47 74

VETERINiER
• Pollkllnikk • Røntgen • Kirurgi

• Lab.service 0 Oppstalling opererte dyr
SKEDSMO IJYBEKLINIKI(

(nebcikk
gn skc*pukonto r

Vet. Knut-Arne Nverdal
N. RiisgSrd, Kjeller

(skitt Ira Fetvr,. vlflyplasseri)

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
"DROP-IN' 8.30-14. Stengt heig.

Medlem av
Norske RegnskapsbyrAers Foreninq

lIt. 09/92 63 03

Postboks 24
1912 Enebakk

IER
Godkjent regnskapskontor

Pa'skeeventyr pa'
Lotterudfeltet

S.anitetsforeningene
i Enebakk
De fire Sanitetsforeningene i Enebakk har hatt et
godt samarbeid i alle ár,
og nye arrangement er
planlagt.
Det blir blomstershow
pa Mjr ungdomsskole 2.
mai. Da kommer ekteparet Brun og forteller om
stell av blomster og viser
enkel blomsteroppsetting.
Inntekten skal ga til
trygghetsalarmer for eldre.
Det blir loppemarkedet
i september pa Enebakk
Ungdomsskole Nâr dere
rydder opp, og hvis dere
har noen lopper, ikke kast
det, men ring til en av váre
medlemmer og avtal henting eller levering:
Kirkebygden,
Judith
Westlie, Ytre Enebakk,
BjØrg Ali'hei, Ytre Enebakk, Magda Sandbk,
Daleljerdingen,
Annie
Martinsen.
Inntekten av loppemarke-

Stemningsrapport fra Lotterudfeltet en solfylt pãskedag. La pàskefjellet fare, hva er yel det mot lykken pa
várbare veier, hvor sykkelen kan tas
i bruk for aller fØrste gang i ár. Godt

beskyttet med forskriftsmessig
hjelm, kan disse ungene i Byggveien
nyte vãren I fulle monn. Hvem sayner ski i en sâdan stund.

155 søknader om
statlige investerings
tilskudd

El
hjerte mm. i kuren.
Konklusjon: Kos deg med maten og gled deg med fysisk aktivitet.
Det er ikke nØdvendig a gjennomfØre et svrt treningsprogram. En rask 30 minutters spasertur hver dag, svØmming eller
sykling er faktisk nok. Lek med
egne barn, eller andres barn. Det
er utmerket mosjon, og barna
fryder seg over a leke med voksne.
Veig i aile fall en fysisk aktivitet du liker. Giede og trivsel er
vesentlig.
Begynn forsiktig. Hvis du har
vrt rolig lenge, kan det vre
lurt a lytte til kroppen. Kariskje er det lurt med en liten sjekk
hos legen hvis det er lenge siden
sist.
Lykke til!

Hilsen Kai

Fyikeskultursieferi har i hr mottatt 118 tippemiddeisøknader,
fern sØknader om Rikstotomidler, 20 sØknader om tilskudd til
lokale kuiturbygg, ni sØknader
om statstilskudd til fritidsklubber og tre sØknader om statstllskudd til folkebibliotek.
Rikstotosøknadene skal behandles i fyikeskulturadmiflistrasjonen fØr de sendes videre til
kultur - og vitenskapsdepartementet.
AvgjØrelsesmyndighetefle for de
Øvrige sØknadene er ná delegert
til fylkeskuiturstyret, som vii foreta fordeling av midlene i aprilmØtet.
(Kilde: FyikeskoflimUflen informerere)

1gti!tt

Datasnoking
ved AEV?
I den senere tid har det stâtt
mye i avisene om datavirus og
datasnoking. Uvedkomende har
kommet seg inn i datasystemer
og gjort skade og stjálet opplysninger.
Dette har til nâ ikke vrt noe
problem ved AEV. Natten til 8.
februar forsØkte imidlertid noen
A komme seg inn pa AEVs
EDB-anlegg via DATAPAK (et
av Televerkets datatjeneste).
AEV abonnerer pa denne tjenesten og bruker den i forhold til
avdeling Aurskog og EN0K-kontoret i Fob.
InntrengningsforsØket
ble
stoppet fØr det nâdde EDB-utstyret av de beskytteisesmekanismer som ligger i AEVs lokale
sambandsnett.
AEV vil ná forsterke beskyttelsesmekanismen ytteriigere.

frfsfnm1sgJA1a
r)
WJU TEX

det gár ogsá til trygghetsalarmer for eldre.
Nytt koselig samvr med
fest blir det igjen i oktober/november.
Handikaptoalett pa Ignarbakke er under arbeid, og
blir ferdig til váren. Da
kommer penger som Sanitetsforeningene ga til Laikarringen godt med, kr
20.000.
Fra felleskassa ble det
bevilget kr 10.000 til trygghetsalarmer for eldre, og
huskestativ til den nye
barnehagen i Kirkebygden, samt vekt til helsestasj onen.
Alle foreningene vil fá
takke dere som stØttet oss
i várt arbeid i 1988, og vi
hàper pa samme støtte i
1989, sá Sanitetsforeningene kan gi bort til de
formal som trenger det.
Takk.

Kampanie
mot AIDS
Kultur og yitenskapsdepartementet vii i !Øpet
av ãret gjennomføre en
ungdomskulturkampanje
mot AIDS, kalt << Beat it >>
Kampanjen er et ledd i myndighetenes informasjonsinnsats om
HIV/AIDS, og er utarbeidet i
samrad med Helsedirektoratet.
Kampanjen er rettet mot ungdom mellom 15-25 .r og tema er
ungdom, kjrlighet og samliv.
Kampanjen tar sikte pa a mobii-

sere ungdomskulturen i kampen
mot AIDS.
Det er gitt en egen bevilgning
fra Kuitur og vitenskapsdepartementet som skal fordeles etter
sØknad, og pengene skal brukes
til a gjenflomfØre aktiviteter som
behandler kampanjetemaet.
Kommuner, fylkeskommuner,
organisasjoner fritidsklubber, lokallag og enkeltpersoner eller andre uorganiserte greupper kan
sØke om tilskudd.

Ny akuttavdeling
for ungdom med
rusprob lemer
Fylkesutvalget har vedtatt a
bygge fly akuttavdeling ved Sentralsykehuset for ungdom over
18 fir med rusmiddeiproblemer.

HIV - infeksjoner i Akershus. Nybygget er pa drØyt 900 kvm og er
kostnadsberegnet til 15,3 mliiioner. Det far ti behandlingsplasser.

Byggingen av akuttavdelingen
er et ledd i fylkeskommunens arbeid for a forebygge og begrense

(Kilde: Fylkeskommuflen informerer)

