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Telefonterror mot
lensmannskontoret
En Enebakkmann kan vente seg kraftige reaksjoner fra lensmannskontoret etter han drev den reneste telefonterroren
mot vakthavende lensmannsbetjent.
Vakthavende lensmanns
betjent Holten
ved lensmannskontoret hadde i løpet av helgen en rekke
ubehagelige telefoner. Natt til
lØrdag var det sá ille at han til
tider matte koble ut vakttelefonen. I alt 15 ganger ringte mannen, og kom bLa. med
stygg sjikane av lensmannsetaten. Ved 5-tiden om morgenen tok Holtent kone telefonen og oppgav et annet navn.
Da bekiaget mannen at han
hadde ringt fell, samtidig som
han oppgav navnet sitt.

Natt til sØndag begynte pa
samme mate. Da sâ ikke Holten noen annen utvei enn A ta
med seg vaktteiefonen til
lensmannskontoret og overnattet der. I løpet av flatten
hadde han 2 oppringninger
fra sanime mannen. Holten
antar at vedkommende var
beruset under oppringningene.
En enebakkmann er mlstenkt i saken. og mandag ble
Forts, side 13 (1)

Ti! Florioda
med bunad
og torader
Med bunad og torader i bagasjen drar
Hanne Oppegaard, 23 fra Ekebergdalen til
Orlando i Florida. Sammen med tre andre
norske ungdommer skal hun danse folkedans i den norske paviljongen i Epcot
Center.ForelØpig lyder kontrakten pa et
halvt ar.
- Fantastisk a fâ et slikt tilbud. sier Hanne og strâler omkapp med vârsola i hagen
hjemme i Ekebergdalen. Tilbudet fikk Hanne gjennom
Leikarringens Arild Degrum.
Sá ble det konferanse med representant for Epcot Center
pa SAS - hotellet. Blant 40
ungdommer som kon til konferanse og viste sine folkedansferdigheter var Hanne en

Lossaig kr. 5.00

6. ärgang

av de tre som ble tatt ut.
Avreisetidspunktet er ikke
helt fastlagt, men kiarsignalet
kan komme nàr som heist.
Hanne venter bare pa de siste
nØdvendige papirer fra ambassaden. Kofferten er kiar.
Nár dette leses er Hanne
hØyst sannsynlig pa vingene
over Atlanteren, efler ailerede
pa plass i Orlando.

Mar for Florida, og de tusenvis av turister I den
norske avdelingen I Epcot Center: Hanne Oppegaard, blond gladjentefra Ekebergdalen med dreis
pa godfoten, oq torader'n.

Lokalavis for Enebakk

Strid om 17.mai
Skolesjef Hans Erik Holm har pa egen
hand inngâtt avtale med kommunens herere om at de stiller opp ved ârets 17. mai
arrangementer i kommunen. Dermed er
larernes medvirking pa nasjonaldagen
sikret. Avtalen koster kommunen 25.000
kroner i 1arerlØnninger. Larernes rett til
overt idsbetaling pa 17.mai er fastsltt
gjennom UFA - kjennelsen.
Skolestyrets leder Carsten
Barbøl er sjokkert over skolesjefens framgangsmãte. Verken han, skolestyrets medlemmer, ordfØrer eller rádmann var orinetert om avtalen fØr de fikk nyheten i
østlandssendingenforrige
onsdag.
- Jeg er ikke prrnsipielt
iZI1UL LAL

11t:rerlle S&i Lid UtL.iL

for a stifle opp pa 17. mal. sier
skolestyrets leder Carsten

BarbØl.- Jeg mener imidlertid
at nár det ikke er dekning for
denne utgiften i budsjettet,
burde skolestyret drØftet saken, fØr noen avtale med irerne ble inngàtt. Jeg er ogsà
sjokkert over a bli informert
om avtalen gjennom østlandssendingen. Skolestyret burde i det minste ha vrt informen om saken fOr den gikk ut
I presser,Forts, side 13 (2)

Politirunden
MopedkjØring.
2 mopedister I Ytre
har fátt inndratt mopedlorerbeviset sitt etter at de i helgastakk
fra politiet i urimelig
stor fart.Takket were
observante vitner ble
numrene notert,og mandag fikk politiet tak ito
gutter i 17 - árs aideren
som har tilstàtt viiimannskjØringen. De har
ogsâ tilstátt flere mopedtyverier og innbrudd i uthus pa Nosa.

Teknisk
kontroll.

....

Fredag ble det holdt
teknisk kontroll ved
Gran i Ytre. Det ble gitt
3 skriftlige pãlegg for
mangler pa kjØretøy,
mens 15 fikk muntlige
pálegg. En god del fell
og mangler ved lys. Si
sjekk lysene - det er
enna merkt ,sier lensmannen.
Førerkort og vognkort
ble ogsã sjekket i kontrollen.

Innbrudd
Det er i lopet av helga
innmeldt 8 hytteinnbrudd pa Fiateby. Det
er hovedsaklig i omradene rundt Hauglia og
ned mot Øyeren. Det er
gjort en del skadeverk
pa hyttene, noe som tyder pa at det er yngre
folk som er synderene.
Lensmannkontoret vii
gjerne ha tips i saken.
Statens vegvesens lokalet i Ytre har natt til
søndag hatt uvedkommende gjester. De har
tatt seg inn gjennom et
vindu I lagerlokale. Det
er enna uvisst om det er
noe som er stjâlet.

gntt
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Hei, Nina!

April mined er tydeligvis en fin kinomãned - i
hvert fall om man skal gã

.:

pa

Kjersti 16 âr
Gudstjenesteliste
for Enebakk
23. april 1989
Stranden bedehus, Flateby,
ki. 11.00: Familiegudstjeneste v/Helgheim.

Kiut fra besøkstallet
noen. Hovedsakelig skyldes yel dette at vi i den

Gratulerer . med 7-6.rsdagen
som var mandag 17.4.
Fra hele familien

Guilgutten
Torsdag 20.4.
U), 18.30, kr 25.REBELL I BAKSETET>>
SØndag 23.4.
B), 16.30, kr 15.<MIO MIN MIO"
U), 18.30, KR 25.<<REBELL I BAKSETET><
V), 20.30, kr 30.<MASKERADE>>

To snilie, greie jenter i Ytre
gratulerer Kjersti Larsen
med 16-ársdagen 24. april.
Hilsen oss

Steffen Antonsen

Ukens mØter.

Emaus

bor

fyller 1 âr 24. april.
Oldemor, oldefar og Kjell,
farmor, farfar og tante hide,
tante Arnhild og onkel Rune
gratulerer med dagen.

fA' avgjøre

Ukens mØter.
Se ann.

Enebakk Pensjonistforening
har tur til Gausdal høyOellshotell.
Se ann.

Ny fane
Kirkebygden skole.
Se ann.

IL Driv, skigruppa
Arsmøte.
Se ann.

Flateby kino
Ukens filmer.
Se ann.

Enebakk Bygdeungdomslag
har basar/loppemarked.
Se ann.

Enebakk Hagelag
starter kurs om yule vekster.
Se ann.

Gi en dag
til vâre eidre/ufØre.
Se ann.

IL Driv
starter 0-skole.
Se ann.

- Jeg mener skolestyret
har gjort jobben sin, sier
styrets leder Carsten BarbØl (Kr.F) i en kommentar
til at skolestyret nâ har
fâtt . tilbake vedtaket om
budsjettreduksjoner. Dette vedtaket inneholdt
som kjent forlag om at lag
og foreninger skulle betale for leie av skolelokaler.
Saken ble anket inn for formannskapet av Anne Grete
Lossius (Ap). Og formannskapets
tale er kiar. De har sendt saken
tilbake til skolestyret med beskjed om a gjØre jobben bedre.
Formannskapet mener at skolestyrets innsparingslØsninger ikke er akseptable.
- Vi har vurdert lØsninger som
er i trâd med intensjonene i kommunestyrets budsjettvedtak, sier
BarbØl. Nâr det gjelder ytterligere reduksjon i samlingsstyrerstillingene vii det bare fØre til at
andre ma ta jobben med a hoide
orden pa utstyret, for eksempei
rektor, som umulig kan rekke
det. Og er det riktig a pàlegge
folk arbeid de ikke far betalt for.
Ytterligere reduksjon i samlingsstyrerstillingene vil bare fØre til

SPENNENDE FOR HELL
FAMILIFN
1&O FILM AS
Worwa,, I.Ia

Bosse og Benke. En opplevelse
for store og sma i en film som er
bygget pa Astrid Lindgrens bok.
Maskerade. Han spiller Jim, en
ung, veltalende mann som kommer lett inn' i miljØet rundt den
velstaende familien Morrisons.

— Kommunestyret
Se ann.

Mio min mio handler om lille
Bosse, en foreldrelØs liten gutt i
storbyen Stockholm. Han drØmmer om spenning og eventyr,
sammen med vennen Benke, pa
jakt etter pappaen som han haper a flnne. sa en vakker kveld
firmer han en flaske pa en benk i
parken. I flasken er en and, og
dermed apner eventyret seg for

Hei, Steffen!

Go'gutten fyller 1 ar 24. april.
Alle pa toppen av Lia gratulerer deg med dagen.

Betel

siste tiden har hatt spesielt populaire og aktuelle filmer, og noe skyldes
vel ogsâ vairet - den gode
vãren lar vente pa seg!
Over til filmene denne
uken:

at man forskyver problemet. Vi
kan ikke legge opp UI systemer
som inkluderer kommunal dugnad, mener BarbØl. Han er heller
ikke villig til a beskjre posten
for leirskoleopphold, og er prinsipielt imot a redusere tilsynsvaktordnlngen. Det vii igjen fØre til
utgifter pa vedlikeholdspostene.
- Skal budsjettet ga thop er det
to muligheter, enten a redusere
utguftene, eller Øke inntektene,
med andre ord redusere undervisningstulbudet, eller ta betalt
for utleie. Skolestyret kan ikke
ga inior a redusere rammetimetallet.
Det far bli opp til kommunestyret om de VII opprettholde
gratis utleie til lag og foreninger,
eller om de foretrekker a redusere undervisningstiibudet. Jeg
mener denne debatten hØrer
hjemme der.
BarbØl understreker at de ulike altemativer for a fA balanse i
skolestyrets budsjett har vart
seiØst vurdert. Han innrØmmer
imidlertid at skolestyrets vurderinger og belysninger for vedtaket som ble fattet kunne vrt
festet til papiret. Slik som vedtaket ble oversendt til formannskapet var det muligens litt for lite
kjØtt pa beinet, innrØmmer Barbøi.

Han blur foreisket i datteren, men
har samtidig et forhold tl sternoren. Men ting er ikke sa lett som
det synes ved fØrste Øyekast. Noen spiller dobbeltspil. Er virkelig
Tim den han utgir seg for og elsker han Olivia eller har pengene
en stor del av skylden? Spenning
til siste stund!
In ger
Ungdomsfllmen Rebell i baksetet blir vist torsdag og sØndag.
Med sin opprØrske livsinnstilling
forarsaker Senator Ketteredges
datter Robin stadig riper i lakken i farens karriere. Robin ma
ernes, i alle fall inntil videre. Senatoren gir Paul (Charlie Sheen)
løfte om hjelp i sin politiske karriere dersom han kjØrer Robin Ui
den psykiatriske institus,lonen.
Paul og hans kamerat drar avsted medbrakt penger, kredittkort og en neddopet Robin i baksetet. Men hva skjer? Guttene
begynner a like Robin og blir i
tvil om hvem det er riktig a stØtte...
Rob Lowe er tilbake i ifimen

Fil. 1,27-30
-Kjemp for alt hva du ahr kjrt, irte vii en sang pa
barneskolen. Tekstordet sier ogsã noe om kamp. <<- DcKristus, men ogsâ
re fikk den gave ikke bare a tro
lide for ham— >> Ikke det mest populre, men likevel
fuilt bibeisk.

pa

a

a pa

evangeliet. Ikke alle tar imot
- Det kan koste tro
det med velvilje. Er det ikke nettopp da vi kan erfare at
evangeliet løfteross opp?
En død fisk flyter med strØmmen, nedover og nedover. En levende boltrer seg i motstrØm og blir sterkere
og sunnere av det. Ronald Fangen skrev i 1942 noen
strofer i en kjent sang: <<- Det er Guds eget ord: Du skal
ha trengsel, men kjemp frimodig! Se jeg kommer snart!
>>.
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Vi forbeholder oss retten til

kutte ned
for lange innlegg etter beste skjØnn. Vu kan skrive anonymt, men redaksjonen ma ha navn og adresse.

Arbeiderpartiets
to tunger
Enebakk kulturstyres nestleder, Arbeidepartiets Dag Skaug
sier i et leserbrev 1 Vignett onsdag 5. april at Enebakk Fr.P
gang pa gang har tordnet fra talerstolen 1 kommunestyret mot
at skattebetalernes penger skulle sløses bort pa kultur, og av den
grunn mener han at det er frekt
av Enebakk Fr.P a sØke kulturstyret om midiler til driften av laget.
Det ma opplyses at Enebakk
Fr.P. aidri har brukt utrykket
slØse bort>> i forbindelse med debatt om tildeling av kulturmidler. De har gátt imot at kulturmidler tildeles lag, forefinger
og tiltak for voksne, betalingsdyktige mennesker. Kultursektorens begrensede midler ma
prioriteres brukt pa tiltak som
fanger opp stØrre grupper barn
og ungdom.
- Er det frekt, Dag Skaug, av
Enebakk FpU a benytte seg av et
kommunalt tilbud som er ápent
for aile?
- Er det frekt av Enebakk FpU
sØke om stØnad pa Ilk ihuje som
Enebakk AUF har gjort opp til
flere ganger tidligere? Arbeiderpartiets nestleder, og HØyres leder av kulturstyret har tydeligvis
ikke satt seg godt nok inn i kulturstyrets tidligere tildelinger sâ
vi Mr opplyse begge to om at bade Enebakk UH og Enebakk
AUF har sØkt, og Mtt midier i

tidligere ar. Pa dette grunnlaget
sØkte Enebakk FpU om stØnad i
1989.
Vi sØkte kulturstyret om
stØnad til vâre dengang 26 medlemmer ( medJemstallet nar steget siden sØknadstidspunktet)
pa ilk linje som AUF gjorde Senest i 1987 og 1988, da de søkte
om stØtte til sine seks medlemmer. (medlemstallet pr januar88.)
Vi er overhodet ikke bitre over
kulturstyrets avslag pa var søknad, tvert imot. Kulturstyret har
med dette avslaget markert et
tydelig standpunkt om at politiske ungdomsorganisasjoner ikke
er Ønsket blant kulturstØnadssØkerne heretter. Det betyr at
det ikke vii bli aktuelt a tildele
kulturmidler til slike formal ved
senere anledninger.
I Dag Skaugs tidligere nevnte
leserbrev: FrP's to ansikter pastat han at disse pengene FpU
søkte om heller kimne blitt brukt
UI gamle og syke.
Hvorfor stØttet Ikke Dag
Skaug da FrP's forsiag i sak 18/89
i kulturstyret om a tildele Foreldreforeningen for funksjonshemmede barn 5000 kr i støtte
istedet for a stØtte kultursjefens
innstilling pa 1000 kroner?
FrP's forslag fikk kun en stemme, og denne stemmen kom ikke
fra Dag Skaug, men Ira FrP's

Hvorfor9

Ja til et
problemfritt
samfunn
Det er pa tide a rydde iitt i byene va.re. I dag bindes ressurser
opp bare fordi man skal handheve lover Ira en annen tid.
Mens kriminelle trasker rundt
og varetektsfanger soner under elendige forhold, bruker vi for
eksempei ressurser pa en sak
som er et resultat av en by Ira
den tiden man brukte torvmose
som brensel og dyrefor.( Jfr.
moseloven
og Oyer Gjestegaard.)
Vi ma ogsa luke ut flere av de
mangfoldige lover og vedtekter
som har kommet de senere arene.
Lukkevedtektene ma ternes
HELT ikke bare lØses opp silk
som sist de ble vurdert. En forretning ma fA holde opp nár eieren selv vii. Srlig ma vi f bedringer i apningstidene pa de offentlige kontorene. Hvem har
egentlig tid til a bryte av arbeidet for a rekke et kontor som er
oppe Ira kokken 10.00 Ui 15.00?
Heller fá tzor jeg.

Vãrt stille Enebakk er butt berØmt,
ikke ienger for tusser og skrØmt.
Vi leser om fy11 og narkotikafunn,
om tyveri av bil, ja til og med hund.
El voksen dame fra Hammeren
var lei av a hØre pa sytet og jammeren.
Hun mente, med dette vi noe ma gjØre
fØr vi kommer belt ut a kjøre.
Men huff for en skjebne forslaget fikk,
kommunen sa dikke, dikke, dikke, dikk.
Forsiaget til og med til kulturstyret gikk.
Kulturbegrepet er sanneiig vidt.
Hva kan kommunen gjØre med denne sak,
nãr de bare farer med papir og prat.
Skal foiket fa fired for bomsen og bØlla,
ma sannelig Hansen fâ svinge med kølla.
Sven Erik Tysdal

Salong-

rifle

$Ler, det pa tide vi fAr Iov
til a hjelpe hverandre til et
problemfritt samfunn..'

I nrheten av Kiflingmo er det
funnet en salongrifle henslengt 1
veirenna. Det er en enskudds
Kongsberg-rifle det er tale om.
Lensmannskontoret i AurskogHØland lurer nâ pa om det er noen herover som savner en silk.
Det er nemlig ikke meldt noe om
at den er stjàlet hverken UI de eller UI det sent-ale vàpenregister.

Karsten Butensehøn
Enebakk Unge Høyre
egen representant. Her kan man
snakke om dobbeltmoral og to
ansikter.
Et til offentlig bruk, og et til bruk
I lukkede kommuneale fora.
IERLIGHET VARER LENGST!

Hvorfor er det spørsmál vi har?
Hvorfor kan vi ikke fâ svar?
Hvorfor skal alitid vi matte vente?
Hvorfor vi spØr, nar er var tur kan hende?

Lov og orden

For styret i Enebakk FpU
Ronni StrØm
Formann

AL611g
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Hvorfor skal alltid vâre barn jages?
Hvorfor skal ikke de og fá bo
I Si grend der de er oppvokst,
nâr de der Vii sette bo?
Hvorfor far vi ikke renseaniegg?
Hvorfor ikke prioritere oss?
Hvorfor ma vi vente lenger?
Hvorfor skal ALT bli tatt fra oss?

Dine kunder ser etter e
i avisen.
For v1rc ks,....er reklante en itaitirlig dcl av leseStOII.I. De ser etter dine anilonser I lorbindelse med sin
sokiiig etter rare-i lrnItoJon.
Vter sikkcr pd at du Cr tikiede!

Utkantstrøka hva er det?
Vi betaler ogsâ skatter?
Det er visst noe de ikke fatter:
Vi har bare her vrt snille,
men hør oss ná, sá er dere snilie.
Annie Martinsen

Drlv mini - maraton som blir
avviklet førstkommende sØndag
ser ut til a bli en suksess. Da pameldingsfristen gar ut I dag, og
hittil har over 200 meldt seg pa
dette lØpet hvor det startes I aile
klasser, og i to forskjellige distanser, nemlig 3,6 km og 10 km.
- Det er fortsatt muligheter til a
melde seg pa 1 lØpet av dagen, sa
grip sjansen, oppfordrer leder i
frlidrettsgruppa Per Finnerud.

Politirunden

Hvorfor skal vi bli avfolket?
Hvorfor skal vi bli gamlegrend?
Hvorfor skal vi ikke fA ha ungdom;
og barnelatter 1 Or grend?
Hvorfor skal det bli tyst og stille?
Hvorfor ikke lyse sinn?
Hvorfor ikke hØre barnas latter?
Hvorfor bare gamle sinn?

Driv mini maraton

IiiJrntt

Husbrák
Lørdag ved 12-13 tiden ble en mann i
40-ãrsalderen pâgrepet
og kjØrt til fyllearresten
etter I ha stelt I stand
brãk I et hus pa Flateby.

ton tt.
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Fin tl*d for 121
konfirmanter

e

S amtalegudstjeneste

Konfirmantene matte
Av Gunnleik Seierstad svare pa spØrsmâlfra sokneprest Steinar Heigheim.

Søndag formiddag var Enebakk kirke avsatt til samtalegudstjeneste med àrets konfirmanter. Som ventet var kirken fylt opp til siste plass s
de ca 70 konfirmantene fikk
til fulle vist hva de hadde lrt
under konfirmasjonsforberedelsene.

Noe av det viktigste var
samtalen med konfirman-

tene, der sokneprest Heigheim spurte om sentrale
hendelser innenfor kristendommen. Organist Hávard
Oudenstad flkk god hjelp av
den etterhvert; sâ kjente flØytisten Gry Adolfsen med spillingen. Etter gudstjenesten
ble alle invitert pa kirkekaffe
pa herredshuset.

Kveldssamling pa konfirmantleiren pa Lunde i Son. I forgrunnen, Anders
Heimclal som akkompagnerer ailsangen.

Endefig hjemme

Vi nrmer oss slutten
pa enda en konfirmasjonsperiode i Enebakk. Sist
sØndag var det samtalegudstjeneste i begge kirkene med pâfølgende kirkekaffe. NA gjenstâr det
nesten bare fotograferingen og selve konhirmasjonsdagen.
FØr dette har konfirmantene vrt igjennom
mange undervisningstimer hos prestene og vrt
pa besØk i kristne hjem
der det har vrt samtalt
om bade tvil og tro. De 121
unge har vrt en hyggelig
flokk mennesker a ha meda gjØre. De har vist interesse og vrt flinke til a
passe tider osv. Det snakkes vel med rette om at
ungdommen ikke har det
sâ lett. De gjør det ikke
ailtid sá enkelt for sine
omgivelser heller, men vâre erfaringer med ârets
konfirmanter er gode,og
de fortjener ros.
Konfirmantarbeidet
krever mye tid og mange
ressurser. I tillegg til presenes, organistens og menighetsfullmektigens innsats, har hele 18 familier
tatt imot grupper i hjemmene sine og Ca. 30 var

Det var en munster gjeng som ankom Enebakk fredag ettermiddag.
Av Gunnleik Seierstad
Fredag ettermiddag kom de 83 elevene ved Enebakk ungdomsskole hjem fra Berlin. Turen, som blant annet omfattet
et besøk i den tidligere konsentrasjonsleiren Sachenhausen
og I Pergamonmuseet, hadde vrt srde1es vellykket. Elevene fikk vre med pa litt av hvert, og det felles skoleopplegget hadde funger perfekt. Med en og annen walkman og hatt i
kofferten var de 83 elevene enige om en ting: Turen var RAAKuuL, selv om reisen tok ca 19 timer liver vei.

Moro og sprell hØrer med pa konfirmantleir.

Helge Nilsen, ifØrt liila parykk var et syn
som vakte stor munterliet.

med som voksenledere pa
konfirmantleirene. Dessuten stiller folk fra menighetsrádene og andre frivillie opp nár det skal fotograferes og kapper til den
store dagen skal tilpasses
alle mulige (og umulige)
stØrrelser.
Skal en trekke fram det

artigste og kanskje fineste
ved denne tiden, kommer
leirene svrt hØyt. I âr var
vi pa Lunde leirsted i Son.
Du verden - vi har virkelig
hatt det fint. Der skjedde
det meste, men hele tiden
godt innenfor rammen av
det akseptable. En del
sprell hØrer jo naturlig-

med. Noen matte jo selvfØlgelig bade, <<gamle>> ledere som Helge Nilsen og
Erik Skipperud Johansen
inkludert. Noen kreative
jenter flkk kapret 3 par
guttetruser, sydde dem
sammen og sendte dem
opp i flaggstanga. Det ble
imidlertid et farlig leven a
fá dem ned igjen fordi de
ikke hadde tenkt pa a
knyte sammen tauendene.

Sjenerende mye sØvn blir
det heller ikke pa slike leirer, men vi hadde det flnt
sammen i bade skjemt og
alvor.
Takk skal alle konfirmantene ha. Vi hâper og
tror at denne tiden har
hatt betydning for dere.
Takk til alle frivillige ledere for fin innsats. Arbeidet
deres vil bre frukter.
Gunnar Øvstegard
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Kjempestemning med Blonde on Blonde
Det var kjempestemning pa Flateby Samfunnshus
fredag kveld da Flateby ungdomsklubb arrangerte
konsert med rockegruppa Blonde on Blonde.
Bandet ga til beste alle lâtene
pa sin nye LP som blir gitt ut
denne uka, og stemningen var pa
topp hos det fâtallige publikum.
Konserten hadde fortjent storre oppslutning, sier kiubbleder
Renny Hagelin. Bare 50 personer
mØtte. De fikk til gjengjeld en
kjempe musikkopplevelse. Kiubbens folk kjØrte runden pa Flateby i et forsØk pa a dra fiere ung-

dommer til Huset. Men grenda
lot til a vre tØmt for ungdom.
Flere i den aktuelle ársklassen
var vel nettopp kommet tilbake
fra Berlinturen, med behov for a
slappe av etter en lang reise.
Bandet selv var kjempefornØyd etter konserten, og syntes
det hadde vrt fin kontakt med
publikum.

Det var tint i rekkene blant publikum men Blonde on Blonde kjØrte showet og
skapte kjempestemning blant femti begeistrede ungdommer.

Blonde on Blonde i aksjon under fredagens konsert pa
Huset.

H amm arØ
besØk
Vennskapsmellom
forbindelsene
Enebakk og HammarØ
kommune I Sverige blomstrer . I morgen ettermiddag far Enebakk besøk av et ungdomsorkesterfra den kommunale
musikkskolen i HammarØ. 28 ungdommer i alderen 12 - 15 fir inntar
bygda, og skal gi konserter for bygdas ungdomsskoler.
HammarØungdommene, som er innkvertert pa Bjerkely misjonssenter, blir i Enebakk i to dager.

Slutt

pa

sØndagskiubben

NY Sv etur
Første uke i juli blir det
igjen tur med Svanen,
denne gang for 20 enebakkungdonimer
Svanen er en skonnert
bygget i 1915. Den eies av
Norsk Sjøfartsmuseum,
og har siden 1972 vrt
brukt til ukestokter med
ungdom.

- Flateby ungdomsklubb meddeler at det forelØpig ikke blir
noe mer sØndagsklubb, som var
et tilbud for yngre ârsklasser.
Grunnen er ikke at tiltaket ikke
var popu1rt. Tvert imot var det
iJngdommer fra Klubb I pa
stor oppslutning om sØndags- _Flateby har deltatt pa disse tokklubben. - Klubben var en stor tene fiere ganger,
gang i
suksess, men vi har dessverre ik- 1984. I àr skal ogsâfØrste
ungdommer
ke kapasitet til a fØlge opp, sier fra Ytre Enebakk ungdomsklubb
kiubbleder Renny Hagelin.
vre med pa turen. Det blir
sannsynhigvis med 10 ungdomHan kan ellers opplyse at Øvrige mer samt en voksen leder Ira
klubbdrift gar som vanlig, og det hver av de to kiubbene.
vil bli 2 - 3 fredagsdiscoer til fØrs
Men en Svanetur er ikke gratis,
Sommeren.
og kiubbene er derfor interessert
i a komme i a utføre forskjellige
for folk, med
til 2. juli legges det opp til arbeidsoppgaver
tanke pa a skaffe inntekter til tuat enebakkunstnere skal ren. sa ta kontakt med Renny
delta i en kunst og hand- Hagelin I Flateby ungdomsverksutstilling, et jen- klubb, eller Roger Hollund i Ytre
telag fra Enebakk skal Enebakk ungdomsklubb dersom
delta i fotbaliturnerin- du har arbeid til ungdommene.

Ellers har en del av
Hammarø kommunes p0litikere og ansatte planer
om en Norgestur 17. mai.
Meningen er at de først gen. Enebakk sangere og
skal besøke Eidsvold og musikere skal delta pa
deretter Enebakk.
konsert i Hammarhallen,
og et enebakkorkester
Under Vaenernveckan i skal spille til dans i SkogHammarø i tiden 26. juni halisparken.

En tur med Svanen er en
opplevelse de fwrreste
glemmer..

AVISE'N KOMMER
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Glad bygd-aksjonen

LU

Gi en dag

III

váre eidre/ufore

Lørdag 29. april kI. 8.00-18.00 er dugnadsgjengen ute.
Vi vii tilby pensjonister og ufore i Enebakk hjeip med várrengjoring i
hagen og bortkjoring av hageavfaii denne dag.
Onsker du besøk av oss, henvend deg innen 24. april.
Ring tlf. 92 60 60, der vii vi registrere navn og adresse.
HJELPEN ER SELVSAGT GRATIS..
Aksjonen er gjort mulig ved aktiv velvillig arbeidshjelp fra:
Politikere I Enebakk: Arbeiderpartiet - Høyre Fremskrittspartiet - Kristelig Folkeparti - Senterpartiet - Sosialistisk Venstreparti - Venstre
Lions Club - Hagelaget - Sanitetsforeningene Helselaget
Knut Enger Transport - Jon Tonerud Transport
Aksjonen er stottet og annonsen betalt av:

Otterbeck Bil * Per's Gatekjokken * Tore's Mat *
ABC Bank, Enebakk * Harajama Sko * Zan Zara
Mote * Bogerud Tekstil * A/S Linjebygg * Ytre
Enebakk Bensin & Service * Oyeren Bensin &
Service * Enebakk Finasenter * Ivar Vardeberg
* Lokens Matsenter * Thorvaidsen anleggsgartner * Enebakk Trelast * Enebakk Regnskapskontor * Bjerke Dagligvare * Vâg Salongen Frisør * Byggmester Per Erik Ostlie * Bolseth's
Eftf. * Svarthol Brensel A/S Hydro * Ristorante
Italia Pizzeria * Barbol Bygg * Tryti Eiendomsmegler * Karlsens Bilruter A/S avd. hageutstyr,
* Káre's Dagligvarer * Total Bygg A/S Jan Johansen * Vignett.
Vi takker alle for den positive interesse og gleder oss til fe//es innsats for en god sak,
hvor grenser me/lom politiske part/er og frivi//ige organisasjoner ikke eksisterer.

MED HILSEN OG TAKK!

ENEBAKK FREMSKRITTSPARTI
Oyvind Strom

NEBAKK El GLAD BYGD
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Riektiog a ta
inn. boka

Pust i bakken for << bØttebaletten '. Foran fra v. Kjell Matheussen, Anne Marie Berger, Astrid Tombaas, Jofrid Kongsnes, Marit Tysdal. Bakfra v.. Randi Solberg, Karin Ness, Olav Haug, sokneprest Heigheim, Erna Finne, Oddvar Wennevolci og Bent
Bakken Tollefsen.

Dugnad i kirken
Med sporty dugnadsând gikk menighetsrádets medlemmer i Enebakk lØrdag formiddag lØs
vârrengjøringen I
Enebakk kirke. StØv og døde fluer ble
feiet ut av de mektige hvitkalkede yin-

pa

RengjØring av kirken ligger
egentlig inn under kirketjenesrens ansvarsomràde. Men stIllingsressursen til kirketjeneren
strekker ikke, til til de mange
oppgavene som er knyttet til kirktjenersti1lingen. Sà menighetsrâdets medlemmer og enkelte
andre i menigheten stilte velvil-

duspostene av en energisk Jofrid
Kongsnes, mens Kjell Matheussen, Ba!longteateret personhig svingte langkosten over tresøylene under galleriet.

hg opp og ofret en fridag i det nydehige vrvret. Og dagen gikk
med den, for a gjøre grundig rent
i Enebakk kirke, med vask av
vegger, benkerader, vinduer innvendig og utvendig, for ikke 6.
snakke om messingpuss, er ikke
gjort i en handvendig. Mye varin
gãr ogsá med, og siden kirken ik-

ke har innlagt vann, matte dette
hentes i svre dunker.Den jobben tok Ole Dokkehaug.
En duftende ren kirke var det
som møtte foreidre og konfirmanter pa samtalegudstjenesten
dagen etter.

Mette Larsen i Enebakk Bokhandel har gitt boka Sataniske vers iøyenfallende p lass bade i utstillingsvindu
og butikklokale, og kanfortelle om godt saig.
- Selvsagt tok jeg inn boka Sataniske vers.- Jeg synes det er riktig gjØre det, selv om jeg som 0 - bokhandler ikke har forpliktet til det, sier Mette Larsen i
Flatebysenteret.
Enebakk Bokhandel

a

pa

Vinduene skulle pusses,
ogsâ utvendig, for riktig a
s'lippe vârsola til. Ole Dokkehaug ifull sving.. /

Kjell Matheussen svingte Ny vannforsyning anlangkosten over søylene, kommer, og Ole Dokkehaug heller oppi bØtta til
og taket under galleriet.
Ragnhild Kiqen.

- Vi ble tatt pa senga med den
fØrste forsendelsen som kom som
anonym postpakke, men har stor
forstáelse for at forlaget valgte a
Øre det pa denne mâten ut fra
sikkerhetsmessige hensyn.
Selv har Mette eksponert boka
pa sentral plass i utstihingsvinduet, og plakat utenfor butikken
forteller at boka er til saigs i bokhandelen. Mette kan fortelle at
salget av boka har gâtt utmerket, noe Vignett fikk bekreftet ved en tur i bokhandelen pa
markedsdagen lØrdag. Dagen i

forveien hadde bokhandelen fâtt
fly forsyning av boka, men hadde
bare 10 - 12 eksemplarer igjen.
Mette forteller at hun ikke har
fátt noen negative reaksjoner pa
at hun har tatt inn Salman Rushdies Sataniske Vers. Mange har
spurt omjeg virkelig tor, men det
har jeg ingen problemer med. Vi lever i et land med trykkefrihet, og den ma man stâ vakt om.
Derfor er det viktig at alle bokhandlerne tar inn boka, sier Mette.

Human - Etisk forbund:

Lokallaget godt i gang
- . Human - Etisk forbund,
Enebakk Lokahlag har avholdt sitt første ársmøte i
kantina I Herredshuset.

Anne Marie Berger tok seg
av messingpussen

Arsmtet ble kombinert med
en temakveld, og lokallaget hadde farr organisasjonssekretr
Erik JØrgensen til a komme a
holde foredrag om Livssynsundervisning som fag i skolen. Lokallaget anser livssynsundervisning som et svrt godt un-

dervisningstilbud som alternativ
til kristendomsfaget som de mener er for snevert.
Lokallaget vi blant annet spesielt arbeide for a bedre informasjonen til foreidre og foresatte
om muligheten til A utvide sine
barns horisont nár det gjelder
forstaelse for andre religioner og
kulturers hivssyn og holdning.
- Vi tror dette er kontaktskapende og ikke minst forebyg-

gende mot den stadig Økende
rasismen i vârt samfunn, heter
det i en pressemelding som lokallaget har sendt ut etter ârsmøtet.
Laget sier ogsá at de vil gi var
ungdom en alternativ mulighet
til kirkens konfirmasjon, gjennom sehv lokalt a arrangere a arrangere borgerlig konfirmasjon
for konfirmanter vâren 1990.
- Vi er for seint ute til a fá til
dette i innevrende ar, sier Trifle

Alfhei i lokallaget, men neste ar
blir det arrangert borgerlig konfirmasjon lokalt. Lokallagene har
plikt pa seg til a gjØre det.
Det er 10 borgerhige konfirmanter i Enebakk i ar-. De fØler undervisningsopplegget for borgerlig
konfirmasjon i LillestrØm, og
selve ungdomsfestene (konfirmasjonsarrangementet) foregar hØrdag den 6. og søndag den 7. i det
nye kulturhuset pa LØrenskog.

kP 328.-

* Hagetrillebâr
* OIje

KARLSENS
BILRUTER A/S
Avd. Hageutstyr,

tii møbier og terrassegulv 3 I 1ff'
* 7,2 m

4450
kr 875.

114.

1 I kr

aluminiumsstige

Flateby

* Sommermobler
til gode priser

Na er tiden inne for a
tenke var.
Vi har en del klippere
og hageutstyr tii
1 988-priser.
Tenker De pa beleg.
ningssten - kontakt

Tif. Ytre Enebakk - 09/92 52 95
Kirkebygden - 09/92 65 30

oss for prisoversiag.
Er De utrygg pa Deres
gressklipper, tar vi service
pa denne silk at De far en
problemfri sommer.
S..

TIC 09/92 80 13'

HAGE-ELSKERE! ELSK NA..

DET ER VAR!
HEKK
Søtmispel 230,"Coteneaster Canadensis

119
pr. 10 stk.

Knuste
steinmaterialer
for bygg og anlegg.
Havesingel.

Blankmispel 230,-119."Coteneaster Lucidus

KLATREPLANTER
Clematis
85,"Jackmannii"
"villa de Lyon"
"President"
President"
"Made
-Mad Coltre"

NA

pr. 10 stk.

Brudespirea 225

119

"Spirea Grepsheim"

S

pr. 10 stk.

Buskmure 230,-

98.-

"Potentilla Goldtinger"

Arkitekteris
Trost 85,Vârgyvel

79,-

"Ailgold"

39.

—

39.
49

pr. 10 stk.

98.

Liguster 225,-

pr. 10 stk.

PLEN

5990

Plenfro

pr. kg

Heler Pukkverk

Classko —
ubegrensede
monstermuligheter

TH. 92 60 31

Produsent:

O.C. Ostraadt
Forhandler:

Barbol Bygg

Kiaserose
Pr. stk.
Pk. a 3 stk.

OF

Flammentanz 29
Kiatrerose
pr. stk.

BRINGEBIER
<Veten
fl90
((Preussen))
KUN(J

Ostraadt-stein Norges mest solgte
belegningsstein!
Din forhandler kan vise
leggemulighetene. Du fair
tips for si ye1 legging
som mønstervalg.

ROSER
Nina Weibul KUN235

pr. stk.

aiekkket
tory - fullgjodsel - kalk
Trr - busker og
blomster kommer snart

Alt i:

Begonia

2490

Utlele jordfresere
Utlete plenvalser

Kalk

19
25 kg

"Simontorp"

Gjodsel

98.20 kg

"Blâkorn "

Veksttorv

79..1751

"Simontorp"

Bark

580 I

"Fritsoe"

Blomsterjord

pr. stk.

29.251

13-18

SONDAGSAPENT

Ring og bestill

Karisens Bliruter
NS Hageutstyr

Apent till kI. 22.00
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 10

NOR UTVALGET FINNES!
APNINGSTIDERI
HVERDAGER 10-20

LORDAGER 10-18
SØNDAGER 13-18

TLF. 09/8632 10
v/E18

Tegninger/
planlegging

Vekstjord - Hagebark — Sand

av bolig m.m.
Ogsá miljohus.
Formidling av
alle tjenester.

Flere kvaliteter pa lager
Sondager stengt
Transport ordnes

FOSSUM JORD

0

U

/S20 .&4e49

CHRISTINA'S
Hus og Interior

TH. 09/83 72 16 - Mobil 030/10 309
KONTAKT OSS - DIET LONNER SEG

Nordbyvn. 80, Ski
TIf. 09/94 59 40

TENK POSITIVI
TENK HEVE/SKYVEDØR

0)

m

iF.O 6tl.\I
P

EN
STRII"
Forhandler:

FRIVA A/S
OSLOVEIEN
SPYDEB ERG TIf. 02/88 74 50

Du sparer tusenvis
av kroner med Icopal
shingel pa taket

Pi

GULV-FLIS

Vi har
ryddet lageret vàrt, 09
funnet tram en rekke "god-biter" Iii
deg som skal flislegge, enten du er
husbygger eller hàndverker. Vi yter
taglig veiledning og god service.

pa

VEGG-FLIS
ltt$U.

SANITIR

- 500

/0

SEVI LLA
1 x 2O cm, beige oggr8.
Før
5 224-pr m

119-

ARIZONA
15 x 25 cm, Woggr000.
For 234,
Pr, m2

1_05m

Mange farger A velge mellom. Vi
kommer og gir et uforbindtlig pristilbud. Rask legging. Topp kvalitet.

soot .11-BuD
is
$

GOMEZ
15x15cm.2 forger, 214.-.p rn

.\festliLL1

jet0

etc

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

MUD

25 x 25 cm. grà, rrtarmorert
For 304,pr. m2

169-

160m
LA
PLANA
10020cm, 6 larger, ter 198.m' 138-

BLANCO HVIT
31,6x 31,6 cm. For 225.- pr. a2

Lilbud
lClempe GuJ.
morelt

KLINKER

99ALMUE
R0D/BRUN
11,5x24cm, FLAM. For 2lO,-pr. m

MARMOL
20 o 20 cm, grà, beige. For 276,-

169NICOLITH
20 x 20 cm, rod/ban. For 224.- pr. rn

MILJØ
10x20cm, hvit, prO op bla.

162CLASSIC
29,6a29,6 cm. For 380 pr. m'
198EMIL
ASTRA
25025cm glasort. For 338.- pr. m
198-

Produsent: A/S Fjeldhammer Brug

Svein Magne

ONTARIO

SPANSK
ROD
10 x 20 an, LIGL. For 180 pr. m'

, %aT

pe-8
stlS8

o

GULV-FLIS

norsk fhs-&
klink.importi

Her
tinner du ass:
Tandbergbygget
Fetveien I
2007 Kjeier
Teleton (06)81 94 16

m'

-

115

For 198,
Pr. m'

110-

'Jate thsle1eTe
ij deg
SPFC RISER

FREUERLAND
29,6x 29,6 cm. For 380,pr.M2 19

.

APNINGsTIDER:
HVERDAGER
LOW
DAGER

'oftonett-
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Lokalavisene
p0a frammarsj

ti l

Lokalavisene er pa banen som aldri fØr. For Landslaget for lokalaviser ble 1988 et merkeãr, med gjennomsiag for en av organisasjonens hjertesaker, nemlig
pressestøtte til de minste avisene.
Landslaget har nã 45 medlemsaviser,deriblant Vignett. 8. og 9.april hadde organisasjonen sitt landsmØte
i Oslo. Hans Christen Rygh ble gjenvalgt som formann.
- Var fremste oppgave nâ
blir a styrke det organisasjonens plass i pressebildet,
og a styrke det faglige nivaet
bade i organisasjonen og
blant medlemsavisene, sa den
nyvalgte formannen.
Rygh kan ellers fortelle om
vind i seilene for Landslaget.
Til tross for vanskelige tider
for avisene
med konkurser og avviklinger, kommer det stadig nyc
aviser som melder seg inn i
Landslaget. I lØpet av siste ár
er det kommet til 10 nye med-

folket
Enebakkmadonnaen
hører til et av de fineste eksempler pa gotisk
skuiptur i Norge. antagelig laget omkring
ãr 1240.Originalen befinner seg i Universitetets Oldsakssamling,
men en avstøpning i
patinert gips finnes i
Enebakk kirke. Den er
forert kirken av Enebakk Historielag.

lemsaviser, og opplagstallene
er meget gledelig for denne
avisgruppen - Selv om LLA
har fatt gjennomslag i Stortinget for pressestØttesaken,
gjenstar det fortsatt en del.
Na vii vi arbeide aktivt framover for a M. igjennom krav
som fortsatt ikke er innfridd.
Det gjeider blant annet representansjon i stat - presseutvaig, medlernskap i Presseforbundet og omlegging av
statsstØtten silk at det kan
gls tllskudd til investeringer
og nyetableringer, sier Rygh

Kanskje visste du dette,
men er blant de mange som
aidri har sett skuipturen I kirken. Og det er ikke rart. Inntil
for kort tid siden, har den fristet en anonym tilvreise
oppe i koret. NA er imidlertid
den berØmte Madonnaen flyttet ned i kirkeskipet, godt
synlig for she som besØker
kirken.
Skulpturen er plassert i en
nisje pa hØyre iangvegg nár
man komnier inn i kirken.

Hedersprisen til FAD - komiteen

Marl menighetssenter:

Godt i gang med
grunnarbei dene
Stortingsrepresentant Thor Eirik Gulbrandsen mottar
LLA's hederspris pa vegne av FAD - komiteen, av formannen i LLA, Hans Chr. Rygh.
Landslaget for lokalavisers hederspris ble i âr tildelt Stortingets Forbruker og administrasjonskomite. Vaiget av FAD komiteen er en direkte følge av
LLA's gjennomsiag for en utvidelse av pressestØtteordningen.
Flertallet i Stortingskomlteen
talte i siste fase av forhandlingene smaavisenes sak, og vant

aksept for en ordning der smaaviser med oppiag over 1000 og
en ukentlig utgivelse skal kunne
motta 100.000 kroner arlig i produksjonsstØtte.
SaksordfØrer for pressesaker i
FAD - komiteen, Thor Eirlk Guibrandsen (A) mottok prisen pa
vegne av komiteen under LLA's
landsmØte,

Bygningsrâdet har na gitt narbeidene pa tomta. Hvis deres skulle det vre klart for menigbyggetillatelse for Man tidsskjema holder, og dugnads- hetens barnehage til a ta lokalemenighetssenter og bar- gjengen Ira menigheten star pa, ne I bruk Ira skolestart i august.
nehage, og Torsdag gikk
startskuddet for Man menighetssenter.
En maned regner Jan Erik HobØl som er ansvarlig for grunnarbeidene med at det tar a gjØre
klart for byggstart. Fredag morgen var HobØl i full sving med boremaskinen. Det er 70 meter Ira
vegen og fram til senteret, og
ellgrunn hele veien. Det blir
mye sprenging for a koble seg pa
kommunaitekniske anlegg. Det
er to mann som er satt pa grun-

Ny skolefane
Kirkebygden skole skal
fâ fly fane. I den anledning

gãr nâ foreldrerádets arbeidsutvalg ut og inviterer lokale kunstnere til a
utforme forsiag til motiv
og utførelse.
Den gamle skolefanen, som
er Ira 1953 har to barn sittende pa en grasslette som
motiv. Motivet er malt pa silke.

Fristen til a komme med
forsiag til den nyc skolefanen
til Kirkebygden skole er satt
til 15. august.

med ny fane i ar, som det er
175 - ars jubileum for Grunnloven, men vi korn for sent i
gang til det.

- Vi er veldig spent pa hva
vi Mr inn, sier Tore Stra i
foreidreradet. Han haper at
fanen kan vre ferdig til innvielsen av den nyc skolen en
gang i 1991. - Vi skulle ha rikelig tid til det, mener han.
Det hadde selvsagt vrt moro

- Og hvordan skal sa den
nyc fanen finansieres?
- Vi har spart mye, og regncr med a greie resten i innspurten, med velvihlig assistanse Ira andre krefter i nrmiljØet, sier Stra.

Jan E.HobØl har mange timer foran seg med denne
maskinen. Det skal sprenges ut en 70 meter lang grØft.

1.1
/

Oro rnmetur for
HANNE
Kontrakten med i boks, kofferten er
pakket, og nã venter Hanne Oppegaard,
gladhjente fra Ekebergdalen bare pa
kiarsignal. Sâ fort hun far papirene fra
ambassaden hiver hun seg flyet til Florida.
Med bunad, nystrØket skjorte og torader skal hun innta den norske paviljongen i Epcot Center. Der skal hun sammen
med andre norske ungdommer danse folkedans for turister fra hele verden.
ForelØpig har Hanne
kontrakt pa et halvt âr.Men de ser gjeme at vi fornyer den, sier Hanne. Det
viktigste er at vi ikke bryter den fØr tida, da ma vi
betale hjemreisen selv.
Jeg gleder meg, sier
Hanne, og lener seg tilbake i stolen pa terassen
hjemme i Ekebergdalen
hvor váren er kommet for
fuilt. Gruer meg litt og,
kanskje. Nei, det er ikke
det at jeg vil savne Enebakk. Men jeg gruer meg
til a reise fra kjresten
miii. Han blir ikke med
over i fØrste omgang.
Kommer kanskje siden,
hvis vi far ordna jobb. Og
mors hjemmebakte brØd
kommer jeg nok til a savne
veldig.

Begynte som
ãtteãring
Hanne har trâdt sine
barnesko i Leikarringen,
hvor hun begynte allerede
som âtteáring.Folkedans
er hennes framste hobby i
tilegg til toradern som har
hatt fØrsteplassen det siste âret. Gjennom bameleikarringen har hun sØrget
for a viderefØre folkedanstradisjonen til nye arskull, og for kort tid siden
holdt hun swmgkurs for 85
elever pa Kirkebygden
banneskole. Det var kjempegØy, smiler Hanne, som
flkk full respons pa dette
opplegget. - Jeg har butt
spurt siden om ha nok et
slikt kurs, men det har ikke passet slik. Toradern
har tatt mye tid det siste
halvaret. Dessuten har jeg
mange tantebarn som jeg
er veldig opptatt av.... Og

sa kom j Floridaturen da,
masse a ordne?

Fire av fØrti
Det var Mild Degrum
som kom og spurte om jeg
var interessert i a dra til
USA og danse.
- Kiart jeg har lyst til
det, sa jeg.Det var en onsdag. Siden gikk det slag i
slag Det ble ordnet med
konferanse pa SAS lØrdag
samme uke. Tilsammen 40
ungdommer fra hele landet var der til konferanse.
Vi var tre stykker fra Enebakkog det skulle tas ut
tilsammen fire som skulle
fá sjansen til a dra.

Lo og grât
Vi hadde fâtt beskjed
om av avgjØrelsen skulle
tas rnnen tirsdag pâfølgende uke. Jeg ventet og yentet. Hoppet himmelhØyt
hver gang telefonen ringte,
men nei. SA da klokka ble
halv sju bestemte jeg meg
for a dra avgárde pa toraderkurset. Jeg var nok ikke blant de heldige.Hadde
roa meg ned. Egentlig hadde jeg yel heller ikke trodd
Jeg skulle bli blant de he!dige. Jeg var hjemme
kvart over ni samme
kveld. Da ringte telefonen.
Jeg var kommet
med.beskjeden om at jeg
var kommet med. Jeg lo og
grat og skreik om hverandre, forteller Hanne.

Hardt arbeid
gode betingelser
-Fra fØr av jobber det

- Det blir kjempespennende, sier Hanne som slapper av pa terassen hjemme i
Ekebergdalen mens hun venter pa at kontaktpersonen Marit Solli skal ringe
og fortelle at papirene er helt i orden. Da er det farvel Ekebergdalen for et
halvt dr..
150 nordmenn ved den
norske avdelingen i Epcot
Center. Hanne og hennes
unge folkedansekolleger
har ftt brukbare avtaler
som artister. De far gratis
reise. De fØrste 14 dagene
far de gratis opphold pa
hotell inntil det er ordnet
med leiighet for dem i Orlando. Fri bil og brukbar
lØnn hØrer ogsã med til avtalen. De skal danse fern
dager i uken, sju Økter pr
dag, sa arbeidsprogrammet er tett, sá gangsâr kan
man yel saktens fâ.- Isr
med
helt
nye
bunadssko,ler Hanne

Nytt innslag
Hun forteller at folkedans er et helt nytt unnslag

i den norske paviljongen.
Det har ikke vrt prØvd
fØr, og Hanne og de andre
tre ungdommene, som
kommer fra Koppang, LØten og Huk blir de fØrste
som danser der. - Jeg haper vi far vre med a legge
opp programmet for oppvisningene med danser vi
fØler er all right a se pa.
Det erjo ting vi har god erfaring med.

Utadvendt
- Hva med sprakkunnskapene?
- De en ikke akkurat flytende, nei, men jeg haper
det retter seg. Jeg har mm
ungdomsskoleengelsk.
Men ellers gar utdannelsen min mer i retning av
helse og sosialfag. Etter et
ar med sosialfag pa Hal-

senØy folkehØgskole jobbet Hanne pa Enebakk syke og aldershjem.Hun har
ogsa vrt innom tannlegekontor som assistent, har
jobbet i fotobutikk, og den
siste tiden har hennes blide asyn vrt a se bak disken i Ytre Enebakk Bensin og Service. Hanne har
afltid foretrukket utadvendte jobber hvor hun
kommer I kontakt med
mennesker..
Om alt gar etter planen
er hanne tilbake bak disken pa bensinstasjonen i
Ytre om et halvt an. Klant
jeg kommer tilbake til jobben, sier Hanne. - Og det
finnes ogsa grenser for
hvor lenge man holder ut
uten mors hjemmebakte
brØd...

Uonctt-
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Miljøvennlige hus?
Av Christina D. Ostreng
For ikke sá mange âr siden 10
vi ved tanken pa <<gamle dager" den gang man isolerte husene sine med filler og gamle aviser. I
dag ler vi ikke av det lenger.
Tvert imot, man toer sine hender
i fortvilelse over ikke a finne frem
til produkter med de samme naturvennlige egenskapene.
Hva har skjedd med vâre boliger i tiden som har passert?
Selvsagt kunne man ikke fortsette a putte filler og aviser inn i
vegger og gulv for a fá et varmt
hus. Mer praktiske former for
bygningsmaterialer av forskjellige typer ble etter hvert produsert og markedsfØrt. Og med nye
oppdagelser av kjemikalier og diverse sammensetninger, ble det
ogsâ mulig a masseprodusere
nye artikier med stor Økonomisk
vinning. Produktene ble rimelige
i pris, boligene ble billigere og
derved etterspØrselen stØrre.
Dertil tilfredsstilte produktene
myndighetenes tekniske krav og mer enn det. Og vi tettet váre
boliger til det ytterste og oppnâdde store energibesparelser.
Det dukket etter hvert opp
mange leverandØrer av ferdighus. Det var ná produkter pa
markedet som gorde det mulig a
produsere og montere hus pa lØpende band", med stor fortjeneste som resultat. Det ble inngãtt
gunstige innkjØpsavtaler ved
store leveranser. FerdighusleverandØren tjente penger, og byggherren fikk pa en enkel mate levert et ferdig pakke-produkt.

Far ikke
dispensasjon
Bygningsradet har avslatt en
sØknad fra Knut Enger om dispensasjon fra kravene om tilgjengelighet for funksjonshemmede i sitt knontor - lagerbygg pa Gram
Det er andre gang Knut Enger
sØker om slik dispensasjon, og
det er ná laget planer for adkomst via rampe til 2. etasje.. Det
gjenstar imidlertid tilfredstillende adkomstmuligheter til
3.etasje for funksjonshemmede,
og det er denne etasjen Enger na
har sØkt om dispensasjon for.
Bygningsrâdet har imidlertid
avslatt og ber om tegninger til
nØdvendige tiltak snarest.Han
rar ikke brukstillatelsetil 2. og 3.
etasje i bygget, og heller ikke
ferdigattest for det tilfredstiller
byggeforskriftenes krav heter det
i bygningsrádets vedtak.

Nei til
bruksendring
Pal Thoresen, gnr. 90, bnr. 14
har fâtt avslag pa sØknad om
bruksendring fra hytte til
bolighus
Eiendommen ligger i det omrádet som i kommuneplanen
er avsatt til landbruk, natur
og friluftsformâl. Saken har
vrt oppe i bygningsrádet,
formannskap og kommunestyret 11986, og samtlige instanser har avslâtt sØknaden
om bruksending, ogsâ fylkesmannen som behandlet an-

SA satt vi der en tid - i vare tette, varme, syntetiske og rimelige
hus - og var svrt sá fornøyed.
Men sà begynte det a skje ting
med folks helse. Allergier blomstret som aidri fØr, og vi hØrte om
andre alvorlige sykdommer som
man ikke fattet àrsaken til.
Til slutt forsto man at det kanskje var husene váre det kunne
vre noe gait med. Mange av de
mest brukte bygningsmaterialene viste seg a utskille giftige
gasser. Snekkerne vâre fikk lungene fylt med livsfarlige partikler. I tillegg oppdaget man at det
kom farlige stra.linger fra grunnen i enkelte omráder i landet
várt. De tette husene vâre holdt
pa gassene og strálene og gjorde
oss syke.
Na vet vi hva som har vrt feil.
Man har tatt konsekvensene av
det og har blant annet stillet nye
krav til ventilasjon. Det produseres nØdvendige artikier for bygging av miljØvennlige boliger.
Og likevel har vi problemer
med váre hus. Hvorfor?
Fordi sá mange husleverandØrer holder fast pa de gamle produktene med de gunstige prisene. Fordi en omlegging av standardileveranser krever tid og arbeid. Fordi dette i en overgangsperiode vii gi et dyrere produkt
og at man derfor frykter nedgang
i salget. Et ferdighus er en standardpakke - spesial-leveranser
ma overlates til andre.
Det produseres og omsettes
fortsatt helsefarlige bygningsartikier for bruk bade i innredninger og i konstruksjoner. Ved
kontakt med en av de stØrre byg-

geleverandØrer i distriktet, far vi
vite at man forbereder lagerfØring av alternative produkter sâ
fort man registrerer stor nok interesse for disse.
Det finnes i dag bade arkitekter og râdgivere som er motiverte
til a ta imot utfordringen fra
byggherren om bygge en miljØvennlig bolig. Det er fullt mulig a
fâ det til. Vi vet at produktene
finnes. Det er kun snakk om a
Wore en innsats for a spore dem
Opp og sette sammen de rette elementene.
Om ikke lenge vii det giftfrie
hus vre langt oftere a finne
blant nybygg - for til slutt a bli
det dominerende. Trolig tar ogsa
myndighetene fornuften fangen
og stiller dette som et krav. Vi
skal ikke ga lengre enn til vart
naboland i Øst, for man stiller
krav til beskyttelse mot radongass for a kunne selge en bolig.
I mellomtiden fAx vi i en overgangsperiode satse pa litt ekstra
arbeid og kanskje litt høyere
byggekostnader. Til gjengjeld fr
vi en sunn bolig.
Til syvende og sist er det forbrukeren og ikke produsenten
som styrer markedet. Ved a vre
med pa a Øke etterspØrselen, vil
bade produksjon og tilbud Øke.
Derved vil ogsâ prisene falle.
Vi ma bygge hus som er sunne
A bo i. Vi bygger hus som váre
barn skal leve opp 1. Vi kan forberede bra pkonomi, sunn boligstandard og god helse for vâre
barn og deres etterkommere.

Skogbrannslokking
med helikopter
Fra lØrdag 15. april er skogbrannhelikopteret igjen i
beredskap. Det er Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE), som for fjerde ár pa rad bar inngâtt
en avtale med Helikopterservice A/S om skogbrannberedskap.
Helikopteret vii ha Notodden
og HØnefoss som hovedbaser,
men kan ved behov flyttes. I
praksis kan maskinen settes inn i
skogbrannslokking over hele
landet. Skogbrannhelikopteret
disponeres gjennom Hovedredmngssentraien pa Sola.
Helikopteret har vist seg svrt
effektivt til a slokke skogbrann. Deter bakgrunnen for at vi ogsa i
ar for statlige midler etablerer
skogbrannberedskap med helikopter. Dette ma imidlertid kun
sees pa som et supplement til
brannmannskapenes innsats pa
bakken, sier ovenngeniØr Even
Skredsvig i DBE.
I for sommer ble skogbrannhelikopteret i et tilfelle ogsa forsØkt brukt til slokking av byg-

ken i 1987
Eiendommen ligger innenfor et omráde hvor det ifølge
kommuneplanen ikke skal
gis tillatelse til oppfØring av
ny, eller utvidelse av bestâende bebyggelse unntatt som
ledd i det tradisjonelle landbruk. Dessuten ligger eiendommen i det som i forurensingsloven defineres som
tettbygd strØk, og altsá utenfor omrãdene hvorkommunen har fátt rammeavtaler for enkeltutslipp.

ningsbranner. - Vare erfarinr
tilsier at helikopteret ikke egner
seg til slokking av slike branner,
og vi har i var instruks til brannsjefene sagt fra at skogbrannhelikopteret ikke kan rekvireres til
bygningsbranner,
tilfØyer
Skredsvig.
Rask og effektiv slokking
Skogbrannhelikopteret kan
were raskt framme pa brannstedet og begynne slokkingen for
brannen har ftt et stort omfang.
Dette er svrt viktig nâr det oppdages skogbrann pa steder hvor
bakkemannskapene ikke kan
komme raskt fram til brannstedet pa grunn av store avstander
eller vanskelig terreng. Med sin
spesialkonstruerte bØtte, kan
helikopteret starte slokkearbeidene umiddelbart sá lenge det er
tjem, vann eller elver i nrheten.
Helikopteret kan da slippe 1.500
liter vann om gangen med fà mlnutters mellomrom.
Helikopteret er ogsâ velegnet
til a frakte bade braxmmannskaper og materiell raskt inn i
brannomrãdet, noe som kan vre viktig i bekjempelsen av branner som strekker seg over store
oxnrâder.
I beredskap fra 15. april
Erfaringer fra tidligere ar viser
at det kan bli alvorlige lyngbranner
SØr- og Vestlandet tidlig
pa vâren. I ar har det ogsá vrt
lite snø mange steder pa østlandet, og det er derfor store muligheter for rask opptØrking

Plakett til
<< Arets bedrift
0

>>

Enebakk Nringsrãd skal i ãr for fØrste gang
tildele sin pris til Arets bedrift.I den anledning
har râdet gatt ut og invitert lokale kunstnere til
komme med forsiag til Worming av plaketten
som skal tildeles prisvinneren. sa langt bar ingen
meldt seg med forsiag, og fristen for innievering
gâr ut 1.juni.

a

—Vi er forundret over at vi ikke har hØrt et pip, sier Nringsrádets sekretr Kan Elisabeth Morbech. Hun haper at det skal
rette seg, og miimer om at det er satt opp pengepremler til de
tre beste forslagene.
Nringsradet tar sikte pa en aug tildeling av sin pris "Arets
bedrift >'. Formâlet med prisen er a hØyne kvaliteten og servidenivaet i nrings1ivet, og heve de generelle kunnskaper om nringslivet i kommunen. Prisen skal tildeles den bedrift som best
oppfyfler intensjonene. Jury er styret i Enebakk Nringsrâd.

Gront lys for
utvidelse hos
Otterbeck
Otterbeck Bil og Kara- ringsplan for omrádet, og evenosseri pa Gran har sØkt tuell utbygging kan ikke finne
bygningsrâdet om tillat- sted fØr denne reguleringsplanen
else til utvidelse av sitt foreligger.
Omrádet som berØres i Eneverkstedbygg pa Gran.
Den planiagte utvidelsen er pa
432 kva. og vii strekke seg inn i
SKI kommune.
Bygnlngsrâdet har gitt grØnt
lys for utvidelsen. De har i prinsippet ingen innvendinger mot
utvidelse av verkstedet, men sØker ma da utarbeide regule-

bakk er avsatt til Industriomrâde. men en del av utvidelsen
strekker seg inn i SKi, og inn i et
omráde som Ski kommune har
avsatt til natur og friluftsomrade, og som ligger innenfor Marka
- grensen. Otterbeck har ogsa
sØkt SKI om tifiatelse til a utvide.

We Enebakk postkontor
Ved Ytre Enebakk postkontor er det ledig en stilling
som landpostbud vikar. Tjenesten bestár i a avlØse i bilende postomdeling med ekspedisjonstjeneste ved det
faste budets ferier og andre fravr.
SØkere ma disponere bil til bruk i tjenesten mot utbetaling av bilgodtgjØrelse.
Fulistendig kunngjØring er foretatt pa postkontoret.
Nrmere opplysninger om arbeidstid, lØnn og arbeidsmfljØ far du ved henvendelse til postkontorene.
SØknadsblankett far du ved nrmeste postkontor.
SØknadsfrist: 28.04.89.
SØknad vedlagt attesterte kopier av vitnemâl og attester sendes
LillestrØm postkontor,
postboks 113,
2001 LillestrØm

posten
EMAUS
N.L. MISJONSSAMBAND
Onsdag 19.4. kl. 19.30: Vi samles til bØnn for mØteserien.
SØndag 23.4. Id. 18.00: Vi deltar i vennefest i Misjonshuset.
25.-30. april mØteuke ved forkynner Gunnar HamnØy.
Mye sang og musikk.
Velkommen.

iiigutt
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Foig med

han tatt inn til avhØr, men
nekter forelØpig all skyld. Det
gjenstâr da for han a bevise
hvem som har benyttet hans
telefon - for telefonsamtaler
kan som kjent spores tilbake
til oppringeren.

I

Dagmamma
ledig 1 Kirkebygden.
Tif. 92 64 82

Svart gutteur

'tA1flCtt

mistet 12.-13. april, str. Vestbyvn. - Vâglia.
Henv. HE 92 5112

El

KUNNGJORINGER

ForelØpig har to andre Romerikskommuner gjort avtale
med lrerne om overtidsbetaling 17. mai. Det er
Skedsmo og Nannestad. Aurskog - HØland, Eidsvoll og UIlensaker har sagt nei til a betale lrerne overtid pa Nasjonaldagen. I en rekke andre
kommuner i fylket avventer
man ná behandling av saken i
kommunale organer.
Jeg kan ikke se behovet for
A legge dette fram som sak i
skolestyret all den tid retten
til overtidsbetaling nâ er tariffestet giennom UFA - kjennelsen, sier skoesjef Hans Erik
Holm. - Jeg firmer det ogsá
forbausende om man i dette
dobbeltjubileumsáret, ikke
skulle Ønske lremes medvirkning ved 17.mai - feiringen. Jeg sâ det som vesentlig
A ía avtalen i havn raskt og
smertefritt. Og siden skolestyret ikke har mote fØr 9.
mal, ville det bli for lenge a
vente pa en avklaring. A kalle
inn til ekstraordinrt skolestyremØtepâ-denfle saken synes jeg vile virke demonstrativt.
- Men skolestyrets leder
burde vel blitt orientert om
avtalen?
- Nár sá ikke er gjort, har
det vel sammenheng med sakens størrelse. Jeg synes ikke
dette er noen stor sak. Det er
vel reaksjonene I andre kommuner som har skapt blest
om den. Her har avtalen som
er inngâtt sá langt gitt ro om
saken. Mitt Ønske var a etterleve UFA - kjennelsen pa et
sâ tidlig tidspunkt at problemene ikke kom, sier Holm,
- og jeg synes vi har kommet
fram til en god avtale, som jeg
hadde regnet med a fâ bade
ros og applaus for.
- Men selvsagt kan avtalen
reverseres dersom skolestyret
ønsker det. Saken vil bli lagt
fram som referat i neste skolestyremØte.

Enebakk kommune

Aonser loses
v folk flest

PINSEM IGIIETEN
ENENEUAK I
Yrlihi

Onsd. 19.4. kl. 19.30:
Bibel og born.
LØrd. 22.4. kl. 16.00:
Bibeltime: <<Jesus>> ved
Arvid Eriksen.
SØndag 23.4. kl. 10.00:
SØndagsskolen.
Ki. 18.00: Oddleif Wahil.
Alle velkommen.

Regulering

Enebakk kommune
lnformasjonsmote - kloakkplanen
m.m. - Ytre Enebakk

V_

Enebakk kommune inviterer til âpent informasjonsmØte onsdag 26. april ki. 19.00 pi Mjr ungdomsskole.
Vi Ønsker a informere om foreløpige planer for utbygging
av nringsomrádet pa Gran, kloakkering av Ráken, omlegging av riksveien og bygging av gang-/sykkelvei pa
strekningen Kvernstuen - Ráken. Planer for utbygging
av Ytre Enebakk kloakkrenseanlegg vil ogsâ bli kommentert.
RAdmannen

Stadfestelse av reg u len ngsplan
I samsvar med plan- og bygningslovens §
27-2 nr. 3 gjØres det med dette kjent at Miljøverndepartementet i brev av 15.02.89 har stadfestet reguleringsplan
for <<Knut Enger nringsomrâde pa Gran.
Planomrâdet omfatter eiendommene gnr. 91 bnr. 622,
636, 640 og 660 og er Ca. 74 daa hvorav 50 daa er regulert
til nringsvirksomhet og Ca. 20 daa til grØntbelte.
Departementets stadfestelse kan ikke páklages.
Eventuelle krav om erstatning eller innlØsning ma for
ubebygd eiendom framsettes innen 3 âr fra denne
kunngjøring. For bebygd eiendom senest 3 âr etter bebyggelsen er flernet, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og
42.
Enebakk bygningsràd

IV

Enebakk Pensjonistforening
Pensjonistforeningen har tur til Gausdal HØyfjellshotell
fra tiden 6.6. - 9.6.89. Pâmelding til Annie Martinsen, tif.
92 62 35, innen den 7.5.89.
Styret

Basar loppemarked
- auksjon
pi BØndernes Hus lØrdag 22. april ki. 12.00
Lopper mottas - kan leveres direkte pa Bøndernes Hus. Alle dager (kveldstid). Mot opp.
Arr. Enebakk
Bygdeungdomslag

Enebakk
kommune
Enebakk kommunestyre/valgkomiteen

innkalles til mote i Herredshuset mandag
24. april 1989 Id. 18.30.
Repr. fra Follo krisesenter vil vre til stede
fra Id. 18.30 for a orientere om og svare pa ev. spørsmal
om krisesenteret.
Godkjenning av protokoil fra kommunestyremØtet 13.
mars 1989.
Sak nr. 16/89 Forslag til rikspolltiske retningslinjer for
regional planlegging og mlii økrav i forbindelse med hovedflyplass og tilbringersystem (Hurum-prosjektet) hØring.
Sak nr. 17/89 HØringsuttalelse: Forsiag til prosjekt om
utbyggingsmØnster og boligbygging i hovedstadsomrâdet.
Sak nr. 18/89 SØknader om fritak for tillitsverv.
Sak nr. 19/89 Lan i Husbanken til videre utlân 1989.
Sak nr. 20/89 InnhØring av differensierte tilknytningsavgifter for kloakk - Endring av forskrifter.
Sak nr. 21/89 InnfØring av fast ordning med nrkringkasting.
Sal nr. 22/89 Bruk av fondsmidler - Enebakk kommuneskoger.
Sak nr. 23/89 Opptak av ungdomslán til videre utlán.
Sak nr. 24/89 Opprettelse av boligstiftelse for utleieboliger for ungdom i Enebakk, samt godkjenning av vedtekter for stiftelsen.
Sak nr. 25/89 Opptak av lan - prosjektering Kirkebygden bameskole.
Sak sir. 26/89 Suppleringsvalg.
Sak nr. 27/89 Forsiag om a sende henvendelse til justisministeren - Interpellasjon til ordføreren.
Sak nr. 28/89 Interpellasjon fra Tom Nilsen, Enebakk
SV - -Gratis rettshjelpkontor i kommunen>>.
Sak nr. 29/89 Interpellasjon fra Gina Sigstad, Enebakk
Venstre - <<SØppelproblemet i Enebakk..
Sak nr. 30/89 Interpellasjon fra Tom Nilsen, Enebakk
SV - <<KontraktØrvirksomhet>
Sak sir. 31/89 Interpellasjon fra Tom Nilsen, Enebakk
SV - <<Bruksendring til hyttebeboere under visse forutsetninger>>.
Sak nr. 32/89 Interpellasjon fra Jan BrunstrØm, Enebakk Ap - <<Sommertidsordning for turnusarbeidere ansatt i Enebakk kommune-.
Grunngitt spørsmál fra Jorunn Buer, Enebakk Ap zAvlØpsordningen for Burstad>>.
Referatsaker.
Eventuelt.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret i kontortiden kl. 08.00-16.00. Saklisten er ogsâ utlagt til gjennomsyn pa Enebakk folkebibliotek i âpningstiden.
Enebakk formannskapskontor 12. april 1989
Kãre KjØlle, ordfører

-

starter 0-skole (orientering)
torsdag 27.4. kl. 18.00 pa Ytre Enebakk
skole. Avgift kr 25,-.

Skigruppa
Arsmøte holdes pa Klubbhuset torsdag 11. mal
-89 kl. 19.00. Vanlige ârsmøtesaker. Saker som
Ønskes behandlet ma vre levert styret innen
3.5.
Styret

Vi onsker kontakt med en

pianostemmer
Ring 9288 19

Kurs om
yule vekster
(Det gronne kjokken)

Enebakk 1-Icigelag
starter kurs ons. 26. april Id. 19.00 pa Kirkebygden
barneskole. Alle interesserte, medlemmer og ikkemedlemmer, kan melde seg pa til Esme Knagen.
hjelm, tlf. 92 50 58, der far du ogsâ alle opplysninger.

RØRLEGGER

JOHN A. ANDRESEN
mmII!I

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Bevervn. 11,
1914 Enebakk
Mob.tIf. 094111 747
TIf. 92 48 92
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1-Mg utdanning i

tolkekunst
Praktiske og teoretiske fag. Tekstil, metall (m.a. sylv, fillgran) og tre (ogsa instrumentbygging: langeleik, harpe).
Kurs I restaurering og ymse gamle màleteknikkar.
1 âr pa metall-linja tel som 10 mnd. lretid for filigransylvsmedar.

1-árig utdanning i

tt . MARKED

Billig renhold

Fta den eon- fil den andre
lIAR DU NOR DU VII
SlICE - ELLER ElOPE

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

Konhirmasjonsdress
selges

Aabergs Renholdsservice

hvit mlkort jakke, str. 48 B.
Tif. 92 84 94

Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6

TIf. 02/27 02 23 - 02129 15 27
mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18

folkemusikk
El teoretisk og praktisk innføring I norske folkemusikktradisjonar (song, spel og clans) og korleis desse kan formidlast.
Arskursa kan godkjennast som del av lrerutdanning eller
anna hogare utdanning (grunnfag).
Soknadsfrist 1. mai.
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Telemark LerarhogskuIe

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL.
I

Folio Varmeservice

Folkekunstlinja i Rauland

v/Bjørn Brodholt, Tomter

TIf. 036/73 330 el. 73 228 og 73 292

TIf. 92 2610

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Folkemusikklinja i Rauland
TIf. 036/73 566 el. 73519 og 73292

I

I

Be om plan

SILDN ES NATURSTEIN
MONUMENTER SKIFERMARMOR
Kroervn.115 -1430 As -TI f.09-94 3333

IOd

NY lane Kirkebygden skole
Foreldrerádets arbeidsutvalg inviterer lokale kunstnere
til A utforme forsiag til fly skolefane.
Forsiaget ma inneholde motiv, utforming, materialvaig
og pris.
Nrmere opplysninger v/rektor Kari Saitnes, tif.
9261 13.
Frist for innsendelse av forsiag 15. aug. 1989.

BOLIGSOKES

Kan noen bjelpe oss?
tre ár ser etter et <<krypinn".

Ektepar med en datter pa
Vi skal bygge hus i Ytre Enebakk, og trenger et sted a bo
i byggeperioden. Kan du hjelpe - ring oss!
TIf. 09/92 47 04 (ikke-røykere)

Par med ett barn sØker

boliglleilighet
for kortere periode. DET HASTER.
Ring 92 82 33 eller 92 6165

Ski
Bcravclscsb'r
0

St. Halvardsgt. 33
0192 Oslo 1

CHR SI7NSHUD EFTF I.

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele dOgnet
Vi kornmer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byri
gjennom 60 fir

TIf. 09/92 45 29
TIf. 02/57 1055

CAT'ERI '
Sniffer - smorbrod - koldtbord - gryter og middager
i 6R 4twGER GBATiS

lllluhIllIlllluTp

/

H-vinduer og dOrer

-5//h i/il Why ilet

Strommen heve-/skyvedør,
Strommen sikkerhetsdor, fast
vindu, kjellervindu, blyglassvindu, tundorer, sprosserammer, Sweedor utgangsdoier
Be om ti/bud:

Friva A/S

1820 Spydeberg. TIf. 09/8374 50

KJØPES

Hytte
Ønskes kjØpt i Ytre Enebakk av Gartner. Alt av interesse.
Tif. 02/27 55 35 etter kI, 20

TIL SAWS

Bar &
Danserestau rant

Topp,
levende musikk

Fra RIDESTALLseIges

HESTEGJODSEL

fre.-Iør. 19-02

Sundby, Dalefjerdingen

Levering av
koldtbord, snitter,
varmretter til
alle anledninger

TIf. 92 63 68 eller 92 62 40

Alle rettigheter

En fin gjødsel og jordforbedrer leveres tilkjort, eller de henter selv pa

Avd. Ski:

Billig og bra delebil selges
Opel Kadett, 73-mod., motor/dekk god stand.
Tif. 92 65 09

Sentrumsbygget i
Ski Nringspark

TIf. 09/87 59 76

La oss ta portrettene til minne om
den store dagen. Portretter silk du
vii ha dem - i festantrekk
og i uformeiie fritidsklr.

Fotografi 150 hr
1839-1989

METRO
(I SENTEH Loreiiskog Fotosenter a/s
TIf. 02/70 81 46
FOTOGRAF JOHN S. HOSETH

15

Z4, nett
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El EN DOMS FORM.

RAMMEVERKSTED

RESTAURANT

ENEBAKI( BitVERKSTED

EIENDOMSFORMIDLING

Galled Nygàrd

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria

Vi ordner LAN
for kjøper/selger

Forgasser Bilelektrisk
Bâtmotorer
Innehaver: Jan Haagensen
do Enebakk Finasenter
-

Flateby

SVEIN H. HELLER A/S
-

tlf. 92 80 80

Alt i mat til hverdag og test.
Catering Restaurant
-

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER
JERNB.VN. 2, 1400 SKI

-

TLF. 87 3737

Galled

-

innramming

Guilmedalje i innramming i 1989

Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 88 60

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD

-

RORLEGGER

KjØpe eller selge
eiendom?

Utsigts rammeverksted

Kontakt:

Askim

TRYTI EIENDOMSMEGUNG tilS

1570

TH.

Audi

Bevdhingshaver: Adv. Helge A. Tryli
FjeIleeen 55, 1914 Ytre Enebakk
III, 0992 55 70

1800 Asklm

INSTALLASJONSFIRMA

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

KJEIJ. BRENQJORIJ
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094126 165

BRENSEL
Esso diesel, parafin og fyringsolje

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

I

Enersen A/S

1912 Enebakk

jr-fl.,.u',,rrlr

El LAG

Jan M. Johansen
TIf. 92 82 90

Asveien 7, 1911 Flateby

Hf. 92 63 00
Ed]

—

(J

Grendesenleret. 1911 Fateny
Tlt.928049

Man.

Apningstider:

stengt

9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00
Htlsen Ase Mette

Tirs., tots.
Fredag
Ldag

Minigraver til We
Graving transport sprengning
Mur- og betongarbeider
-

-

Mur & Graveservice A/S
1911 Flateby
TIf. 09/92 61 18 — 09/9262 56
094/25 366 094/08 438
-

DAME- OG HERREFRISOR
SOL PARFYMERI
-

Mand,-tred. 10.00-18,00
Torsd. 10-19
Lord. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

v/Trygve E. Andresen
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.

-

(Enebakk

'J
Ie9nskapskontor
Medlem av
Forenirig
bRF Norske Regnskapsbyrâers

TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

KR
Godkjent regnskapskontor

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
-

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

FRISØR

BYGG OG ANLEGG

Mur, puss,
peiser og thser

-

1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsá kveldstid

Regnskapskontor

utferer alt i el-installasjoner

TIf. 92 81 24

VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID

Hovel Heiaas

Strømsborg &

I

Enebakk rørieggerliedrift

Sa/g av
medaijeskap og innrammede akvarel/avttykk

REGNSKAP

Erling Rod A/S

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss.
TIf. 88 16 15

Alt I innramming

Lidbrukspegnski, Økmi
& handeIwegnski
Brede Cjestang
Flateby. TIf. 92 81 49

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk

-

tit. 92 43 54

Erik Kjelgaard
Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.

Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.

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

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby
92 87 39
92 80 31

'rlf. kl. 8.00-15.00
TIf. utenom kontortid

Kvelder, etter avtale

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 0992 46 82

TRAFI KKSKOLE

Scan consult
Service-senter for n00ringsdrivende.
Regnskap, forretningsførsel,
bedrifts-ràdgivning.

Gran, 1914 Ytre Enebakk

-

tit. 92 47 74

-

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplring pa b/I
Teorikurs

-

Fase II

TIf. 06/81 42 92

GLASS

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE

onomi & Regnskap Enebakk A18

Enebakk glass
Alt / glassarbeid

Alt innen regnskapstjenester
Reg. revisor Sten Røvik

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 87 37 10

Kiasse A Masse B
Teorikurs Kjøretimer
-

-

Alt / mur- og pussarbeid
hf. 92 63 46

Senteret, 1914 Ytre Enebakk

Svein Thorsen
FIeIIvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

-

tit. 92 46 13

Telefon 92 53 31

-

94 22 65

SPESIALFORRETNINGER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

III. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris

Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utferer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging 09 tapetsering.

TIf. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705
BYGG- OG TØMMERMESTER

Per-Erik Østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING PROSJEKTERING
-

-

-

-

TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

TRANSPORT

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

D.FREIIAG8,COAS
Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrøm Svakstrøm
Bil Elektro
-

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tit. 09/92 62 94

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

SKEDSMO OYREKLINIKK

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

KIIIKK RENS

zJ&z&zama
Vi renser det meste:

Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

TEPPE- ENGROS A/S
ALT I TEPPER

N. Riisgärd, Kjeller
fra Fetvr,. v/flyplassen)

OG GULVBELEGG

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
(,DROP-lN 8.30-14. Stengt heig.

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fylimasse
-

lnneh. Leif Vedal

Vet. Knut-Arne NverdaI
(skill

On' nodvendig mater vi
til kjøretimer i Enebakk.

1911 Flateby
TIf. 92 80 21
Mobil 030/06 359

Flateby

-

Of. 92 80 42

Brødrene Sandâs
Transport

-

A/S

dumperbil og bit m/kran.

Pukk sand
Korn, gjodsel og kraftfôr
-

1911 Flateby
TIf. 09/92 88 71 92 81 46
Mobil: 030/18 932 030/18 933
-

-

Aage W. Svarthoel
Tipp-bil transport
V. Enebakk 09/92 41 84

Stra'lende
markedsdag
Flatebysenterets rneringsdrivende avviklet lØrdag
sin tredje markedsdag i strálende vãrver. Det er Senterforeningen som star for markedsdagene som er i
ferd med a bli tradisjon.
- Senterforernngen fortsetter
med markedsdagene nrmest pa
oppfordring fra publikum, foreteller Kenneth Pettersen i Enebakk Sport og Fritid.— Folk liker
at det er aktiviteter I gang her
nede, og neste markedsdag kommer i juni.
Bedre vr for markedsdagen
lØrdag kunne man knapt Ønske
seg. Allerede fra tidlig pa dagen
var det et yrende liv pa Senteret,
og forretningene kunne skilte
med mange knalltilbud. Flere av
dem hadde trukket Ut av butikken med sine gode tilbud I det
deiige várvret. Utenfor Ristoranten var det rene sydlandske stemningen, med hvite smáborder hvor publikum lesket seg
med kaldt drikke i temperaturer

vi forbinder med en helt annen
ârstid. Midt pa dagen viste gradestokken henImot 20 grader i
skyggen!
Stranden skolemusikkorps er
butt en naturlig del av markedsdagen, og hadde samlet et stort
publikum til sin minikonsert pa
Sentertunet. Ogsá auksjonen
som ble avviklet med Ørnulf
Eidsvold som spirituell auksjonarlus fikk god oppslutningen, og stemningen var hØy. Det
var gjenstander fra senterets forretninger som ble auksjonert,
blant annet forundringskurver
med matvarer. En heldig person
fikk ogsá snappet til seg en Helly
Hansen parkdress for 120 kroner.
Skolemusikken var pa plass
med saig av pØlser, kaffe og Va-

Stranden skolemusikkorps haT vcrt et selvskrevent innslag pa Senterforeningens
markedsdagerpâ Flateby. Ogsâ iØrdag var de med a skapefestivitaspá en stràlende
dag.

L ions tok jobben
Fern flittige karer fra
Lions svingte malerkosten over veggene pa
Mari kapell i det deilige várvreret fredag
morgen
- Det var Lions som til syvende og sist patok seg a male
kapellet for 6000 kroner etter

at andre forefinger hadde
avslâtt pa grunn av den dârllge betalingen.
- Men, vi synes det var all
right a ta det, sier Nils Wiik
som var blant arbeidsiaget pa
snuaset irenag morgen. innsats i nrmlljØet og veldedig
arbeid er noe av var virksom-

het i Lions.

fler under hele arrangementet.
PØlsesalgog pa 21'en ble kjØrt i
regi av skolemusikkens arrangementskomlte, og inntekten gikk
til skolemusikken, mens kaffe og
vaffelsalget ble organisert av musikantene selv. Inntekten her
skal gâ til en korpstur.

- ForelØpig er det skolemusikken som har dominert aktivitetene pa tunet pa markedsdagene, sier Kenneth Pettersen,-,
men framover kommer vi ogsâ til
A trekke inn andre lag og organisasjoner som matte ha lyst til a
bruke sentertunet pa silke dager.

Fredag var gutta godt i vei
med andre strØket etter a ha
brukt tre dager pa skraping
og grunning. Et par dager til,
sa skune vi vre pa net nrmeste ferdig, mente de.

Annonser leses
av folk flest

Kontopfellesskap
soker interessenter til felles:
Disse karene svingte malerkostenfredag formiddag. Fra v.. AsbjØrn Buer,
Jacob Ungersness,

Hroar Kjelgârd, Henry Bráte og Nils
Wiik.

Redaksjon og eksped!sjon:
Nyberg

/

Ikgnett

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

Sentralbord - kontor
- telefax
- sekretrtjeneste
- kopiering
- andre tjenester
Nrmere opplysninger: tlf. 92 47 94
Annonsepriser:

PrIvattelefoner:
Ans, red. Aslaug Tidemann 92 45 35
Ann. kons. Ella M. Wenli 92 63 39
Ann. kons, Soiveig Eriksen 06/83 72 56

Avien trykkes I Indre Smaalenenes Avis

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

Abonnementspris:
Kr 110,- pr. halvSr, kr. 220,- pr. Sr.

Stra'lende
markedsdag
Flatebysenterets rneringsdrivende avviklet lØrdag
sin tredje markedsdag i strálende vãrvr. Det er Sen
terforeningen som star for markedsdagene som er I
ferd med a bli tradisjon.
- Senterforeningen fortsetter
med markedsdagene nrmest pa
oppfordring fra publikum, foreteller Kenneth Pettersen i Enebakk Sport og Fritid.— Folk liker
at det er aktiviteter I gang her
nede, og neste markedsdag kommer i juni.
Bedre vr for markedsdagen
lØrdag kunne man knapt Ønske
seg. Allerede fra tidlig pa dagen
var det et yrende liv pa Senteret,
og forretningene kunne skilte
med mange knailtilbud. Flere av
dem hadde trukket Ut av butikken med sine gode tilbud I det
deuige vârvret. Utenfor Ristoranten var det rene sydlandske stemningen, med hvite smâborder hvor publikum lesket seg
med kaldt drikke i temperaturer

vi forbinder med en helt annen
ãrstid. Midt pa dagen viste gradestokken hemmot 20 grader i
skyggen!
Stranden skolemusikkorps er
butt en naturlig del av markedsdagen, og hadde samlet et stort
publikum til sin minikonsert pa
Sentertunet. Ogsâ auksjonen
som ble avviklet med ørnulf
Eidsvold som spirituell auksjonarlus fikk god oppslutningen, og stemningen var hØy. Det
var gjenstander fra senterets forretninger som ble auksjonert,
blant annet forundringskurver
med matvarer. En heldig person
fikk ogsa snappet til seg en Helly
Hansen parkdress for 120 kroner.
Skolemusikken var pa plass
med salg av pØlser, kaffe og va-

Stranden skolemusikkorps har vcrt et selvskrevent innslag pa Senterforeningens
markedsdagerpà Flateby. Ogsâ lØrdag var de med a skapefestivitaspá en stràlende
dag.

L ions tok jobben
Fern flittige karer fra
Lions svingte malerkosten over veggene pa
Mari kapell I det deilige várveret fredag
morgen.
- Det var Lions som til syvende og sist pátok seg a male
kapellet for 6000 kroner etter

at andre forefinger hadde
avslátt pa grunn av den darlige betalingen.
- Men, vi synes det var all
right a ta det, sier Nils Wiik
som var blant arbeidsiaget pa
stillaset fredag morgen. Innsats i nrmiljØet og veldedig
arbeid er noe av var virksom-

het i Lions.

fler under hele arrangementet.
PØlsesalgog pa 21'en ble kjØrt i
regi av skolemusikkens arrangementskomite, og inntekten gikk
til skolemusikken, mens kaffe og
vaffelsalget ble organisert av musikantene selv. Inntekten her
skal ga til en korpstur.

- ForelØpig er det skolemusikken som har dominert aktivitetene pa tunet pa markedsdagene, sier Kenneth Pettersen,
men framover kommer vi ogsa til
A trekke inn andre lag og organisasjoner som matte ha lyst til a
bruke sentertunet pa slike dager.

Fredag var gutta godt i vei
med andre strØket etter a ha
brukt tre dager pa skraping
og grunning. Et par dager til,
sá skulle vi vre pa det nrmeste ferdig, mente de.

Annonser leses
av folk flest
I

Kontelpfellesskap
soker interessenter til folios:
Hroar Kjelgárd, Henry Brâte og Nils
Disse karene svingte malerkostenfredag formiddag. Fra V.: AsbjØrn Buer, Wiik.
Jacob Ungersness,

Iij3nett

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

Sentralbord - kontor
- telefax
- sekretrtjeneste
- kopiering
- andre tjenester
Nrmere opplysninger: tlf. 92 47 94
Annonsepriser:

Privattefefoner:
Ans, red, Aslaug Tidemann 92 45 35
Ann. mis. Ella M. Wenli 92 6339
Ann. kons. Solveig Eriksen 06/83 72 56

Aviger, trykkes I Indre Smaa!enenes Avis

1. side pr. mm kr 5.95
Alm. plass pr. mm kr 2.70
Tekslside pr. mm kr 3.70
tnnlev.frist: Rubrikkann.
Mandag kl. 12.00
Forretn.ann.: Mandag kl. 9.00

Abonnementspris:
Kr 110,- pr. halvSr, kr. 220,- pr. Sr.

