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Mandag, à FN's in- 
ternasjonale 	miljø- 
verndag, ble Harald 
Løbak Thoresen tildelt 
Enebakk Venstres mu- 
jørose. Thoresen fikk 
rosen for a ha gâtt i bre- 
sjen i miljøvernarbei- 
det, og ikke minst for 
sin innsats med øyern 
aksjonen. Rosen ble 
overrakt av Guro SØr-
hus Lohne<< Med rosen'> 
fulgte ogsã et bilde av 
lokalkunstneren Viggo 
Karisen. Motivet var 
hentet fra omrãdet 
rundt Solveiglia ved 
Streifinn, og det var Jo-
han Ellingsen som 
overrakte bildet. 

LØbak Thoresen er den 
tredje enebakkingen som 
mottar miljØrosen. Ella Bjer-
regaard fra Flateby vae1 - 
fØrste som flkk den for sin inn-
sats i holdningskampanjen 
for bruk av forsfatfrie vaske-
midler. I for ble rosen tildelt 
Monica Bakken for sin Ut-
rettelige innsats for et bedre 
naturmiljØ i Enebakk. 

Det var Johan Ellingsen 
som overrakte prisen til LØ- 
bak Thoresen, ved den nye 
busslomrna ved Stranden 
skole mandag morgen. 
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M i1jorose til Politiker J 

Johan Ellingsen overrakte pri.svinneren, Harald 
Løbak Thoresen et bilde av lokalkun.stneren Viggo 
Karisen. 
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Skolen bOr 
0 ra over 

egne penger 
Det er konklusjonen man kan trekke etter 

at formannskapets flertall mandag gikk imot 
a overprøve skolestyrets sparevedtak. Râd-
mannen hadde anbefalt formannskapet a 1k-
ke godkjenne skolestyrets vedtak om inn-
sparing pa vedlikehold, utleie av skoleloka-
ler og farre samlingsstyrerstillinger. Râd-
mannens alternative spareforsiag var a ta 
107.000 fra lønnsposten og 50.000 pa andre 
driftsutgifter. Saken avg jØres endelig av 
kommunestyret 26. juni. 

Tn formannskapets behand- ordfØrer Kàre KjØlIe. Under for-
ling forelâ brev fra skolesjef Hans mannskapsmØtet kom miidlertid 
Erik Holm, fra lrerlaget og NU- ordføreren med en ny innstilling 
FO og fra 1rerràdet ved Ene- pA alle punkter bortsett fra det 
bakk ungdomsskole. De mente som angikk rammetimetallet. 
aJJe at en reduksjon av lØnnspos- 
ten matte bety tap av 1 1/4 stil- 	Jorunn Buer foreslo at inn- 
ling ved Enebakk ungdomsskole, sparingen skulle tas med 50.000 
og protesterte mot en slik lØs- kroner pa samlingsstyrerfunksjo- 
fling av problemet. 	 nen og alderstillegg under stu- 

Et enstemmig formannskap diepermisjon, 55.000 kroner p 
fastslo imidlertid at rammetime- lys og brensel, og 52.000 kroner 1 
tallet skal opprettholdes. Dette 	skoleadministrasj onen. 
var fØrste punkt i et fellesforsiag Videre hadde Buer med et punkt 
til innstilling fra Jorunn Buer og 	Forts, side 9 (2) 

Kiasse 2HKm har kartlagt nringslivet i Enebakk. Her sammen med lcErer og re-
presentanter fra kommunen. 

Markedsundersøkelse viser 

Lite samarbeid 
Nrings1ivet har dãrlig kontakt med kommunen og med 

hverandre. Dette kom fram i en undersøkelse som markeds-
føringsklassen ved Strømmen Vidr. skole avd. Flateby har 
gjort. 

Den Me mandag presentert I nrervrer av ordfører Káre 
KjØlle fra kommunen, og Thorvald Ungersness og Kari Mor-
bech fra Nringsrâdet. 

Elevene har arbeidet med dette prosjektet gjennom hele 
skoleâret, og det var en fyldig rapport som ble lagt fram. 
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A/AILUL 	 Hei, Kalle 

Som yel de fleste ná har fãtt med seg, vii det ikke bli 
vist ordinare barneforestillinger i juni. 

NB! En viktig forandring i repertoaret. 
NB! RAIN MAN gár ut torsdag 8.6., men vii bli vist 
NB! Fredag 9.6 pa to forestillinger, kI. 19.00 og 21.00, 

foruten som ordinar sØndagsforestiliing 

Utsatt 
Formannskapet ved-

tok mandag kveld a ut-
sette behandlingen av 
sØknaden om bygging 
av smãleiligheter i fri-
omrádet i Fjeliveien i 
Ytre Enebakk. For-
mannskapet skal nã pa 
befaring i omradet for 
det blir tatt noen be-
slutning. 

Som kjent har Knut 
Thorvaidsen, Per Erik 
østlie og Knut Strøms-
borg sØkt om t fã bygge 
livsløpsboliger i dette 
omradet samt opp-
arbeide fly baliplass, 
naturstier, akebakke 
og parkomráde. 

Beboerne i Fjellveien 
liar protestert, og Vel-
let har gâtt imot ut-
byggingen etter at Vel-
lets styre først gikk inn 
for den. 

En antagelig râdvill 
râdmann framsatte to 
alternative forsiag til 
vedtak, et for og et 
imot utbygging. 
Formannskapsrepre-
sentantene, forble an-
tagelig like kioke, og 
bestemte seg for a ta en 
skikkelig titt pa omrâ-
det. 

Hvem tok 
stativene 

Midt under forberedei-
sene til den fØrste  kon-
flmasjonshelga ble det 
borte to stativer for flagg-
stenger iangs riksvei 120 i 
Ytre Riingen. 

Det var flatebybeboere 
som hadde fátt lane to 
flaggstenger fra Rlingen. 
LØrdag morgen reiste de 
for a hente dem , men pa 
hjemveien var de sá uhel-
dig at tilhengeren de var 
iastet pa punkterte. Stati-
vene er festet pa tunge 
betongkiosser,og disse ble 
sa hensatt i veikanten. Vel 
hjemrne var det om a gjØre 
a finne annet transport-
middel til a hente stative-
ne. Det tok iitt tid, men i 
iØpet av ettermiddagen 
ordnet det seg med en 
traktor. Men stor var for-
bauselsen da de kom for a 
hente dem, for da var de 
borte. 

StØrrelsen pa stativene 
gjØr at de ikke er fraktet 
bort i et vanhig baga-
sjerom, sa nâ haper de 
uheidige ianerene at noen 
kan ha sett noe mistenke-
hg. 

Tyveriet skjedde lØrdag 
27.mai mellom ki.16 og 17. 

Har du et tips sâ kontakt 
Vignett. 

Gutter i stathge I orsk pa a na 
inn til jentene medfØrer en rekke 
katastrofer og bisarre situasjo-
ner. 

Morsom film for ungdom. 

Onsdagens tekst 
Matt. 9.9-13 
Dagens tekst gir utfordring til alle mennesker. 

Jesus utfordner de som ikke kjenner ham. <'FØlg meg>> 
rommer ikke bare en oppfordning om a vende om til et 
nytt liv. Ordene fyller ogsa alle de løfter Gud har gitt. 
TØr du apne deg for den tre ganger Hellige Gud? 

Jesus hovedmal en a kalle syndere! Han avslører sin 
misjonsstrategi. Jesus oppsøker de syke og deler den 
medisin som er av Gud. Hans virke gir gode resultater. 
Teksten gin derfor grunn til selvransakelse. Er mine 
mál, midler, evangeliseringsstrategi sammenfallende 
med Jesus Ønsker? Nâr jeg gir utfordningen <<Følg Je-
sus>> vil mitt liv vitne om at Guds løfter en troverdig? 

Inge Flaten 
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Kirkene 11. juni 1989 
Enebakk 

Enebakk kirke ki. 11.00: 
Familiegudstjeneste 	v/ 
øvstegârd. Menighetens 
utfartsdag. 

Nei til 
nat- 
tápent 
Sju av formannskapets 
medlemmer sa mandag 
kvejd nei til utvidet 
ápningstid for Risto-
rante Pizzeria Italia pa 
Flateby. Ristoranten 
hadde sØkt om utvidet 
apningstid til kl.02.00 
pa fredager og lørda-
ger. Saken er tidligere 
behandlet av helse og 
sosialstyret som ikke 
gikk inn for utvidet ãp-
ningstid, og rádman-
nen hadde ogsâ innstilt 
pa a avslâ sØknaden. 
Glenn Robert Skaug, 
H, foreslo a innvilge 
søknaden i en prøvepe-
node, men fikk bare to 
stemmer for forsiaget. 
øyvind Strom, Fr.p. 
anket saken inn for 
kommunestyret, som 
vii ta stilling til den ut-
videde âpningstiden i 
junimØtet. 

Fredag 9.6. 
U, ki. 19.00 og 21.00, kr 30.-

"RAIN MAN'> 

SØndag 11.6. 
U, ki. 18.30, kr 25.-

"JENTESKOLEN'> 
U, ki. 20.30, kr 30.- 

"RAIN MAN>> 

PLAKATEN 

E.I.F. A-kamp 4. div. 
Se annonse 

Betel 
Ukens møter og ut-
flukt 

Se annonse 
Enebakk Pensjonist-
for. har mote 

Se annonse 
Fiateby kino, ukens 
filmer 

Se annonse 

Endelig kan du selv bestem-
me hvor mye iakris du far! 
Gratuierer med 18-àrsdagen. 

Fra De utidige 

Nâr jeg blir 40 

Magnhild sa: 
Vii jeg ha bildet mitt i avisa! 
Oppdraget utført. 
Gjengen som kommer 10/6 
gratulerer. 

Kjre tante> Randi 
H vegne av alle dine dagbarn 
gratuleres du med 60-àrs-
dagen. 

Kjent i Enebakk 

Fyller 40 snart, 
ja, det er sikkert kiart. 
I mitt dagiige liv jeg iøper for Driv. 
Jeg er byggmester og arbeidsgiver, 
men slett ingen siavedriver. 
Til iØrda'n jeg feires skal, 
med heidundrande haraball. 

Filmen som ble nominert Ui S 
Oscars trenger vel ikke noe sr-
hg omtaie. Vi mØter Dustin Hoff-
man i hovedroilen, en autistisk 
person, d.v.s. at han ikke har 
kontakt med omverdenen, men 
lever inne i sitt eget hode, ute av 
stand til a etabiere fØlelsesmes-
sige forhoid til andre mennesker. 
Han bar en bror, spilt av Tom 
Cruise, som ikke er kiar over at 
Raymond eksisterer fØr  faren  dØr 
og etteriater Raymond 3 miii-
oner. 

Karet til rets film, og Dustin 
Hoffman flkk Oscar for a.rets 
manniige skuespiiier. 

JENTESKOLEN 

Jenteskole og gutteskole vegg i 
vegg, og alt hva det kan medføre. 



Klart for Viggo i 
Ytres Conditori 

FØrstkommende lØr-
dag er det kiart for fly 
utstilling i Ytre Condi-
tori. I en máned fram-
over skal Viggo Karl-
sens bilder pryde veg-
gene i lokalet. I alt 12 - 
15 bilder, nytt og gam- 
melt, 	hovedsakelig 
trykk, skal stilles ut. 

Vi har besØkt den populre 
lokalkunstneren hjemme i 
verkstedet hvor han har tray-
le dager, For det er ikke bare i 
Ytre Conditori Viggo, som til 
daglig er lrer pa Mjr ung-
domsskole i Ytre, skal stile 
ut. Han er ogsa blant de 12 
enebakkunstnerne som skal 
stille ut sammen med Ham-
marØkunstnere under Va-
enern - veckan. Denne utstil-
lingen ápner 26. jum. 17. - 20 
juni stiller han ut pa Nord-
kappfestivalen i hjembyen 
Hoimingsvag, og endelig del-
tar Viggo i no--r framtid pa en 
kollektiv salgsutstIIhing pa 
Aker brygge. 

Viggos verksted hjemme i 
Haugveien pa Flateby er ikke 
stort, men rommer en impo-
nerende mengde verktøy av 
ale slag, ryddig pla.ssert i sir-
lig system. I tillegg til at han 
er lrer er han ogsâ møbels-
nekker, og vet hvordan verk-
tØyet kan brukes og utnyttes 
til de fleste formal. Samlingen 
inkluderer ogsa utradisjonell 
redskap som fiere sett med 
tannlegeborer 

Kobberplatene til de nye 
bildene han skal ha med pa 
utstfflingen i Ytre Conditori 
er na klare for trykk.- Jeg ser 
de blir bra sierViggo som har 
arbeidet pa spreng den siste 
tiden for a fá ferdig de mange 
arbeidene til forskjellige Ut-
stilhinger. Stort sett arbeider 
han med etsing. Kobberplater 
pàfØres asfalt, motivene ripes 
jim, asfalten jernes i salpeter-
syrebad og det arbeides vide-
re med platene ripes og pus-
ses for a ía fram dybde og de-
taljer. sa er det kiart for 
trykking pa porØst papir og til 
slutt legges farge pa for hand. 

Viggo Karisen, 32 er kjent 
for de fleste enebakkinger 
blant annet gjennom adven-
tsutstillingefle pa Mjr de sis-
te fern - seks arene, og mange 
har allerede sikret seg et eller 
flere av hans arbeider, det v-
re seg med motiv fra ene-
bakknaturen, eller fra hans 
hjemlige trakter med truvelige 
fiskevr og fjresteiner.Han 
er ailsidig, og arbeider med 
mange materialer og teknik- 
ker, men fØler selv han far 
mest dreis pa grafikk. pa ut- 
stillhigene har han imidlertid 
hatt med bade malener og ak-
vareller og tegninger. Bildene 
hans er fuhie av vare stemnrn-
ger og detaljer. 

- Jeg bruker kamera ulittig 
nar jeg er ute, sier han.- Det 
er viktig for a fA med stemnin-
ger. sa arbeider jeg i ettertid 
ut fra dias som jeg tar opp pa 
en miniskjerm. Noen ganger 
ma jeg ta platene med ut, se 
det jeg gjør  ordentlig, for det 
er mye snakk om a kunne se.. 

- Det er mye trr pa bil-
dene dine. 

- Ja, jeg er opptatt av tre og 
skog, i det hele tatt det som er 
rundt meg. 

- Bildene fra hjemstedet 
mitt er annerledes. sier Viggo, 
og viser oss nordlandsstem-
ninger med fiskebater og lot-
te belysninger over nakne 

ell.. 

Første gang Viggo stilte ut 
var i Notodden i 1978. Han 
gikk pa lrerskolen, og syn-
tes det kunne vre all right a 
stile ut og kanskje fA noe inn-
tekter pa hobbyen sin. sa han 
gikk inn pa en forretning hvor 
man pleide a ha utstIIlinger 
og spurte om veggplass. Det 
gikk greit. Og - han solgte ale 
bildene sine. 

Og Viggo selger fortsatt 
godt. Bade ved utstillinger pa 

Aker Brygge, pa StrØmmen, 
og 	pa 	de 	arlige 
adventsutstiuungene. - Er ti-
den snart moden for a forlate 
lreryrket og bedrive kunst 
pa heltid? 

- Nei, dertil trives jeg altfor 
godt med lrerjobben mm, og 
jeg stortrives pa Mjr ung-
domsskole. Elevene er 
positive,hele miljØet er topp. 
Men jeg bør vel legge til at 
som formingslrer og motor-
lrer har man ikke direkte 
upopulre fag - Jeg gjØr ba-
re det jegliker jeg, sier Viggo 
skjelmsk, men legger til at 
kunsten kan han tross alt ik-
ke leve av - ikke forelØpig i al-
le fall. Kankje er jeg en eta-
blert kunstner om ti ar. Hvem 
vet ? Samtidig tror jeg det er 
en ensom jobb. sta alene og 
slite , med liten kontakt utad i 
miljØet. Jeg tror det krever 
mye selvdisiplin. Pr i dag p0-
ver jeg a utØve selvdisiplin 
ved a jobbe en time hver dag. 
Nk man ikke er avhengig av 
dette arbeidet sorn levebrØd 
er det ikke ahltid like lett a 
motivere seg.. Men na, nar ut-
stilhingene star i kØ er man 
nØdt for a sta pa, sier Viggo og 
bØyer seg over passpartouen 
rundt et stemningsfullt skogs-
bilde. 

Viggo arbeider pa spreng om dagen for âfáferdig  bil-
dene til de mange utstillin gene 
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Sluttreplikk til 
Oyvind Strom 

Jeg stilte øyvind StrØm  fØl-
gende spØrsmál: <Hvem skal sty-
re i Enebakk - politikere eller by-
râkrater?>> Han svarer <<liberale 
politikere med sans for enkelt-
menneskets rettferdigheter>. 

Meg bekjent utgjØr disse ii-
berale en del av det borgerlige 
filertallet i Enebakk, og er sâledes 
med og styrer kommunen allere-
de i dag. 

Hvordan <privatisering,> av 
Rugvegen harmonerer med FrPs 
pàstãtte sans for enkeitmen-
neskets rettferdigheter, er en pa-
stand som krever stØrre  fantasi 
enn min for a bli forstatt. Det er 
mulig at de fem familiene, som 
selv ma make snØ og holde vegen 
ved like, ser logikken - hva vet 
Jeg - make snØ ma de like for-
baska. 

Nar det gjelder den nØdvendi-
ge opprustning av riksvegsy-
stemet, som er en forutsetning 

Vi tar kvelertak pa var egen 
kiode ved a hØste mer enn vi sa.r 

Gi oss en sjanse til a delta i gjen-
reisningen. 
Hva kan vi gjore, vi er sâ fá? 
Vi kan gjØre  mye hvis forholdene 
legges til rette. Kildesortering av 
sØppel er en liten og enkel ope-
rasjon som hver og en av oss kan 
gjØre. Det star ikke pa folks vilje, 
men pa politisk handlekraft. 
I Norge kaster vi hvert An 
Papir i en mengde som det tren-
ges en skog pa 2,4 millioner trr 
for a produsere. 
Matrester som yule gitt nok for 
til a ale opp 210.000 slaktegris. 

Tomter til salgs. 
Tomter legges ut til videre ut-
bygging. 
Vannet rasjoneres i hap om at al-
le skal fâ til kaffekosen om kvel-
den. 
Dugnadsfolk arbeider seg halvt 
thjel for a gi oss nok fint vann. 
Hver gang prisene legges pa for 
utbedring blir nye felt lagt ut. 

Jeg har lurt pa hvorfor ikke 
kommunen kunne overta og byg-
ge ut anlegget i takt med tomte-
feltene. 

Jeg hadde tenkt a foreslâ det, 
men etter nrmere titt pa det 
kommunen eier tror jeg at vi er 
best tjent med tilstanden som 
den er i dag, men kanskje med 
kommunal stØtte til utbedringer 
og tomteervervelser ved vaimkil-
dene. 

Men sa irriterer jeg meg ogsá 
med alle de som klager og syter 
over manglende vann. 

Tenk pa de stakkars utslitte 
dugnadsarbeiderne. For kiage 
gjØr vi jo, det hØrer  liksom med 
til tilvrelsen. Imens ildsjelene  

for industrietablering i Enebakk, 
konstaterer jeg at StrØm mener 
at politikerne bØr  overlate til 
Nringsradet a opptre pa kom-
munens vegne. Jeg kan opplyse 
at der foreligger en henvendelse 
til kommunen fra det samme 
nringsrád hvor de anmoder p0-
litikerne om a ta spørsmàlet opp 
med Vegsjefen, og VII i alle fall fâ 
Arbeiderpartiets stØtte. 

At StrØm  beskylder politiske 
motstandere for a vre <<maktsy-
ke>> fØlerjeg meg personhig sá lite 
truffet av at det tar jeg med et 
smil. At han derimot karakterise-
rer kommunens saksbehandlere 
ved Teknisk etat som kom-
munens <<vanebyrákrater" synes 
jeg er langt under en varaord-
førers verdighet, og far stâ for 
StrØms egen regning. 

Takk for oppmerksoniheten 
Anne-Lise Skaug 

Glass tilsvarende 90 mi1.lioner he-
le Øfflasker. 
Jern og stâl som yule kunne gi 
oss 32.000 km armeringsjern. 
Plast nok til 130.000 km drensrør. 

Dette skier bare fordi vi blir 
tvunget til a kvitte oss med avfal-
let ved a hive det oppi en og sam-
me sØppeldunk. Det er dette vii 
Enebkk burde fá en sjanse til a 
gjøre noe med. Vi VII ikke bli de 
siste! 

MiljØhilsen fra 
Enebakk Venstre 

v/ Guro Sørhus Lohne 

arbeider pa skolene, rydder langs 
veien, pusser opp samfunns-
huset, fikser sportshytta, ordner 
fotbailbaner og lyslØyper - sa sit-
ter vi her og forlanger. 

Men bar dere lagt merke til at 
de peneste vedlikeholdte havene 
er private. 

PA en av skolene skal det vist 
vre sa We at fareskiltene pa 
veiene med en fordel kunne vrt 
tlyttet mnendØrs. Tenk om noen 
kunne ta dugnad pa Enebakk 
ungdomsskole, sa jeg f.r et an-
stendig sted a sende mitt barn. 

Takk alle dere IIdsjeler for at 
dere star pa for oss andre, sa 
samfunnet kan bygge ut og ía 
skattepenger. 

Du verden sä sliten jeg er av 
se dere andre gjøre noe, A. nr 
sagt til alle dØgnets  tider. 

Na trengs det en opprydding 
for a ía emet alt ugress langs 
gangveien, sa hvis vellet ná opp-
nevnte en koriuté sa slapp kom-
munen. 

Anonym eks.dugnadsarbeider 

Gi enebakkfolk en 
sjanse til a delta 

Ti! alle dugnads- 
arbeidere med tid 
ti! overs 



BesØk hos Landvik 
	/ 

- Kan Økningen av ast-
malallergi de siste 10 
ãrene, skyldes for-
urensning? 

Dr. Landvik forteller: 
Det er vanskelig a vite noe 

helt sikkert, men muligheten 
kan vre der. Det kan ogsá 
vre mye annet som kan v-
re Arsaken. Astma hos barn 
skyldes allergi som oftest er 
arvelig, men ogsâ ved passiv 
rØyking og luftforurensning. 
Barn med foreidre som røy-
ker, far bronkitt og lunge-
betennelse dobbelt sá ofte. 

Astmaen ble oppdaget fØrst 
for 10 ár siden, derfor tror man 
at den har Økt de siste 10 are- 

ne, men ârsaken er at legene 
liar butt flinkere og flinkere. 
Andre sykdommer kan skyl-
des smogen, svoveldioksyd og 
vannforurensning. 	For- 
urensningen reduserer ve1v-
ret og trivselen som liar stor 
betydning for helse. Ofte kan 
maten vre forurenset av an-
tibiotika, det er som oftest 
mat som blir brukt til dyre-
fOr. Mange reagerer pa dette 
(allergisk). 

Tungmetaller som kadnm 
um og kvikksØlv Øker mer og 
mer: Kadmium er et metall 
som ikke skylles ut av krop-
pen. Stoffet lagres i nyrene og 
vi far nyreskader. 

Pa landbrukskontoret 
Dette undersØkte vi: 

jordbruk uten kunstige 
stoffer (Biodynamisk 
jordbruk) 
er mØkkakjellerne tette 
i Enebakk? 
sprØyting/alternativ 
se over avlingen fØr 
sprØyting 
hvor mange ganger man 
kan sprøyte 
Øyeren, hovedsaken til 
forurensningen 
hogger vi mer tømmer 
enn det vi trenger? Hva 
skjer med jorda? 

Svar: 
- startet en ny forening her i 

Enebakk som Johan Elling-
sen er med i. De undersØker 
om det lØnner  seg a bruke bio-
dynamisk jordbruk. 

Det lØnner  seg ikke ailtid. 
Det gâr utover avling og Øko-
nomi. Noe som er fint for for-
urensningen, er a dyrke veks-
ter som tilfØrer  nitrogen. 

- Alle mØkkakjellere er ikke 
tette. De arbeider med saken. 

- Aiternativ sprØyting  er a 
sette ut rovinsekter som spi-
ser lus og andre insekter (smá 
kryp). 

- Det er en fordel a se over 
avlingen fØr sprØyting.  Vi 
oppfordrer alle bØndene om a 
se over avlingen fØr de sprøy- 

ter sa det ikke sprØytes for in-
sekter nàr de skal ha vekk 
ugress 0.1. 

- Det flumes ingen by om 
hvor mye man kan sprØyte. 
Det skal undersØkes om man 
ma sprøyte  hvert ár. Det er 
blant annet strengere regler 
for noen sprøytemidler  enn 
andre. 

- f.eks. Bladan. Noenmidler 
er forbudt pga. at man ikke er 
sikker pa ettervirkningen. 

- Arsakene til forurensning-
en i øyeren kan vre industri, 
privatkloakk, fosfor, nitrogen 
og erosjon. Det er viktig at 
bØndene gjØdsler riktig og pa 
riktig tid. 

- Vi hogger stort sett uie 
mer tØmmer enn det vi tren-
ger. Ca. halvparten av tØm-
meret gàr til husbygging. Res-
ten gar til papir. Det er ikke 
by til a hogge stØrre  flater 
enn 50 dekar (mad). En del 
skog skal ogsâ fredes. En 
brøkdel av skogen sprØytes 
hvert ar. Det er kun et sprØy-
temiddel som er godkjent i 
Norge, og det heter Glysofat. 
Det ble framstilt for 20 ar si-
den (godkjent i Norge 1977). 
Et annet sprØytemiddel, 
DDT, ble utryddet pga, at det 
samlet seg i kroppen pa men-
nesker og dyr og ble til gift. I 
skogen skal det vre merket 
der det er sprØytet. 

Besøk hos miljø- 
planleggeren 

- Hva trengs for a forbedre 
Enebakk? 

- Vi prØver a minske all 
stØy og luftforurensningen, 
sier Kari Elisabeth Morkech. 
- StØy og luftforurensning er 
det bite av her i Enebakk. De 
stØrste problemene i Enebakk 
er vannforsyning, avfall og re-
novasjon. Her er noen punk-
ter som miljØverngruppa  ar-
beider med: 
- Vannressurser 
- Vannforsyning 
- Vannforurensing 
- AvIØp 
- AvfalI, renovasjon og re-
sirkulering 
- Naturvern og landskap 
- Friluftsliv 

- Viltforvaltning 
- Kulturminnevern 

De jobber ogsa med a f 
innfØrt glasslevering i Ene-
bakk. Det vil ikke ga med 
fortjeneste fordi transport- ut-
giftene blir for hØye.  Kom-
munen har ikke sá god rad og 
derfor er det bitt tidlig a Si nâr 
det blir fordi kommunen ma 
vite hvor mye penger de ma 
investere pa denne ordain-
gen. 

Et annet problem i Ene-
bakk er spesialavfabbet. Det 
eneste spesialavfall som kom-
munen tar hand om er spesi-
alavfallet til legekontoret. De 
andre bedriftene ma sørge for 
A fA bort spesialavfallet sitt 
selv. 

Har du avfallsproblemer - eller tror du har det? Na kan 
du fà hjelp fra kommunen. Her representert ved ord-
fører Kàre KjØlle og Thorvald Ungersness og Kari Mor-
bech fra ncringsrddet. 

El 
- LØbak Thoresen liar bodd i 

Enebakk i 15 ar, og vrt aktiv i 
bokalpobitikken det meste av 
denne tiden, bade som kom-
munestyre og formannskapsre-
presentant for A?, og som leder 
av flere rad og utvalg. Han har 
ogsa vrt aktiv i kommunepba-
narbeidet og leder i bygningsra-
det. Thoresen star ogsâ pa 4. 
plass pa Akershusbista til Stor-
tingsvalget. Han sitter sin 2. pen-
ode i fylkeskulturstyret. 

- Det er sr1ig din innsats med 
Øyern aksjonen som vi har lagt 
merke til ,sa Johan Ellingsen da 
han overrakte prisen. - Det at vi 
endelig liar fátt Øynene opp for at 
Gbomma og øyeren er sâ for-
urenset at det ma settes inn bade 
regionabe og statbige krefter for a 
berge innsjØen, og ogsâ NordsjØ-
en fra uØnsket tilfØrsel  av na-
ringsemner og giftstoffer. Denne 
aksjonen har igjen f.tt i stand 
MiljØpakke Romerike som er en 
gigantisk statbig miljØsatsing 
nettopp i vadt distrikt. Videre liar 
du, Harald ivret for hva dere kab-
ler Gbomma - aksjonen, en opp-
fØlging og utvidelse av Øyenen - 
initiativet ved at dere har mobibi-
sert fylkeslagene langs Gbomma 
til en ekstra innsats for vass- 

Enebakk Naringsrâd 
ønsker ná a kartlegge n-
ringslivet behov for a bli 
kvitt spesialavfall. 

Det nystartede bokallaget av Na-
tur og Ungdom en i full gang med 
sitt arbeid. FØrstkommende lØr-
dag stiller de opp utenfor BarbØb 
pa senteret i Ytne for a fokusene 
pa betydningen av a ta vane pa 
natur og miljØ. Ungdommene er 
svrt opptatt av hvondan det 
star til med forurensing og Ut-
slipp i kommunen, og vib fØlge an-
vakent med, forteller leder, Hilde 

draget, sa Ellingsen, og liapet at 
prisen ville inspirere til yttenbige-
re a sta pa for en god sak. 

- Jegsynes det er spesielt hyg-
gebig tit mitt arbeid med Rome-
rikskampanjen er en av arsakene 
til at jeg mottar denne prisen, sa 
Harald LØbak Thoresen. Dermed 
blir prisen en pâskjønnelse til ab-
le gruppene som har vrt med a 
jobbe for a redusere fosfatutslip-
pene i øyeren, bade skolebarn, 
liusmonbag bondekvinnelag, og 
enkeltpersoner. Ikke minst albe 
disse gjorde at aksjonen fikk et 
sa bra resultat. Her ma ogsa nev-
nes medias innsats, ikke minst 
Flateby Vels avis, Apen Post har 
betydd mye her. 

- Da vi startet kampanjen i 
1984 var seks prosent av solgte 
vaskemidler fosfatfritt. I dag er 
tallet godt over femti prosent. 
Det er godt a vite at vi ablerede 
har jobbet godt sammen og nadd 
resultater. Det lover godt for de 
store miljøoppgavene  som ma 10-
ses, f.eks. a redde regnskogene, 
sa LØbak Thoresen. - Elever pa 
4. og 5. klassetninn pa Stranda 
skole overvar overrekkelsen av 
mibjØrosen. For ytterligere a mar-
kere miljØverndagen, og som en 
del avrammen rundt hØytidelig-
heten skuile de plante lupinen 
rundt er rognetre som Enebakk 
Venstre hadde plantet ved buss- 

I disse dager er det gatt ut brev 
til able kommunens nrings-
drivende hvor man ber om opp-
lysninger. Etter undersØkelsen 
vii bedriften dersom behovet er 

Althei. I fonbindelse med standen 
vib ungdommene ogsa samle inn 
penger som blant annet skal ga 
til nØdvendig utstyn for a kantleg-
ge PH verdier. Ellers en ungdom-
mene opptatt av a fA i stand ski-
kkelige ordninger for innsamling 
av spesialavfall. - Vi Ønsker a 
presse pa i kommunen for a fa' 
stand slike ordninger, Sier Hilde 
Althei. 

Johan Ellingsen og skole-
barn fra 4. og 5. kiasse pa 
Stranden skole plantet lu-
piner ved busslommen. 

bommen bike fØr.—  Vi háper at de-
re fØber bitt ansvar for treet, og lu-
pinene vi skal plante her, slik at 
denne lube plassen kan bli et hyg-
gelig innslag i nrmiljØet vart, sa 
Ellingsen til skolebarna, for de 
gikk i gang med plantingen i det 
øsende regnvr et. 

Den internasjonabe miljØvern-
dagen ble forØvrig markert pa 
Hauglia skole en time senere. Da 
plantet herredsskogmester As-
mund Jahr et tuntre pa skolens 
omrade. 

tilstede fâ tilbud om a bli kvitt 
eventuelt spesialavfall pa for-
svarlig vis. - Vi liapen ikke at 
bedriftene oppfatter var hen-
vendelse som utidig jakt pa mil-
jØsyndere, sien Nningsradets Se-
kretr Karl Elisabeth Monbech. 
Det vi Ønsker a finne ut, en livilke 
behov som finnes, hvilke ord-
ninger som finnes i dag, og hvibke 
mengder og typer spesialavfall 
det er tale om. Det en nØdvendig 
med en slik oversikt dersom vi 
skal kunne sette inn hensikts-
messige og effektive tiltak. 

Med spesialavfall menes avfall 
som ikke skal tØmmes pa kom-
munens fyllplass, sasom blant 
annet lØsemidben,  brukte plan-
tevennmidlen, oljeholdig avfall, 
spibbolje, batterien og smittefarlig 

avfall. 
Nningsradet haper pa bedrift-
enes lielhjertede oppslutning om 
undensØkelsen til beste for miljØ-
et vart, og med tanke pa utnytt-
else av ressunser. For sØppeb  er 
ogsa ressurser pa avveie. 
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* ALARMI  LEKTRISKE  • 
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Solheimasen, 1912 Enebakk: 
• TIf. 09/92 64 20 

INNBRUDDSALARM 
CALLINGANLEGG 

• BRANNVERN 
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EN SIKKER INVESTERING 

P'a offensiven 

Kartlegging av 
avfallsproblemer 



SKOTILBUD 
pa Markedsdagen 

Scholl 
clogg 
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1/2 pris 

S FLATEBYSENTERET - TLF. 92 83 66 

KIOSK & VIDEO 

Enebakk Bilvepksted 
Innehaver: Jan Haagensen 
Finasenteret, Kirkebygden 

1912 Enebakk - TH. 92 71 60 

Forgasser - Bilelektrisk 
Service pa bàtmotorer 
og elektr. anlegg 
Smoring og oljeskift 
Lastebiler 
Lordag etter avtale 

ALLIAIEXAV best under 
Ar 

markisensOIen 

Y711! 
ft 0 1 

*7II 
For mâltagning og pristilbud, ring oss: 

Tømmermester Geir Madsen 
Lennestadvelen 5 

1912 Enebakk 
TH. 09/92 65 43 

nzaiU' XuVe oi J'(d. vils'iz 

Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 
TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

* Saig og service av kjøle- 
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger 
og koblinger 

I.ørdag 10. juni - markedsdag 
pa Flatebysenteret 

Lørdagsfest med markedstilbud 
Grill med smaksprøver av 
polser og karbonader. 
Kaffe og kaker. 
KI. 13.00: Skolemusikken spiller. 
Treff glade men nesker og 
ha det TRIVELIG. 
Kunngjort for Vignetts lesere av: 

Jf?apaarna L95 ArK.1J 
Apent 10-17 
Fredag 10-18 
Lørdag 09-14 
	

TIf. 09/92 83 74 

................. 
VIDEO Kr. 30. 
Varme pølser - Snacks. 	Apningstider: 
Mineralvann - Tobakk Mandag-fredag 16-22 
Sigaretter - Sjokolade 	Lørdag 11-22 

Smàgodtdisk 	Søndag 12-22 

................. 

barn 
ungdom 

voksen 



Personkonto 
Konto for fivet 

ENEBAKK 14/13/c 
bank 

Sparebanken ABC 
	

En god bank gjør det enklere 

Bolseths EFTF. 
Kirkebygden, 1912 Enebakk 

TIf. 92 62 67 

Mange gode tilbud: 
3990 

* Karbonader pr. kg 	  kr 
5990 

* Grillpølser ii stk. 	  kr 36. 
* Rokte pølser pr. kg 	  kr 

5450 

* Kjottdeig pr. kg 	  kr 7250 
* Roastbiff pr. hg 	 kr 1 690  

* Reker 300 g 	  

FERSK FISK 
HVER TIRSDAG 

APNINGSTIDER: 
Man.-tors. 	 9-16 
Fredag 	 9-17 
Lørdag 	 9-13 

NORSK 

kr 

I 

V. 

r 

Lettvintv. 39, 0487 Oslo 4 
TIf. 02/15 9015 

Gaupevn., 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 09/92 51 33 

Mob. tlf. 094/24 487 
094/24 489 

REHABILITERING AV 
VAN N- OG AVLOPSROR 

Laste. og person bilverksted 
pa Rud Industrifelt 

Wilhelm Helgesen Motor AS 
1911 Flateby - hf. 09/92 90 90 

Saig: Industrifeltet, Kiofta Nord 
do Maskin og Motor NS 

TIf. 06/98 22 79 

Apent lordager etter avtale 

SOMMERTILBUD 
Parafin/fyroije - miljo pluss 

Supthol Bpensel 
tilbyr 

Hydro-produkter til laveste pris fra best.dato tii 1/9 med 
utsatt betaling til 20. september. 
Bestill fyr-olje MILJ0 PLUSS, som soter mindre og varmer mer, heist snarest 
og innen 15/7, og vr sikret minste listepris fra ná og til 1. september. 
La pengene vokse i banken til 20/9 og reduser fyr.utg. betydelig neste Se-
song. Parafin pa samme betingelse. 

Best.tII. 92 40 47 
GOD SOMMER 

/ 

	7 

' Flateby dagligvare 

Postens sommerservice 
fra 5. juni - 5. august 

* Rod bok * American Ekspress reisesjekker 
* Postsjekker * Utenlandske sedler 

SOMMERSHOP! 
Saig av: Sommerkassett - kazoo 

- paraplyer - badeballer - badehândkIr 

Alt dette ordner vi 

pa posten i Enebakk 

• Hoytrykksspyling 
• TV-inspeksjon 
• Maskingraving 
• Hândgraving 
• lining av vann-

og aviopsiedninger 

DAG OG NATF 
	C 

1911 Flateby - TIf. 92 86 60 

Mange gode tilbud 
APNINGSTIDER: 
Man.-tors. 	9.00-18.00 
Fre. 	9.00-19.00 
Lor 	9.00-16.00 

:Arne M. Roans 

L 

 ASFALT-, STEIN- OG GRAVEARBEID 
UTFORES FAGMESSIG 

Sundby, 1913 Dalefjerdingen 
lIt. 09/9264 03 - Mobil 030/12 634 - Personsøker 096/69 904 

r 



Geir Østli og resten av Enebakk IF's A - lag befinner seg 
pa bànn av tabellen etterfredagens tap mot Lervik. 

Stor dag for 
.. Betel - ungdom 

Glade ungdommer pa den store dagen, Ann 
Christin Johansen, Kristin Berg Olsen og Glennie 
Hoistad. 

Arets konfirmasjonsdager i bygda er na avviklet. Ogsa 
pa Betel i Ytre Enebakk har det vrt avslutningshøyti-
delighet for de tre << lesebarna >> som det het for I tiden. 
Det skjedde forrige søndag De tre ungdommene har 
gjennomgàtt menighetens Ten Bibeiskole. Siden I hØst 
har de hver uke kommet sammen og arbeidet seg gjen-
nom et pensum bestâende av bud, misjon, menighet, 
Den He!lige And.. 
Overhøringen av ungdommene foregikk tidligere i uka 
forut for avslutningsgudstjenesten. Det var Oddleif 
Hval som talte pa avslutningssØndagen, og de tre ung-
dommene fikk overrakt nytestamenter som gave fra 
menigheten. Enebakk tapte til slutt lokaloppgjØret mot Ski, selv om 

laget àpnet bra defØrste  minuttene. 
derstad. 
Dommer: Knut Wahlstrøm, 
Halden. 

(Bjorn Ivar Stubberud ), 
JØrn Skaug ( Sverre Fjeld i 
60 mm), Geir Østli, Widar Pe- 

Glade mâlscorere Jan Erik Christiansen og Stale Søbye 
sammen med lagets oppmann, Knut Fjeldstad 

8 	 Violuett 
Enebakk nede for telling 

Fredagens bunnoppgjØr 
mellom Levik og Enebakk 
matte enebakkingene vinne 
for i unngâ sisteplassen pa 
tabellen. Men som sã ofte fØr, 
slipper enebakkingene inn et 
tidlig ma!, og kommer i an-
grepsposisjon, noe de over-
hodet ikke mestrer for tiden. 
Nok en gang reiste enebak-
kingene skuffet hjem fra en 
4. divisjonskamp i fotball. 

Gunnleik Seierstad 

Jevnt 
Hjemmelaget Lervik âpnet best, 
og etter bare to minutters spill 
tok de ledelsen. Det var mye 
sjanser, og mye frem og tilbake i 
fØrste omgang, slik at pausere-
sultatet 1 - 0 til Lervik godt kun-
ne vrt annerledes hvis ene-
bakkingene hadde hatt Iitt flaks. 

Helt borte 
Etter pause ápnet Lervik best, 
men takket vre mange dârlige 
avslutninger fra hjemmelagets 
angripere gikk det 21 minutter 
for de Økte sin ledelse. Enebakks 
forsvar var helt àpent, og sam-
splllet fungerte ikke i det hele 
tatt. Etter 18 minutters spill dun-
ket JØrn  Skaug og Widar Peder-
stad sammen foran Lerviks ke-
eper, og begge to ble kjØrt pa le-
gevakta. Enebakk avsluttet 

Lokaloppgjøret mellom Ski og 
Enebakk ble ikke slik vi hadde 
hápet. Selv om enebakkingene 
begynte best og presset hjem-
melaget over pa defensiven, sa 
var det vanlige problemet til ste-
de Enebakk far ikke mäl. Utover 
i kampen tok Ski mer og mer 
over, og tremalsserien var slett 
ikke ufortjent. 

- Dette kan ikke fortsette len-
ger. Vi mister all selvtilliten nàr 
vi ikke scorer pa sjansene váre. 
Det er mange kamper igjen, men 
ná trenger vi virkelig en seier, sa 
trener Kjell Martinsen etter ned-
erlaget for Ski. 

Kampfakta: 
Ski stadion: 
Ski — Enebakk 3-0(1-0) 
Enebakks lag: 
Jan Arne Hoimsen, Richard 
Bakke, Roar Sandâs, Fred 
Sandâs, Wiktor Luther, Ron-
ny Lund, Gunnar Martinsen 

ek r ! 
Drivs juniorlag gitt seirende Ut 
av fØrste  runde i junior NM i hel-
ga. Laget slo Finstadbru 2-0, og 
kampen gikk pa Mjr stadion, 
hvor et opplagt hjemmelag var 
pa offensiven hele kampen igjen-
nom, og ga publikum god og un-
derholdende fotball. 
Scoringene ble besØrget  av Jan 
Erik Christiansen og Stale SØ-
bye. 16 lag fra Østfold og Akers-
hus spilte fØrste  runde I NM søn-
dag, atte av disse gal videre til 
kvartfinalen.Disse var med og 
sikret seieren søndag: Stale SØ-
bye, Jan Erik Christiansen, Roy 
Nordstrand, keeper, Phl Jahr, 
JØrgen Fjeldstad, Lars MØrk,  An-
dreas Myhre, BjØrn Engelsen, 
Jan Amundsen, Lars LØkstad, 
Mats? 
Dan WickstrØm.  

kampen med et slagent mann-
skap. Lervik vant 4— 0 over Ene-
bakk. Dermed ligger laget ned-
erst pa tabellen etter at sju av de 
22 kampene er unnagjort. 

Bãnn i bøtta 
- Dette var helt bánn i bØtta. In-
genting stemmer, sa trener Kjell 
Martinsen etter det fatale tapet 
for Lervik. - NA ma det skje noe 
hvis enebakkingene skal beholde 
plassen i 4. division. 
Kampfakta 
Lervik stadion 

Lervik - Enebakk: 4-0 (1 — 0 

Enebakks lag: 
Jan Arne Hoimsen, Richard 
Bakke, Roar Sandás, Fred 
Sandãs, Wiktor Luther, Ron-
fly Lund, Gunnar Mathisen, 
Roy Andersen, JØrn Skaug 
(Bjorn Ivar Stubberud i 25 
mm. ) Geir Østli, Widar Pe-
derstad (Dag Chr. Olaisen i 
25 mm.) 
Dommer: Per Heggum, Bor-
gar. 

El 
OddbjØrg Kristiansen 

Arbeidet med undersøkelsen 
kom i gang i fjor hØst. Det var 
nringsradet som henvendte seg 
til skolen, for etter arbeidtage-
rundersØkelsen i ijor hadde de 
bare gode erfannger med sam-
arbeid i slike undersØkelser. 

I alt 170 spørreskjemaer ble 
sendt ut, og av disse har de mot-
tatt 100 svar. Det utgjØr en svarp-
rosent pa 60 - noe de betegner 
som godt. 

Kommunen og nringsrádet 
vil nâ bruke undersØkelsen i for-
bindelse med utarbeiding av nye 
og eksisterende nringsomrá-
der. Den kan ogsá brukes i yrkes-
veiledmngen pa skolene i og med 
at spØrsmàl som dreier seg om vi-
dere ekspansjon - behov for ny 
arbeidkraft, og om bedriftene tar 
inn lr1inger er besvart. 

At smâbedriftene er I et stort 
flertall er vel ikke ukjent, men  

alisidigheten er ogsá veldig stor. 
Det finnes ogsa en del internasjo-
nalt samarbeid. 
Men kontakten med bedrifter i 
samme kommune er heller dâr-
11g. Hele femti prosent svarte at 
de sjelden eller aldri var i kon-
takt med andre bedrifter i Ene-
bakk, og 61 prosent svarte nei pa 
samme spørsmalet nâr det gjaldt 
kommunen. 

Det ble ytret hap om at det 
skulle bedre seg i og med at Ene-
bakk Handel Hândverk og In-
dustriforening na er i virksom-
het. 

Optimisme a spore var det i 
spørsmálet om utvidelse av mar-
kedet. Her svarte 44 prosent at 
de sa rnuligheter der,men pa 
hvor stor markedsandel de had-
de innen Enebakk sâ var det 52 
prosent som svarte vet 
ikke. Det foreligger ogsa mate-
riale som viser hvllkengruppe 
som syssebsetter flest, og om de 
er bosatt i eller utenfor kom-
munegrensene. 

Ski slo Enebakk 



PINSEMENIGIIIETEN B YTRE ENIJAIOsETEL  

Ons. 7/6 kl. 19.30: Menig-
hetsmØte. 
Son. 11/6: Søndagssko-
lens og menighetens ut-
flukt til <<Brâtan>>. Avrei-
se fra Betel kl. 10.00. 
Grilling, o-lop, leker. An-
dakt, sang og musikk. 
Brus og kaffe fâs kjØpt. 
Hvis regn - samling pa 
Betel. 
Tirs. 13/6 kl. 11.30: For-
middagstreff. Esther Hal-
vorsen forteller fra India-
tur. 
Alle velkommen. 

Dagfirin Høybráten 
til Enebakk. 
I morgen kveld mviterer Enebakk 
Kr.F til ápent mote i herredsstyre-
salen. Der far enebakkingene an-
ledning til a stifte nrmere be-
kjentskap med Akershus Kr.F's 
fØrstekandidat, Dagfmn HØybra-
ten. 
HØybrâten er spesielt opptatt av 
trygg oppvekst for barna, trygc mil-
jØ, trygg alderdom og trygge ar-
beidsplsser. 
Morgendagens mote markerer star-
ten pa Kr.F.'s valgkamp i Ene-
bakk, og det blir anledning for pu-
blikum til a stille spørsma.l. 

El 
om at formannskapet ikke yule 
akseptere redusert vedlikeholds-
post eller reduksjon i utleie av 
skolelokaler. Tre av formannska-
pets nimedlemmer stemte for 
Buers forslag. 

Formannskapsfiertailet 	pa 
seks sluttet seg til ordfØrerens 
forslag om a ta skolestyrets ved-
tak om budsjettinnsparinger til 
etterretning. De fulgte ogsà ord-
fØrerens forslag pa at det Økono-
miske ansvaret for vedlikeholdet 
av skolene forblir i skoleetaten ut 
1989, og overfØres til teknisk etat 
fra 1.1.1990. 

Bare tre av formannskapets 
rnedlemmer ville imidlertid vre 
med ordfØreren pa a beklage at 
skolestyret ikke har fulgt opp 
budsjettvedtaket, mens fem av 
representantenesluttet seg til a 
anmode skolestyre cm a prakti-
sere fleksibel løsning  nàr det gjel-
der redusert utleie av skoleloka-
ler. 

I denne saken gâr oppfatnin-
gene pa tvers av partigrenser, og 
det er duket for frisk debatt i 
kommunestyret. 

RELIGIOSE MOTER 

TAKK 

Hjertelig takk 
for all oppmerksomhet pa 
min konfirmasjonsdag. 

Jan-Erik Kristiansen 

Hjertelig takk 
for all oppmerksomhet pa 
min konfirmasjonsdag. 

Ronny Danielsen 

Enebakk skolestyre 
har mote I Herredsstyresalen tirsdag 13. juni 1989 kl. 
19.00. Saksdokumenter er utlagt pa Skolestyrekontoret. 

Carsten H. BarbØ! 

Enebakk Idrettsforening 

A-kamp 4. div. 

Enebakk - Fremad 
Sted: Enebakk stadion lordag 10. juni 
kI. 16.00. 

Annonse og matchball er sponset av: 
Sten Kr. Rorvik 

KUNNGJORINGER 

Enebakk Pensjonist(orening 
har mote pa Herredshuset 14.6.89 kl. 17.00. 
Vi serverer rØmmegrØt. 
Leikarringens barnegruppe underholder. 
Andakt ved kallskappelan øvstegàrd. 
A!le ve!kommen. 

Styret 

Enebakk kommune 
Organist 
I Enebakk prestegjeld skal det tilsettes 

hjelpeorganist 1 ¼ stilling. Prestegjeldet har Ca. 8000 inn-
byggere og to sogn, Enebakk og Marl med hver sin kirke. 
Dessuten holdes gudstjenester pa Flateby og i Dale- 

erdingen. Kommunen har fra fØr organist i hel stilling. 

Hjelpeorganlstens oppgaver vil vesentlig omfatte sØn-
dagsgudstjenester, dessuten avlØsertjeneste I hovedor-
ganistens tariffestede ferie og frihelger. 

For stillingen gjelder de plikter og rettigheter som til en-
liver tid framgâr av gjeldende lover, reglement og tariff-
avtaler. 

Alternativ avlØnning  etter Hovedoverenskomstens reg-
ler avhengig av kvalifikasjoner. Instruks vil bli utarbei-
det I samrâd med den tilsatte. Opplysninger om stillin-
gen kan fàs hos sognepresten, tlf. 09/92 6150. 

Bekreftede kopier av vitnemàl og attester sendes Ene-
bakk kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 
26.6.89. 

Pi 	 

STILLING LEDIG 

SPORT 

KJOPES 

(rung Enger-maleri 
ønskes kjØpt privat. Kontant. 
Henv. tif. 02/23 05 62 fra kl. 10.00 til 22.00. 

TIL SALGS 

Enebolig til saigs 
pa Latterudfeltet, Kirkebygden. Best. av 2 plan, liver pa 
117 m2  + hØyt loft. 
Interesserte henv. 09/92 64 49. 

Optisk synsprove 
* Kontaktlinser tilpasses 

Timebestilling 

As"., Ski Optiske 
L. 

Princesshuset, 1400 Ski 
TH. 09/87 05 24 

Moervn. 7, 1430 As 
hf. 09/94 04 67 

iEntt 

Oddvar Wennevold fikk Ut-
merkelsen for at han alitid stiller 
velvillig opp for lag og forefinger 
og deltar med sang og spill, og for 
Sin innsats som primus motor i 
forbindelse med de àrlige TV - 
aksjonene, og ellers annen inn-
samling. 

Det var formannen i Enebakk 
Helselag, GunnbjØrg SVarthol 
som sto for tildelingen. Hun tak-
ket Oddvar for all stØtte og 
hjelp.. 

Enebakk Pensjonistforening 
overrakte ham blomster med 
takk for all den hjelp han har ytt 
ogsà der. 

Øvrig program for dette mØtet 
var en orientering om hjemme-
ulykker v/distriktssekretr i 
Nasjonalforeningen, Kirsten M. 
Ohm. 

Idrettslaget 
DRIVs andre 
karuselløp 
6. juni 
100 meter 
K!. 82 og yngre 
Jenter: 
1. Annette Tryti 21.2,2. Kari Berg 
21.3, 3. Lillian Eriksen 21.8, 4. 
Heidi Rasch Johnsen 30.5, 5. Lil- 
lian Bjerkland 32.3, 6. Nina E. 
Thue 51.4. 
Gutter: 
1. Andreas Tryti 17.2, 2. Marius 
Thue 20.9, 3. Terje Ruud 26.9, 4. 
Pal Myrer 29.6, 5. Lars Giver 
33.0, 6. Eivind Berntsen 33.4. 
K!. 81 
Jenter: 
1. Kjersti Enger 18.1, 2. Cathrine 
Gran 22.2. 
Gutter: 
Christian Gjertveit 17.2, 2. Truls 

<<Arets 
bedrift> 

Enebakk Nreringsrád 
skal i ãr tildele en pris 
til Arets bedrift. I den 
anledning har rãdet in-
vitert lokale kunstnere 
til a komme med for-
slag til Worming av en 
plakett. Fristen for inn-
levering er 15. juni. 

Det er satt opp pen-
gepremier for de tre be-
Ste forsiagene, men for-
eløpig ser det ut som 
om rádet kan brenne 
inne med pengene sine. 
Det har nemlig ikke 
meldt seg noen med 
forslag sâ langt, sã 
sjansene for den som 
ná trár til er store, der-
som forsiaget er bruk-
hart. 

Det var ogsâ en fantastisk 
musikalsk avdeling med Gry 
Adolfsen pa flØyte med tonefØlge 
av organist Hávard Oudenstad. 

Gullichsen 18.0, 3. Gunnar Hjort 
Vestby 18.1, 4. øystein Kolbens-
tvedt 19.7. 

K!. 80 
Jenter: 
1. Pia Therese Gulbrandsen 16.2, 
2. Kathrine Tryti 17.3, 3. Anne 
Marit Ungersness 17.6, 4. Marian- 
ne Rasch Johnsen 17.7, 5. Heidi 
Ruud 17.9, 6. Marit Berg 18.9, 7. 
Karl Bognerud 19.0, 
Gutter: 
1. Eivind Eriksen 16.9. 
200 meter 
K!. 78 
Gutter: 
1. Morten Finnerud 36.1, 2. Ton 
kjel Hongve 36.4, 3. Rune Berg 
36.7, 4. Asmund Aune 39.3. 
Jenter: 
1. Marianne Bjerkland 41.2. 
K!. 77 
Jenter: 
1. Ingeborg Enger 32.2, 2. Laila 
Eriksen 34.6. 
Gutter: 
1. Henrik Eide 31.6, 2. Truls Bjer- 
kestuen 31.7, 3. Alexander Nord- 
gaarden 33.0. 
400 meter 
K!. '76 
Gutter: 
1. Roar Martiniussen 1.15.1, 2. 
Bernt Myrer 1.18.8. 
K!. 75 
Gutter: 
1. Fredrik Rasmussen 1.04.8. 
K!. 74 
Jenter: 
1. Elin NØkleby 1.15.1. 
K!. 73 
Jenter: 
1. Anja HØnsi  1.09.8, 2. Trifle Lise 
Myhre 1.13.7. 
Gutter: 
1. Tommy Gravlien 1.12.4. 
800 meter 
K!. 20-29 âr, menn: 
1. Ton Frenay 2.11.4, 2. Geale de 
Vries 2.22.4. 
Ki. 30-39 âr, darner: 
1. Kristin Berg 3.49.5. 
K!. 30-39 ár, menn: 
1. Sverre Gjestang 2.27.8, 2. Rolf 
Berg 3.01.7. 
K!. 40-49 ãr, darner: 
1. Aud HØnsi 3.07.0. 
K!. 40-49 ár, menn: 
1. Per Finnerud 2.41.5, 2. Arnflnn 
Gravlien 2.56.3. 
K!. 50-59 âr, menn: 
1. Oddvar HØnsi  2.21.5. 

Brit Eriksen 
sekr. i friidrettsgr. 

Heder til Oddvar 
Oddvar Wennevold er tildelt Nasjonalforeningen for 
Folkehelsens nál med diplom. Det skjedde pa et hygge 
og opplysningsmøte Enebakk Helselag hadde i her-
redshuset I slutten av april. 



kommer til Herreds- 
huset tors. 8. juni 

kI. 19.00. 
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Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimeHge 
priser. Spell. 

Alt i glassarbeid 
utfores. 

RING
06/814733 
06/816838 

Lillestrøm 
Vindu & Glass A/S 

(1101. VILLA GLASS A/S) 
Sorumsgt. 38, 2000 Lillestrom 

Dorer - Vinduer - Spell - Alt I glass 

Advokat 
bistand 
Advokat 

ARVID SEMB RONNINGEN 
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85 

SJLDNES NATURSTEIN 

MONUMENTER SKI FER MARMOR 
Kroervr. 115 -1430 As Tif. 09-94 33 33 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL. 

Folio Varmeservice 
vlBjørn Brødholt, Tomter 

TIf. 92 26' 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

MODERNISERING 
VEDLIKEHOLD 

326 tolvere 
hver uke 
ble i gjennomsnitt utbe-
talt 11987. Det er lettere, 
matematisk sett, a vinne 
toppgevinsten i tipping 
enn noe annet lands-
dekkende spill. 

TIPPING 
ga 719 millloner til ldrett 
og forskning 11987 

NYANLEGG, 
Se Or utstiiiing 

av sanitr-

utstyr - 

kjekken-

innredning og 

baderoms-

møbier. 
FINANSIERING 

9 J; 4KIEN dbb 
OS VARME'Vs 
ALIT VVS RORLCC.GU  

Slremsv. 100, Stømmen 

TIf. 06/81 4597 81 45 98 

Vekstjord - Hagebark - Sand 
Flere kvaliteter pa lager 

Søndager stengt 
Transport ordnes 

FOSSUM JORD 
/gEo 

TIf. 09/83 72 16 - Mobil 030/10 309 
KONTAKT OSS - DET LONNER SEG 

BREDA INDUSTRIBYGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 

TELEFON 873606 

TELEFON 87 08 28 

COMFORTBUTIKKEN 
med installasjon- 

service 
SKI STASJON 

EN 

JEFINaq  
&VEf 

KJEPPE ' 

BREDA 

Tor Veiteberg A/S 
Aut. rorleggerfirma 

Il-vinduer og doper 
Strømmen 	heve-/skyvedør, 
Strommen sikkerhetsdor, fast 
vindu, kjeilervindu, blyglass-
vindu, tundorer, sprosseram-
mer, Sweedor utgangsdører 

Be em ti/bud: 

Friva A/S 
1820 Spydeberg. TH. 09/83 74 50 

	1.0 

Ski 
13c0rvelscsbr CHRSThNSRUD EFTE 

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

Hele dOgnet 

Vi Icnmmer 

i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrfi 
gjennom 60 fir 

EJOP YeS 805 FASMANSEN KJOP VHS HOS FAGMANSEN 

DROSJER 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOGNVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TH. 92 41 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
09 tlf. 094/14 867 
DOGNVAKT 

love Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DOGNVAKT 

Billig renbold 

Alt i renhold utføres, ogsâ privat. 
Ring oss og spar penger. 

Vi er billigere enn de fleste. 

Aabergs Kenholtisservice 
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6 
Tit 02/27 02 23 - 02/29 15 27 

mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18 

Telefon 
06/83 72 56 

/ Stormyrveien 47--
112000 Lillestrøm 

	Jr 

S.. 

ALT I GULVBEL[GG 

TAPET - FIJSER 

KERAMIKK - PARKETT 

Tar smt og store oppdrag 

*Egen hândverksavd. 

iljntt- 10 

Marsvin, 
dvergvedder 
og hermelinunger til saigs. 
Na eller senere. 

Tlf. 92 88 50 

Kontaktlinser 
tilpasses 

Timebestilling: TIf. 06/81 43 91 
LILLESTROM 

KONTAKTLJNSEINSTITUTT A/S 
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet) 

OPTIKER 

OLAV KJØLBERC 
GEIR KJBLBERG 
M.N.K.F. - M.N.O.F. 



	11 

ah Erling Rod A/S 

Tif. 1570 

BIL RØRLEGGER €IENDOMSFORM. RAMMEVERKSTED 

Audi 

RESTAURANT GLASS 

TRANSPORT SPESIALFORRETNINGER 

I 
KVIKI( HENS 

/azama S ILK 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner, 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

3 

BRENSEL 

BYGG OG ANLEGG 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI  -  TLF. 8737 37 

	I 

KjØpe eller selge 
eiendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
Bev,IIigshaver: Adv. Helge A. Tryti 
FjeIve,en 55, 1914 The EnebaSk 

TIf.: 09/92 55 70 

ELEKTRIKER 

INSTALLASJONSFIRMA 
KJELL BRENDJORD 

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

TIt. 9286 94. MobiltIf. 094/26 165 

I 

- — 
FRISØR 

Galled Nygàrd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galleri - innramming 

Gulimedaije i innramming i 1989 

IJtsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Saig av 
medaijeskap og innrammede akvare/Iavtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

REGNSKAP 

TANN BE HAN DL. 

Jan M. Johansen a Mur, puss, 
peiser og fliser 

TIf.  92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

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

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rádgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74 

onomi & Reguskap Enehakk A/S 

"Alt innen regnskapstjenester" 
- Reg. revisor Sten Røvik 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

Ristoraite ITAIJA a.s Pizzeria 
Alt i mat til hverdag og test. 

Catering - Restaurant 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTE KN IKE RM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

TRAFIKKSKOLE 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 

Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
hf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tif. 8737 10 

Masse A - Kiasse B 
Teorikurs - I(jøretimer 

Om nødvendig møter vi 
til kjøretimer i Enebakk. 

Len nestadvn. 5 	IlL 09/9265 43 
1912 Enebakk 	Mobil 094/37548 & 
Utforer alt innen 

nybygg, tilbygg, rehabilitering 
og modernisering 

Fast pris 

Alle typer Ian formidles 

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

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

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fyflmasse 

Flateby - tlf. 92 80 42 
Mobiltlf. 094/95 481 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

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

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

Brodrene Sandâs A/S 

Transport - dumperbil og bil m/kran. 
Pukk - sand 

Korn, gjodsel og kraftfôr 
1911 Flateby 

Tit. 09/92 88 71 - 92 81 46 
Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 

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 

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

SKEUSMO DYREKLINIKJ( 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgàrd, Kjeller 
(skill fra Fetvn. v/flyplaosen( 

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

DROP-1W 8.30-14. Stengt helg. 

TEPPE - ENGROS A/S  
ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

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

Aage W. Svarthoel 

Tipp-bil transport 

V. Enebakk 09/92 41 84 

Strømshorg & 
Enersen A/S 

utfører alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

EILAG  :'',,;' 

- 	stengt 
Tirs., tors. 	  9.00-17.00 

Grendesenlerel, 1911 FLateby 
111. 92 80 49 

Aonincistidr: 

Fredag 	  11.00-19.00 
Lørdag 	 9.00-14.00 

Hilsen Ase Mette 

dS9e#z 
DAME- OG HEAREFRISOR 

SOL - PARFYMERI 
Man.-fre. 10.00-17.00 

Tors. 10.00-18.00 
Ler. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tit. 92 54 13 

Enebakk glass 

Alt / giassarbeid 

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

Steinar Nordahi 

BYGGSER VICE 

Alt / mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

D. FREI I AG 8WAS  

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrøm - Svakstrom 

Bil - Elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 09/92 62 94 

ENEBAKI( BitVERKSTED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bâtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

1800 Asklm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjep din nye eller brukte bil hos oss. 
TIf. 88 16 15 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Roll NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

Cnebakk 
egnskcpskontor 

Medlem av 
PRFNorske Regnskapsbyrâers Forening 

TIf. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsfører 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og høytrykksspyling. 

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

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider UI avtalte priser 

,,e- 

111t.i F.  
hluFu 

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

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Váglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 9243 54 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

lit. kI. 8.00-15-00 	 92 87 39 
lit. utenom kontortid 	92 80 31 

	

Kvelder, etter avtaie 	 



Harry Skaarud studerer gamle skolebilder 

Valgfagelevene fra motorgruppa ved Mjar skole fulgte 
opp de fine resultatene fra østfoldmesterskapet da de i 
forrige uke deltok i NM i rnopedkjøring  i Spydeberg. 
Det deltok fern elever fra Mjer, hvorav tre kunne reise 
hjem med pokaler for hederlig plassering. 

Adler gjevest var det nok for 
Kjersti Larsen som havnet pa en 
3. plass. 

- Joda, dette var hardere enn 
Østfoldmesterskapet, bekrefter 
ungdommene. Nervepress og 
greier. Konkurransen besto av 
ferdighetsprøver og teori. Selv 
om det ble smâtt med trening i 
innspurten fordi elevene var 
oppe til engeisk samme uke, 
kiarte altsâ samlige av de fern 
mjre1evene a plassere seg he- 

derlig i selskap med rundt 100 
andre ungsommer Ira 32 for-
skjellige skoler. 

Gruppas 1rer, Viggo Karlsen 
er overbevist om at elevene blir 
bedre trafikanter etter a ha gjen-. 
nomgátt valgfagkurset med pa-
fØlgende konkurranser. Han un-
derbygger det med at uhellsstati-
stikken fra 85, da man startet 
mopedundervisning i skolen, og 
fram til i dag har gatt ned med 30 
prosent. 

BOLIGLAN  - REFINANSIERING 
)T8ETALT AVDR. FRITT 15 AR 20 AR 30 AR 

200.000 2.051 2.469 2.270 2.114 
400.000 4.093 4.932 4.530 4.219 
600.000 6.120 7.376 6.773 6.308 
800.000 8.147 9.827 9.016 8.398 

Nom. rente fra ll,75% - Eff rente fra 12,5% - Inki. alle omkostninger 

, FinansPartner a 	TIf. (09) 87 66 70 
Nordbyveien 34, 1406 HEBEKK 	Repr.: Kredittforeningene 
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 Skolehistorie i 
kommunestyresalen 

Ole Weng var omviser pa utstillingen, Til hØyre et lysbildeapparat og en gam-
mel kopimaskin. 

Kjersti nummer 3 

En gammel globus 
fra Glomma, Jonas Vet-
lesens mange here-
bøker, en antikvarisk 
kopimaskin lysbilde-
apparater, og eldgamle 
nytestamenter med go- 

tisk skrift var bare noe 
av hva man kunne fin-
ne, da Enebakk histo-
rielag inviterte til sko-
leutstilling i kom-
munestyresalen forrige 
uke. 

Utstillingen var Historiela-
gets markering av 250— ars ju-
bileet for grunnskolen, og 
mye skolehistorie kunne leses 
gjennom de mange gjenstan-
dene som laget hadde samlet 
sammen. StØrst  interesse 
vakte nok likevel de mange 
gamle skolebildene. 

Det eldste bildet vi obser-
verte var Ira Daleijerdingen 
skole i 1871, med N.P. Krogs-
bØl som 1rer. Som kjent for 
mange har Historielaget gitt 
Ut heftet Enebakk i gamle da-
ger, hvor Krogsbøl gir et godt 
innblikk i Enebakk for over 
100 ãr siden. 

Vi fant ogsâ et bilde av ele-
ver ved Ekeberg skole i 1896. 
Dette var en skole som JØlsen 
pa Ekeberg startet etter at 
fyrstikkfabrikkens skole var 
lagt ned kunne omviser Ole 
Weng fortelle. 
Pa er skolebilde fra Dalefjer-
dingen skole i 1916 fant vi og-
sà tidligere ordfØrer Bergsvik 
som skolens 1rer. 
Endelig var det ogsá here sko-
lebilder Ira Amtsskolen, fra 
1908 -1910. 

Pa langbordet med 1rer-
bØker fra forskjellige epoker i 
grunnskolens 250 âr gamle 
historie, fant vi Jonas Vel-
lesens mange lrebØker. 
Weng kunne fortelle at Vel-
lesen, som var lrer og kirke-
sanger i bygda fra 1881 til 
1915, fikk borgerdádsmedal-
jen i sØlv for sitt 1rebokfor-
fatterskap.. 

Det var god oppslutning om 
Historielagets utstilling, og 
onsdagskvelden kâserte Chri-
stian Brevig om Skolevesenet 
i Enebakk I gamle dager. 

MEW 

Mjcrelevene plasserte seg godt i NM. Kjersti ble num-
mer tre, Ingar SikkerbØl ble nummer 9, Glenn Robert 
Dahl nr 6. Tom Erik Berntsen og Thomas Gregersens 
plasseringer var ikke helt klare, da result at etlist a ennà 
ikke var kommet skolen ihende. 
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