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Jni,tt Y/p/iiyer 

Newa.,  
Svarthol Brensel 

PARAFIN - FYRINCSOLJE 

SMØREOLJER 
DIESEL 

Norsjø olje 

Svoveltaftig 
MiIIevennIig 

Best.tlf. 92 40 47 

Skogbrann 
Et til to mal utmark 

ble ødelagt da det brøt 
ut brann pa en fjell-
knaus ved Svines I Yt-
re Enebakk pa søndag. 
Brannvesenet rykket 
ut og fikk siokket gan-
ske raskt. 

Innbrudd 
I lOpet as' helgen har 

det vrt innbrudd hos 
Normark A/S pa n-
ringsomrâdet pa Flate-
by. 

Politi 
runden, 

	/ 

Herlig.f 

Badelivet utfolder seg for fuilt pa Bar-
merud. Og i helga var det storinnrykk. 
Herlig, sier Lise Hâgensen fra Byggveien 
pa Lotterudfeltet og blir nesten borte i 
vannspruten. 

Det meldes forØvrig  om vanntempera-
tur pa rundt 20 grader. God fornøyelse! 

  

6. árgang 

   

Lokalavis for Enebakk Nr. 21 Onsclag 21. juni 

  

Lossaig kr. 5.00 

 

    

     

      

Teater tre dager til ende 
Mandag formiddag 
ble den nye scenen 
pa Stranden skole 
innviet med <<Kiat-
remus og de andre 
dyrene i Hakkebak-
keskogen. >> Det var 
kiasse 6 A som vis- 
te 	forestillingen, 
fØrst for elevene 
ved Hauglia skole, 
sá for elevene ved 
Stranda, og om 
kvelden for foreld-
rene. Tirsdag viste 
kiasse 6B to for-
estillinger med 
Folk og rØvere i 
Kardemomme by 
og i kveld er det 
foreidreforestil- 
ling. 	

Siste side 

Det er tredje gang pa 
kort tid, som de har 
hatt uvedkommende 
gjester. De har tatt seg 
inn gjennom et vindu, 
og stjâlet flere kost-
bare fiskesnelier. 

Lensmannskontoret 
vii gjerne ha opplys-
finger fra folk som kan 
ha sett noe mistenkelig 
trafikk rundt Normark 
i helga. 

Hassan 
slutter 

Flyktningekonsulent Hassan Boukioud har 
sagt opp sin stilling. 1. august skal han tiltre 
stillingen som avdelingsleder for innvandrer 
og flyktningesaker i Elverum. Det var forrige 
tirsdag at Hassan sa opp, og sâ langt har ad-
ministrasjonsutvalget bare muntlig drøftet 
saken. Sosialleder Knut Johnsen er be-
kymret for hva som nâ skal skje med opp-
fØlging og kontinuitet i flyktningarbeidet. 

—Det haster med a finne frem 
til lØsninger, sier Johnsen, og Un-
derstreker at arbeidsoppgavene 
ikke kan lØses ved a dele pa dem 
mellom eksisterende personell. 
Det ma inn en ny person med 
flyktningesaker som ansvarsom-
ráde ,mener han. 

Da formannskapet forrige 
mandag vedtok a ta imot nye 
tlyktninger, fikk helse og sosi-
alsjefen tullmakt til a avklare 
nrmere detaijer. Det lá ogsâ i 
kortene at návrende stilling 
som flyktningekonsulent skulle 

tas opp som egen sak. Et mote 
med flyktningekonsulent, helse 
og sosialetat, skoleetat og râd-
mann hadde konkludert med at 
flyktningekonsulenten hadde for 
mange funksjoner a dekke, inklu-
dert bade tolketjeneste og 1rer-
funksjon silk at det var Ønskeiig 
A vurdere a fá ham mer over i dis-
se funksjonene, og omstrukture-
re stillingen som flyktningekon-
sulent. 

OrdfØrer Kâre KjØlle sier at 

Forts, side 8 (1) 

FyllekjØring 

med bat 
En enebakkmann pa 

bâttur pa Øyeren red-
det sannsynligvis livet 
til en beruset bátfØrer 
pa lØrdag. Han opp-
daget mannen nár han 
hang pa yttersiden av 
bãten sin.Det sâ ut som 
han hadde befunnet seg 
I vannet en stund. Han 
fikk mannen opp i sin 
egen bat, og fraktet han 
i land. Vel inne I bus 
ble lensmannen varsiet 
og de kom og fikk tatt 
alkotest. 

Mannen kan vente seg 
et oppgjør med lens-
mannsetaten. 



PINS EMENICIETF.N r) 
YTIM 	 DETEL 

Onsdag 21.6. ki. 19.30: Bi-
bel og bønn. 
Søndag 25.6. Ic!. 11.00: 
Birger Sandli. 
Alie velkommen. 

Ingen stotte til 
proveprosjekt, 
Kulturstyret vedtok enstemmig pa siste mote a avsiâ 
en søknad om 10.000 kroner i tilskudd til Akershus te-
aterverksted. Pengene skulie brukes i barneteaterpro-
sjektet som skal gâ over to âr i forbindelse med eta-
bieringen av Folio Teaterverksted. 

Dette pros jektet har som mal a kombinere iederopp-
1aring med opprettteise av barneteatergrupper i Fo!-
ioregionen. 
Lederoppheringen skal ga over to ar, og bestã av Un-
dervisning, praksis med barn og faglig veiiedning. 
Kuitursjef Per Sandvik sier at han kiart ser de positive 
virkningene dette prosjektet kan fá for foiiokommune-
ne, og pa noe sikt ogsâ for barnetesterarbeidet i Ene-
bakk. Han hadde likevel innstiit pa avslag pa søkna-
den, og begrunnet dette med biant annet at de Økono-
miske vikãrene ikke er tiistede for prØveprosjekt  av 
forskjeiiig slag, som vil beity ytterligere belastning pa 
buds jettet. 

Em 

Gud er pa tronen 
Salirre 9. 8-13 

Vi har for oss en takkesalme. Takken har bl.a. sin 
grunn I at Herren troner til evig tid. Han skal dømme 
jorden med rettvishet. Den som hungrer og tØrster etter 
rettferdighet, skal engang Mi mettet. Da skal all urett-
ferdighet forsvinne. Da er det slutt pa a ta seg til rette. 

Da er det den saktmodiges tur, det vii si den som har 
overlatt sin sak, sine synder og smerter I Guds hender. 

Den rettferdige dommer er en borg for slike. 
De troende skildres som undertrykte, et ord som vi-

ser til deres vanskelige stilling i verden. 
Mens Guds gjerninger skaper tro og tillit, ikke frykt 

og usikkerhet. Gud kommer sine i hu. 
En sann erfaring av Guds frelsende inngrep i Kristus. 

Jesus skaper lovsang til Gud selv, ikke til ens egen opp-
levelse. Innholdet I lovsangen dreier seg om hva Gud 
har gjort for synderen. 

T.P. 

Jiijiiitt- 2 

Gudstjenesteliste 
for Enebakk 
25. juni 1989: 

K!. 11.00: Mari kirke v/Øvste- 
grd. 

Sentralsykehuset I Akershus 
1.6.89: 
Stefan har fätt en lillesØster. 

Mette Piirainen 

Vi gifter oss 
lØrdag 24. juni Id. 13.30 i Ene-
bakk kirke. 
Bente Krogstad og Tore 
Haug. 
Adresse for dagen: Ignarbak-
ke, 1912 Enebakk. 

5000 kr til 
<Vann- 
mannen> 

Enebakk Drarnatiske Sis-
kabs forestilling Vannmannen 

som ble vist pa sju forestillinger 
pa Flateby Samfunnshus i mars, 
gikk med 8.910 kroner i under-
skudd. Allerede i februar ble det 
sØkt kulturstyret om unders-
kuddsgaranti for forestillingen, 
og kulturstyret bevilget i forrige 
mote kr 5000 til formâlet. 

Enebakk Bonde-
kvinnelag 
inviterer til grØtmØte. 

Ang. Sverige-tur 
se ann. 

Betel 
Ukens mØter. 
Se ann. 

Enebakk Pensonist- 
forening 
MØte - om Kjenn din 
bygd>'. 
Se ann. 

Kirkebygden ye! 
St. Hans-moro. 
Se ann. 

He!, Guttorm 

Gratulerer med de 45 
St. Hans-dag. 

Hilsen resten av familien 
I 5'ern 

Programmet for ârets or-
gelfestival er nâ fastiagt. 
Festivalen gãr av sta-
belen I tidsrommet 1. au-
gust til 7. september. Nok 
en gang har ildsjelen bak 
festivalene, organist Ha-
yard Oudenstad, fãtt til et 
program med bade norske 
og internasjonale utøvere 
av høy  kvalitet. 

Kulturstyret bevilget i 
siste mote 5000 kroner i 
tilskudd til festivalen. 

Denne gangen er en av konser-
tene helt og holdent viet lokale 
krefter. med tidligere dirigent i 
Flateby korforening, Eli Lindsjø, 
var unge lovende flØytist, Gry 
Adolfsen, og Hâvard Oudenstad 
selv pa orgel. Denne konserten er 
satt opp torsdag 24. august. 

Go'jenta var, 
Kristine Strom 

fyller 7 âr onsd. 21. juni. 
Mamma, pappa; Marianne og 
lillesØster Elisabeth gratule-
rer deg sâ mye med dagen. 

Ellers vii festivalens trofaste 
publikum fra bade tern og nr 
nok en gang fâ anledning til a 
mote organist Gottfred Preller 
fra DDR, i Enebakk kirke. Det 
skier torsdag 17. august. 

I forbindelse med orgelfestiva-
len har arrangøren sarnarbeidet 
med Det norsk - amerikanske ut-
vekslingsár i musikk. Og festiva-
len starter tirsdag 1. august med 
prof. Larry Smidt fra USA. Tors-
dag uka etter star prof. Christ.F. 
Lorenz, Duesseldorf pa program-
met. SA fØlger Gottfred Preller 
den 17. lokale musikkrefter den 
24., og solotlØytist Finn H. Olsen 
sarnmen med organist Per A. LØ-
void torsdag den 31. august. 

Festivalen svsiuttes torsdag 
den 7. september med Oslo Con-
sort. Bak navnet skjuler seg et 
barokkorkester fra hovedstaden. 

Na tar Flateby kino sornmerferie 
tram til 17. august. Kinokomite-
en Ønsker kinopublikum en rik-
tig god sommer, og ser fram til 
gjensyn pa sensommeren. 

Da blir det nye godbiter a se 
fram til. Av disse kan nevnes den 
nye James Bond filmen, Politis-
kolen, Marinen med den nakne 
pistol, Running Man, bare for a 

Avslag 
Kulturstyret har enstemmig 

gatt inn for a avslâ en sØknad fra 
Klrkebygden skole om 900 kro-
ner til dekning av bussutgifter i 
forbindelse med transport til 
skoleforestiuing pa Flateby Ki-
no. 

Tilskudd til 
skolekorps 
Kulturstyret har bevilget 2000 
kroner i stØtte til Ytre Enebakk 
Skolemusikkorps i forbindelse 
med forskjelllge kurs for musi-
kantene. 

Stranden skolemusikkorps Mr 
ogsá 2000 kroner fra kulturstyret 
I forbindelse med deltakelse pa 
skornmerskole. 
12 musikanter skal til sommer-
skole pa Darbu FolkehØgskole i 
Buskerud, og korpset hadde sØkt 
kulturstyret om 10.640 kroner I 
tilskudd . Kultursjefen hadde 
innstilt pa avslag ut fra den 
budsjemessige situasjonen, og 
mente at a gi et mindre beløp i 
tilskudd ville ikke ha noen srlig 
betydning. Kulturstyret valgte 
likevel a tildele korpset 2000 kro-
ner. 

nevne noen som allerede er bo-
oket Inn pa faste datoer. Og 
gikk du glipp av akkurat DEN Ill-
men i vârhalvâret, sa fortvil ikke, 
den kommer pa Flateby kino. 
Bare skriv, eller ring et av kino-
komiteens mediemmer, og kom 
med ditt Ønske, sá skal vi gjØre 
hva vi kan!GOD SOMMER 

Tilskudd 
Enebakk idrettsforenning har 

fâtt 3000 kroner i stØtte fra kul-
turstyret i forbindelse med at 15 
turnjenter i alderen 12 - 16 âr 
skal avgarde pa landsturnstevne 
i Sandef3ord 22. - 28. juni. 

Ingen penger 

til Apen Post 
Ved areth tiideling av kultur-

midler ble det avslag pa Apen 
Post sØknad om tilskudd. 

Apen Post anket avslaget, og 
henviste til at stØtten er helt nØd-
vendig for utgivelse av Velavisen, 
og at dette er en avis som er laget 
for og av barn og ungdom pa Fla-
teby, og som er nØdvendig for a 
opprettho!de kommunikasjonen 
mellom barn i kretsen. 

Kulturstyret behandiet anken 
torsdag. Kultursjefen hadde inn-
stilt pa et tilskudd pa 2000 kro-
ner, men et enstemmig kuitur-
styre gikk inn for a avsla anken. 

Flott program for 
ãrets orgelfestival 



Er du en tviler? 
Mange er tvilere, og det kan 

vre forskjellige grunner til 
det. Det kan ogsâ gjelde de 
forskjeuigste omráder som for 
eksempel religion og politikk. 

Er du en tviler bØr du 
thvertfall ofre litt tid pa a fin-
ne ut om noen kan hjelpe deg 
ut av tvilen. 

Til hØsten er det vaig., og vi 
skal avgjØre hvem som skal 
styre landet framover. Hvilke 
kriterier som legges til grunn 
ved valget er ikke bare et vaig 
om parti,men i hØyeste  grad 
ogsa et vaig om person. 

Senterpartiets fØrstekandi-
dat, Anne Enger Lahnstein, er 
en person som i hØyeste grad 

ma ta smed i vurderingene. 
Hun sitter pa Stortinget i in-
nevrende periode, og liar pa 
en meget god mate vrt par-
tiets talskvinne. Hun er kjent 
for sitt engasjement og gapa-
humør. Hun har en stor rett-
ferddighetssans, og omsorg 
for de svake i samfunnet. Jeg 
ráder deg til a la Anne fa lane 
ditt Ore. Hun fortjener det. 
Legg merke til Anne i tiden 
som kommer. Kanskje VII du 
finne ut at hun fortjener din 
stemme.. 

Hele Akershus trenger An-
ne! 

Thorvald Ungersness 

vnoga 
/ 

I; 	 

Menn inn i 
omsorgsyrker 

Elever fra 9.k1asse med tysk som 
valgfag utnytter skoleâret godt ved 
Enebakk ungdomsskole. Mens de andre 
elevene ved samme kiassetriun er 
permittert,har disse elevene fátt et til-
bud om repetisjonsundervisning fra 
pensum for 8.og 9. kiasse med Grete La- 

chert som herer. Tre skoletimer hver 
dag i sju dager har de forpliktet seg til a 
mote opp. 

Det skulle ogsã ha vrt et tilsvarende 
opplegg i fransk, men det matte drop-
pes fordi hereren der ble oppnevnt til 
sensor i skriftlig engelsk. 

Tx. Karma Tlzorvaldsen, Kim Engvik. T.h. Gry Adolfsen, JØrgen Svartebekk. 
(Foto: Inger Eidem, Østlandets B lad). 
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Enebakk ungdomsskole 

Frivillig tysktrim 
for niendeklassinger 

LikestiJllng mellom kjØnnene 
er en sentral verdi i várt sam-
funn. Det offentlige bruker mye 
ressurser for a stimulere kvinner 
til a sØke mannsdominerte stu-
dier og arbeidsplasser. 

Arsmøte i 1989 i Norsk Syke-
pieierforbund, Akershus krets 
oppfordrer Forbruker- og ad-
ministrasj onsdepartementet, 
Kultur og vitenskapsdeparte- 

Et provoserende spØrsmäl nâr 
vi godt vet at det bringes repor-
tasjer fra Enebakk IF's A-lags-
kamper og sporadisk fra IL Drivs 
A-lagskamper. Men nâr vi ogsâ 
vet at dette bare er en liten del av 
aktivitetene til fotbaligruppene, 
er spørsmâiet relevant. 

Dajeg kjenner best til IL Driv, 
skal jeg fortelie dere litt om hva 
vi driver med, men forholdene er 
omtreng tilsvarende i Enebakk 
IF. 

Driv har 19 fotballag og Ca. 250 
registrerte spillere. Med foreidre, 
sØsken, trenere, oppmenn, farni-
lie og andre interesserte kan vi 
godt regne at 600-700 mennesker 
i Ytre er engasjert i fotball hele 
sesongen. Det spilles 8-10 serie-
kamper liver uke pa Mjr og 
Plassen, og like mange borte-
kamper. I tiliegg komrner cuper, 
kretskamper og andre arrange-
menter. 

Vi merker oss at Vignett liar 
god dekning av mer eller mindre 
gode kulturarrangement i bygda: 
utstillinger, konserter, mØter 
osv. Men fotballen hØrer  ogsá inn 
under det utvidede kultur-
begrep, og bØr omtales pa linje 
med andre gode tiltak, sr1ig 
sett pa bakgrunn av omfanget, 
men ogsá kvaliteten: Jeg tor pa- 

mentet og Sosialdepartementet 
til 	arbeide for a stirnulere rnenn 
til a sØke omsorgsyrker generelt 
og sykepieieryrket spesielt. 

Sykepleierne i Enebakk Øns-
ker mannhige kollegaer velkom-
men inn i et yrke som er bade 
ailsidig og givende. 

Sykepleierne som 
arbeider I Enebakk kommune 

stá at IL Drivs fotball holder hØy 
kvalitet. For ikke a dvele ved 
tidligere ars bragder kan jeg nev-
ne arets irmsats hittil: A-lag da-
rner pa 3. plass i serien. Junior 
darner spiller i 1. div og leder se-
rien. Junior herrer ogsâ i 1. div. 
og leder serien, er dessuten tatt 
ut til Norgesmesterskapet og 
vant der 1. runde, 2. runde spilles 
18/6. Jenter spiller ii. div. og hg-
ger midt pa tabellen. Gutter le-
der serien pa samme poengsum-
men som Moss. Smágutter - et 
lag som leder og et lag pa 2. plass. 
Driv har dessuten endel spillere 
pa kretslagene. 

Vi Ønsker at lokalavisa var 
skal skrive om alle disse flinke 
barna. Sommerens begivenhet er 
for mange av dem Norway Cup 
og Dana Cup. Vi vii ha tabeller, 
resultater og korte referater fra 
Flest mulig kamper, samt fyldi-
gere dekning av viktigere kam-
per. 

Vennlig hiisen 
Unni Engelsen 

iunmq 
fmLk\LLL' 

OddbjØrg Kristiansen 

Vignett besØkte skolen en tid-
hg morgenstund og fant 21 ung-
dommer i full sving omtrent for 
de andre klassene hadde startet 
dagen.Lreren var ute et øye-
bhikk, men aile og enhver var 
dypt konsentrert om sitt. Her 
fantes ikke spor av shike tilstan-
der man blir presentert for i em-
syn fra tid til annen om hâplØse 
ungdomsskoleklasser. 

De papekte selv at dette var 
noe de gjorde helt frivillig. Dess-
uten var undervisningen lagt til 

Tap i 
2.runde 
Det ble tap for Drivs juniorlag da 
de sØndag spilte sin 2. kamp i 
junior NM. Kapen gikk mot 
Skeid pa Skeidbanen, og resuita-
tet ble 3 - 0 til Skeid. 

Støtte til Gry 
Kulturstyret har enstemmig 

bevilget kr 1.200 i støtte til Gry 
Adolfsen i forbindelse med at 
hun i sommer skal delta i World 
Music Contest i Nederland. 

Gry skal delta sammen med 
Norges Nasjonale ungdoms-
korps. Korpset skal gi en konsert 
ved WASBE - konferansen 
(World Association for Sympho-
nic bands and Ensembles)  

de tre første tirnene, sa sola og 
badevannet kunne de benytte Se-
nere pa dagen. 

Alle sammen hadde sØkt og 
kommet jim pa videregaende al-
menfaghig studieretning, og had-
de tatt i mot tilbudet for a stille 
sterkere i et fag som de til na har 
hatt som valgfag, men som vil bhi 
teilende pao  lik hinje med andre 
fag i den videregáende skole. 

Mens interessen for sprak er 
synkende ved andre skoler i 
Akershus er det motsatte tilfeile 
her. I lØpet av de tre siste arene 
liar det vrt et gjennomsnitt pa 
80 prosent som liar hatt frem- 

Et enstemmig kultur-
styre gikk i iste mote inn 
for a avslã en sØknad fra 
Hilde Boger Kjus om støt-
te til utvidelse av Mu-
sikkskolen pa Vik. Kul-
tursjefen blir imidlertid 
bedt om a kontakte søke-
ren for a diskutere mulig 
senere kommunal støtte 
til selve driften, under 
visse forutsetninger. 

Kultursjefen sier at han anser 
det som viktig for musikklivet i 
kornmunen at musikkskoien na 
utvider det pedagogiske og musi-
kalske tilbud, og han har ingen 
prinsipielle motforestilhinger mat 
A stØtte shike tiltak. Forutsetnin-
gen er imidlertid at kommunen 
liar en viss innflytelse pa den vi-
dere utvik.iing ved musikk- 

medspràk som valgfag Det stiller 
Enebakk ungdomsskole tern-
melig hØyt pa den statistikken. 

Arets 9.klasse er en meget 
sterk og lrevilhig gjeng, blir det 
opplyst fra lrerhold. Ved den 
muntilge eksa.men fikk i alt sju 
stykker hØyest  oppnaehige ka-
rakter - nemlig S. 

Dette tiltaket liar ogsa i aller 
hØyeste grad satt Enebakk pa 
kartet.Flere stØrre  media den-
blant Aftenposten og radioens 
program 2 han vist sin interesse 
og vrt og laget repotasje, og 
Vignett fØyer  seg til i rekken av 
imponerte besØkende. 

skolen. 

NALr kultursjefen hadde innstilt 
pa avslag pa sØknaden var det ut 
fra budsjettmessige hensyn. - 
Jeg mener det bØr bhi en av kul-
turstyrets frarntidige saker a ut-
vikling av kommunal musikk-
skole pa prinsipielt grunniag, al-
ternativt at det bidras med of-
fentlige midler til et privat tilbud 
til musikkinteresserte barn, sier 
kultursjef Per Sandvik. 

Alarmanlegg 

Fra kr  300.- 
SOLH[IM 
ALAN MJL LE K TRIS K E  

SIG N ALA N L EGG 
¶T 	92 64 20 mellom kI. 1209 18 

Hvorfor boikotter Vignett 
fotballen i Enebakk? 

Ingen etablerings- 
støtte til Musikkskolen 
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Kjempefest for sprek 10 áring 

Pleie og omsorgssjef Erik Ohr omqitt av veteraner. Ella 
Sanner har vcrt pa ,sykehjemmet siden det apnet i 79, 
og for det pa det gamle sykehjemmet fra 1955, totalt 19 
àr i pleie og omsorg i Enebakk. Johannes Stensrud liar 
bodd pa sykehjemmet siden det âpenet, og for den tid 
pa Ubberud, og pa det gamle sykehjemmet 

Det ble et verdig og 
minnerikt bursdagssel-
skap da Enebakk Syke og 
Aldershjem feiret sin 10 - 
ársdag forrige torsdag. 
Beboere, ansatte, politi-
kere, etatssjeferrádmann, 
tilsammen over 100 fests-
temte personer deltok i 
feringen som varte fire ti-
mertil ende. 

I dagllgstuen var det dekket 
nydelige bord, pyntet med mark-
blomster og levende lys, og fests-
temte mennesker i finstas ble 
Ønsket velkommen av pleie og 
omsorgssjef Erik Ohr. 

Det var 13. juni 1979 at det nye 
Syke og aidershjemmet ble tatt i 
bruk, og Ohr visste a fortelle at 
ogsâ det var en stralende vakker 
sominerdag, nØyaktig  som for 10 
hr siden. Han ga ellers illust-
rerende glimt av utviklingen eld-
reomsorgen ved a sitere fra regle-
mentet for det gamle alders-
hjemmet pa Ubberud. Reglene 
ble vedtatt 17.2 1938, og fastslo i 
klartekst at beboeme hadde a vi-
se bestyrerinnen lydighet, delta i 
alle oppbyggelige mØter som ble 
avholdt pa stedet, dersom det 
overhodet var mulig, innta malti-
dene til bestemte tider, og aiko-
holholdig drikke matte ikke for-
ekomme. 

At man har kommet et langt 
stykke videre i de femti hr siden 
dengang, var torsdagens jubile-
umsfest et solid bevis pa. Ergote-
rapeut Oddrun Garâsen i spissen 
for et entuaiastisk team av an-
satte hadde lagt til rette for en 
fest full av hygge og god at-
mosfre. KjØkkenpersonalet 
hadde laget et koldtbord som 
bugnet av lekkert anrettede god-
saker. 

Oddrun Garasen var festens 
toastmaster, og geleidet for-
samllngen gjennom hilsningsta- 

ler og underholdningsinnslag, 
Aller fØrst leste hun prologen 

som Ella Sanner hadde skrevet 
til jubileumsfesten. Ella Sanner 
er en av dem som har vrt ansatt 
pa sykehjemmet helt siden âp-
ningen i 1979. 

Etter prologen var det kiart for 
Gry Adolfsen og organist Hávard 
Oudenstad pa ulØyte  og piano. Et 
f'mt musikalsk innslag av hØy 
kvalitet. De hØstet da ogsâ kraft-
ig applaus fra en begeistret for-
samling. 

Ulla SiljebØl leste sá en prolog 
skrevet av en av beboerne, Mag-
ne Olav Stre. Hun leste ogsá et 
romantisk dikt som Stre hadde 
skrevet. 

Ogsã Ella Sanner hadde ut-
foldt seg med mer enn prolog, og 
var ansvarlig for tlere av festsan-
gene. 

FØrst ute av de mange som vil-
le gratulere jubilanten, var leder I 
byggekomiteen, og Sykehjem-
mets fØrste styreformann Stein 
Berg. Han overrakte blomster til  

avdelingsleder Johanne Helg-
heim, med lykkeØnskinger og 
hap om at det ogsá i framtiden 
matte vre det rnnvendige og ik-
ke det utvendige man skulle bru-
ke ressurser pa pa Sykehjemmet. 
- Parolen for oss i komiteen den-
gang var at vi skulle bygge et 
hjem, og her var det tidligere hel-
sesØster Olga Storvik som slo an 
tonen, sa Berg. Det skulle ikke 
bygges noe monumentalbygg. 
Pengene skulle brukes innvendig 
til beboernes beste.— Husk det 
heter et SykeHJEM, sa sØster Ol-
ga. 

Berg, som kom med i byggeko-
miteen i 1976, fortalte at opp-
rinnelig var det bare sykehjem 
man skulle bygge. 
- Enebakk var dengang land-
skjent for sin eldrepolitikk som 
gikk ut pa at de gamle skulle bo 
lengst mulig hjemme, og nár ikke 
det var mulig benger skulle det 
finnes boliger med tilsyn i hver 
krets. Nâr heiler ikke aldersboli-
gene lenger passet, var syke-
hjemmet neste stasjon. Vi kom li-
kevel til at noen aldershybler 
trengte vi i det nye Sykehjem- 

met. sa flkk vi da 12 slike i tillegg 
til 30 sykehjemsplasser, fortalte 
Berg. Andre problemer komiteen 
hadde var lokaliseringen. Opp-
rinnelig skulle hjemmet ha ligget 
pa Prestegãrdsjordet, men dette 
gikk ikke pa grunn av jordvern-
hensyn. Kbokkerudasen var et 
annet alternativ som ble skrin-
lagt forth den aktuelle tomta var 
for steil og bratt. 

OrdfØrer Kare KjØlle hllste fra 

kommuflen, og overrakte fire ny-
delige sølvlysestaker. Han Øns-
ket tillykke med jubileet, og ga 
honnØr til de som var med a fa i 
stand et bygg som i dag, ti âr et-
ter kan kalles et tidsmessig bygg. 
KjØlle sa at sykehjemmet virke-
big er butt et hjem, hvor over-
skriften er medmenneskelighet 
og nestekjrlighet. Han rettet en 
takk til alle ansatte for deres 
daglige innsats for velferd og 
trivsel pa Sykehjemmet. 

Radmann BjØrn  Halvorsen 
overrakte bygdebokas bind I og 
II, som gave fra alle ansatte i her-
redshuset, og byte at bind III 
skulk fØlge umiddelbart sa snart 
den kom Ut. Fra helse og sosi-
aistyre og etat gratulerte helse 
og sosialsjef Inger Haagaas med 
bbomster, blomstervase med  

kommunevapen, og en gjeste-
bok. 

Og pleie og omsorgssjef Erik 
Ohr takket for able gayer, ogsa for 
bbomster fra tidligere styrefor-
mann Marte Enger, ogsá tilstede 
pa festen, bbomster fra Kitty El-
de, og hilsen fra tidligere syke-
hjemsstyrer Olav Thune.Ohr ma-
net til a tenke positivt i árene 
framover, og dra lasset sammen. 

Og da able hadde gratubert 
bursdagsbamet, med gayer, taler 
og nostalgiske tilbakeblikk, 
slapp Ivar Simastuen til, og 
skapte stemning med gitar og vi-
sesang. Pa repertoaret sto bbant 
annet viser av Alf PrØysen,  Vidar 
Sandbk, og Arne Pasche Aa-
sen. 

Bursdagsselskapet ble avslut-
tet med kaffe og deiig bbØtkake. 

OrdfØrer Kdre  KjØlle  i hyggelig passiar med dagpasient 
Frida Aaser 

Nydelige sØlvlysestaker var gaven fra kommunen . Fra 
v.. Johanne Helgheim, ordfØrer  Kâre KjØlle og pleie og 
omsorgssjef Erik Ohr. 

Hjelpepleier Ellen Stub be-
rud sammen med Johan-
nes Stensrud, som har 
vcrt pa sykehjemmet si-
den det ápnet. 

Endelig pause for kjØkkenpersonalet. 
Her fra venstre: Marit Raances, Marianne Aas, Oddlaug 
Heier, Inger BjØrg SvendsØy og Solveig Field. 



Enebakk u e av form 
Fredag var Enebakk pa besØk pa 

Arvoil, og det skadeskutte Ene 
bakk-laget tapte kampen 4-1. Det fun-
gerer dessverre ikke for enebakkin- 

gene omdagen. Laget er inne i en ond 
sirkel, som de har store problemer a 
komme ut av. 

jREDD BARNA 
'1'1(: (02)41  46 35 

-- 

Enebakk Idrettsforening 

A-kamp 4. div. 
y Enebakk - Trosvik 

Sted: Enebakk stadion: 
Torsd. 22. juni kI. 19.00. 

Annonse og matchball er sponset av: Versatil. 

Spreke enebakkjenter 
Blant de mange tusen 

jentene som i ár fullførte 
jentejoggen var det ogsá 
mange enebakkinger a Se. 
Flere hadde ogsâ deltatt i 
Grete Waitz-løpet tidligere 
i mâneden, men dette er 
liksom kronen pa verket. 

Vignetts utsendte kunne 
registrere hándballjenter 
turnj enter, skij enter, kon-
tordamer - ja rett og slett 
jenter i alle aidre og fra al-
le kanter av bygcla. 

Mon tro hvor mange det 
egentlig var fra Enebakk? 
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Glade jenter til 
landsturnstevne 

Lørdag reiser 16 enebakkjenter til Ungdommens 
landsturnstevnet i Sandefjord. 
May Bente Oshaug som har trent jentene er med 
som trener og hun har med seg deltagere bade fra 
Driv og ElF. 
Stevnet varer fram til neste onsdag, og de har et 
fullspekket program med oppvisning, trening og fri-
tidsaktiviteter foran seg. 

OddbjØrg Kristiansen 

I alt 2700 turnere og 517 le-
dere fra hele landet samles til 
dette stevnet. Vignett be-
sØkte jentene da de hadde et 
planleggingsmØte hjemme 
hos Kristin, og de kunne for-
telle at de har spart ukentlig 
til dette formálet. Forelde-
kontaktene har arrangert ka-
kebasar, og de bar ogsâ fâtt 
støtte fra kuiturmidler. 

De reiser i felies buss, og vii 
delta i en blikjentafteni Ru-
narhaflen pa lørdagskveiden. 
Jentene skal bo pa Krokemoa 
skole, men bespisningen skal 
foregâ felies i en hail nr stev-
nekontoret. 

uncDommEfls' 
LAflDSTURflSTEVflE 

2429juni 
1989 

Det var hjemmeiaget Arvoli 
som ápnet best, og etter drØye 
20 minutter tok de ledelsen 
etter at enebakkingene hadde 
rotet i forsvar. 

Arvoli vant nrduellene, og 
laget var mye mer bevegelig 
enn det stiiestâende Ene-
bakk-iaget, som dessverre 
matte se tre bailer gá inn bak 
keeper Arne Rydje fØr  pause. 

I andre omgang âpnet 
hjemmelaget ogsá best. De 
fant hverandre bra, og var 
teknisk bedre enn enebakkin-
gene. Men sett under ett ble  

andre omgang mye tammere 
enn fØrste, selv om begge lag 
ordnet hvert sitt mál. 

Det er tydelig at enebak-
kingene er inne i en blindgate 
for tiden. Laget star fortsatt 
med tre poeng etter at ni 
kamper er spilt. 

Det fungerer ikke. Vi gjør 
for mange feil, og markerer ik-
ke tett nok. Seivtffliten blir 
darligere og dârligere for hver 
kamp som gar, men vi háper 
og tror at vi skal snu denne 
stygge tendensen, sa trener 

Enebakkin gene fikk lite 
til a stemme mot Arvoll 
fredag. 

TLNTLL...J1 

Kjell Martinsen etter kam-
pen. 

Arvoil stadion: Arvoil - 
Enebakk 4-1 (3-0) 
Enebakks mdl: 89 mm. 
4-1 ved Geir Østli 
Enebakks lag: Arne Ry-
dje, Richard Bakke, 
BjØrn Jakobsen (Rag-
nar Engerhoim i 29 
min.),Fred 	Sandàs, 
Wiktor Luther, Ronny 
Lund, Trond Widar 
Stubberud, Roy An-
dersen (Sverre Fjeld i 
11 mm.) Geir Østli og 
Vidar Eine. 
Dommer: Per Heggum, 
Borregârd. 

Den offisielle âpningen er 
pa sØndag. Da skal det 
defilering fram til storstadion 
i Bugârdsparken. 

Mandag er det trening og en 
rekke andre aktiviteter de 
kan delta 1. Gransspretten er 
en av dem - der blir det kàret 
stevnets sprekeste forening, 
og drivjentene mener de har 
store sjanser der hvis det gár 
Ut pa prosentvis deltagelse. 

De to jentene derfra satser pa 
A delta begge to. 

Eiiers far de fri adgang til 
kinoforestillinger 	og 
diskotek. Tirsdag blir byen 
omdØpt til Sambaflord. Tur-
nerne vil ha fargesprakende 
sambaoppvisninger overait. 

Ut pa ettermiddagen samles 
de pa storstadion, hvor det 
skal vre oppvisning, og etter 
showet blir det dans pa gress-
matta. 

Seive turnoppvisningen 
skal vare onsdag. Enebakk-
jentene skal turne sammen 
med 560 andre turnere fra re-
gion Øst. Plasseringen deres 
er I fØrste  rekke, og det er de 
bade glade og nervØse for. 
Programmet er nã godt 
innØvd,sá det skulle ikke by 
pa problemer. 

Hele stevnet avsluttes med 
sokkedans i Jotunhallen, fØr 
jentene entrer bussen sent pa 
kvelden for sá a ankomme 
Enebakk utpâ natten en 
gang. 

Vignett Ønsker alle jentene 
god tur og lykke til. 

Fra Driv deltar: Trifle 
Busengdal og Pia Try- 
land. 	Fra 	ElF 
deltar.Kris tin Ander-
sen, Mariann Andersen, 
Veronica 
Andersen,Trude Bak-
ken, Janne Bergersen, 
Nina Bergskaug, Elm 
Fagerli, Ingunn Gje-
stang, Ann Iren Larsen, 
Jeanette Lundseie, Kari 
Kaspersen, Hege Som-
mer, Anna Spjeldnes og 
Mette Vikan. 

FOLLO 
Sikkevhetsservice 

Sikkerhetslaser 
Vinduslàser 

Alarmer 
Faste/rullegitter 

Sikring etter innrudd 
TH. 92 52 90-92 53 02 

kI. 9.00-20.00 



I * Sweat shirt 
* T-shirt 	fargene 
* Joggebukse 	sort 
* Skjort 	hvitog 
* Shorts 	bringebr 
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10 
2 

Spydeberg 
TH. 83 76 45 

Joggedresser 
S, M, L 	  

BARN: 
Bikinier og badedrakter 

T-skjorter 
Stripet 	  

krl
9
.U
c

u
- 

kr 

T-skjorter 
Neonfarger 	 

DAME: 
Masse bikinier og 
badedrakter 

JOE=  

98.- 
78.- kr 

Alle herrebukser 30% 
100 kp Solkjoler og 	 - 

Shorts smà str. 	kr 980 
garn kr 5." pr. noste Rester sommer 	/ 

KIr 
Mote 

AS 	 Garn 3 

SjrAff#qAIS-FESJ 
P" 	 7-C 

NY, rátoff kolleksjon 

fra PAPRIKA 
ankommet 

_-_a 	MAERMW  
- — ELM - AN W AN MrW 

- F.A.S.H.l.o.rJ A.S  

TIf. 83 73 55 

30% avslag 
0 

pa en del 
sommertøy 

Distriktets ledende 
senter for yrkeskIar 

	KOS 
Yrkeskleer as s 

Sormyrvn. 1, Spydeberg 
TIf. 83 81 54 - telefax 83 85 34 

Ring Ashild, Ragnhild eller Inger-Lise 

TH. 83 81 80 

Tebo Frisorsenter 
Tebo Senter - 1820 Spydeberg 

SPYDEBERG 
Interiør& Farve A/S 

BLI1CKOEGI(ER 

Gress- 
trimmer 

Trimmeren for de 
mindre jobbene. En-
hándsgrep og ma-
nuell trâdmating. 
Klippebredde 23 cm. 
200 W motor. Vekt 
kun 1,3 kg. 
GL 110. 
(425,-) 

NA 

208.- 
1820 SPYDEBERG. TLF. 8871 54. 

Alt i ur og 
optikk 
HANS 0. AUNE 

Urmaker - Optiker 
Tebo-senteret - 1820 Spydeberg 

TIf. (09) 83 84 50 



Elto 
kjoleskap 	fra J9901111111111111111  

Elto 
fryseskap 	fra kr26901111111

111111111 
 

Elto 
torketrommel 	fra kr21901111111

1111111111 
 

Bosch 
oppvaskmaskin 	fra kr 4590. 

Wilfa 

mikroovn 
rn/fat m. rist 
og gryte rn/Iokk 

Microfolie - kokebok 

KNAPAS' 	Is 
Stasjonsgaten, SPYDEBERG. TIf. 83 73 43 

KUN KR 

Lei utstyret 
til hagen! 
Hos oss leier dere 
skikkelig utstyr for 

en billig penge. 

- Jordfreser 
- Plensâmaskin 
- Plentrimmer 
- Plenruller 
- Vibrator 
- Motorsag 
- Varehenger 
- Autotransporter 
- Bâthenger m.m. 

GODE 
FERIETILBUD 
Kjop østraadtstein 

til riktige priser 
hos oss! 

Spydeberg 
Utleie - Service 

Industrivn. 2, tlf. 83 85 20 
e. kI. 17: tlf. 83 79 85 
	1 

QRSTIRES 
Giver o9 Lck-er. 

-TEBO-senter - Tit.: 83 84 24 - 1820 Spydeberg 

Fantasipris kr 298. 
Husk  sommertid 

Skateboara - 

7 

Apningstider 
Mand.-onsd. 	9-18 
Torsd.-f red 	 9-19 
Lørdag 	 9-16 

SOMMERKLAER 
En del shorts til ½ pris 

Besøk vàrt tilbudstorg 

LI'h6  BARNEKLAER 
Tora Lise Busch, 1820 Spydeberg, tlf. 88 73 19 

St. Hans-aften 
stenges kI. 18. 

MATLANDBIFF 
Fin til 
grilling, pr. kg 

kr 
 4950 

kr 
 3950 

950 
kr 

950 
kr 8 

KINAKAL 
pr. stk. 750 

krl 

Tomtemat 

GRILL-
POLSER 

Buers 

LOMPER 
10 stk. 
(12,90) 

4. 	 
Ferietid = solkremtid 

Vi har alt fra faktor 0 til 20 

Stort utvalg i bijouteri 

Ailtid noe 
pa tilbud 

Spydeberg Parfymeri 
TIf. 09/83 75 63 - Tebo-senteret 

Kjempegode 

GRILLSKIVER 
av svinebog 

EDEL KAFFE 
kok/f liter 
1/4 kg 
(15,90) 890 

kr 

I 

Saig av 0l og mineralvann 

11cirlsen Snacks & Mineralvarni 
1820 Spydeberg, tlf. 83 88 28 

C1iA S  it. 

	  395. 

Frisør og hudpleie 
Askimvn. 6, 

1820 Spydeberg 
III. 83 86 78 

frin/inneb. 
Fotoapparater 

blitz, rodtlgult 

Frisor 

Hudpleie 
Fotpleie 

Solarium 

Tilbud pa film 
2 stk. Kodak 200/35-36 	89. 
veil. 120,- 	 kr 

VIKTIG MELDING! 
Var forretning i gata vii fortsatt holde âpent! 
Der kan du levere film, kjope snacks og tobakk eller 
finne en gave til barn, barnebarn eller deg selv! 

LOTTO - V6 - TIPPING MA LEVERES I GATA 

SVARSTAO BOK OG PAPIR Man., ons., 
tors.,fre 	 9-17 
Tirs. 	  9-19 
Lor. 	 9-17 Askimveien 6, 1820 Spydeberg 

TIf. 09/83 87 00 

0 



Sakliste 
Godkjenning av protokoli fra kommunestyremøte 29. 
mai 1989. 
Sak nr. 37/89: SØknad om serveringsbeviiling og skjen-

kebevilling - Turid Vring. 
Sak nr. 38/89: SØknad om utvidet âpningstid - Risto-

rante Pizzeria Italia. 
Sak nr. 39/89: Justering av skolebudsjettet for 1989. 
Sak nr. 40/89: Heving av akseltrykket pa RV 155. 
Sak nr. 41/89: Anmodning om mottak av flyktninger/ 

personer med oppholdstillatelse pa hu- 
manitrt grunniag. 

Sak nr. 42/89: SØknad om kommunal garanti A'S Vig-
nett. 

Sak nr. 43/89: Rullering 	av 	orgamsasj ons-/beman- 
ningsplaner og EDB-plan - Framdrifts-
plan. 

Referatsaker. 
Eventuelt. 
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa for-
mannskapskontoret i kontortiden Id. 8.00-15.00. Saklis-
ten er ogsá utlagt til gjennomsyn pa Enebakk foikebib-
liotek i âpningstiden. 

Kâre KjØlle 
ordfører 

lu ENEBAKK KOMMUNE 
Enebakk kommunestyre innkalles til mote i 
Herredshuset mandag 26. juni 1989 ki. 18.30. 

Enebakk bondekvinnelag 
inviterer til grØtmØte pa Bygdetunet mandag 

26. juni ki. 19.00. Underhoidning av Chr. Brevig og R. 
Bergersen. Ta med skje, tallerken, glass og kopp til eget 
bruk. 
Aile hjertelig velkommen. 

Enebakk bondekvinnelag 
arrangerer dagstur til Sverige torsdag 27. juli, hvor vi be-
sØker Magnor, et iinveveri og Gammelvala. Bindende 
pámeld. innen 10.7. Nrmere opplysninger v/pámelding 
etter ki. 19.00 pa telefon 92 60 38 og tlf. 92 62 32. 
Turen er âpen for alle! 

Kirkebygden og We Enebakk 
Vannverk Al 

Forbud mot vanning med slange, spreder innskjerpes. 
Alle abonnenter er ansvarlig for at vannforbruket holdes 
under kontroll. 
I motsatt fall vil de hØyereliggende omrâder i nrmeste 
framtid bli uten vann i perioder, og brannberedskapen 
blir svekket. 

Arne Svarthol 

Verver du en abonnent - 
da blir ijntt-troya di 
Abonnement ut áret KUN KR 1 00m 

pa Enebakks største lokalavis 
Jeg har vervet en NY abonnent: 

Abonnementstiibud Ut âret kr 100.- 

i18t!tt 

U 
man nã vii Se pa en annen form 
pa funksjonen, og forsØke a dek-
ke opp for Hassans kompetanse 
gjennom omstrukturering og 
teamarbeid.— Det vi egentlig 
trenger na er en tolk som kan 
arabisk, sier KjØlle. 

- Pa dette omrâdet er det kiart 
at det ma til et utstrakt sam-
arbeid mellom involverte etater - 
heise og sosial, skole, kultur. Men 
det er heit pa det rene at vi ikke 
kan kiare av alle funksjonene 
flyktningekonsulenten har hatt 
med návrende bemannings-
messige ressurser, sier Johnsen. 

i.! 

ionser leses 
ai folk I lest 

Ti! tross for 
forbudsskilt 
har den 
motoriserte 
ferdselen 

Økt etter at spillehallen âpnet. 
Det medfØrer brâk og sjenanse 
for naboer, og Veliet har hen-
vendt seg til kommunen i et 
ãpent brev om problemet. De er 
meget skeptiske til denne form 
for underhoidning som gár Ut pa 
a proñttere pa mindreârige, og 
ber kommunen om a stoppe det-
te. 

Ved teknisk etat blir det opp-
lyst om at her er det ikke stort 
kommunen kan gjØre. Det fore-
ligger ingen ting som tilsier at 
ferdelsen skyldes spillehallen, og 
det er lensmannen som skal sØr-
ge for ro og orden. Dessuten er 
senteromrádet privat. 

Har du problemer? 
FØler du deg ensom? 
Ønsker du forbønn? 

Eller vii du vre med pa 
várt vennetreff? Kontakt 

Kristent Krisesenter, 
Postboks 76, 1912 Enebakk 

TH. 09/92 72 31 

KUNNGJORINGER STILLING LEDIG 

Raulandsakademiet A/S 
Norsk senter for folkekultur 

Raulandsakademiet AIS er eit se!skap med Vinje kommune 
og Telemark fylkeskommune som eigarar. Se!skapet vart 
stifta 11987, med sikte pa a utvik!e eit senter for folkekultur. 
Seiskapet eig eit skulean!egg med 50 da eigedom, og Ca. 
4.000 	kvm 	bygningsmasse, 	fordelt 	pa 
adm./undervisningsrom, verkstader, kjøkken og internat, 
samt 6 bustadhus. 
I samarbeid med Telemark 1rarhogskoIe, Notodden, blir det 
drive høgare utdanning I folkekunst og fo!kemusikW-dans. 
Utover dette blir det skipa til eit mang fold av kurs, seminar, 
mote, konsertar 0.1. 
Seiskapet har I dag 8 tilsette. 
Seiskapet har yore igjennom ein etabieringsfase og skal no over i 
en spanande utvikiingsperiode. Raulandsakademiet A/S søkjer 
difor etter 

Dagleg War 
Dagieg leiar vii saman med styret fá hovudansvaret for a utvikie 
anlegget som utdanningsstad og senter for folkekultur. I dette 
hgg: 
* okonomisk planlegging, styring og kontroli 
* kontaktarbeid i hove til samarbeidspartar, styresmakter og kun-

degrupper 
* ledarskap og personalforvaitning 
* tilsyn med aniegg og aktivitetar 
* utvikling av nye kurs 09 driftsopplegg 
Vi sokjer ein person med høveieg utdanning og yrkeserfaring. In-
teresse for folkekultur, miljøskapande evner og vilje til samarbeid 
vert lagt stor vekt pa. 
Stillinga vert Iona som etatsjef I kommunalt reguiativ. For tida er 
dette Ionstrinn 28-30. Lons- og arbeidsvilkar elles fyigjer dette. 
Administrasjonsmâl er riynorsk. Det bir arbeidd Ut instruks for 
stiuinga. Bustad kan skaffast. 
Opplysningar om stillinga kan ein fà ved: Lars 0. Romtveit, 
tlf. 036/73 292 - 73 128 eller ordforar OIav Nystog, tif. 
036/71 117-73 276. 
Soknad til: RAULANDSAKADEMIET A/S, 3864 Rauland, in-
nan 25. juni 1989. 

AKERSHUS' 

 

FYLKEMMUNE 

 

   

RIingen 
videregâende skole 

Ved Rlingen videregáende skole er det ledige stillinger 
som renholdere fra 1.8.89. 
Skolen vil ha renholdet utfØrt pa dagtid, da den Ønsker a 
trekke renholderne mer lim i det totale skolemiljøet. 
Stillingene vil fortrinnsvis bli organisert i hele og halve 
stillinger med daglig arbeidstid pa henholdsvis 7,5 og 33/4  
time. 
SØkerne ma presisere hviiken stilling de sØker pa. 
Ved tilsetting blir det lagt vekt pa evne til samarbeid. 
Det tas forbehold om visse justeringer av postenes størr-
else. 
FØlgende stillinger er ledige: 
Inntil 3 hele /eventuelt 6 halve stillinger. 
1 stilling med 5 timer daglig arbeidstid. 
2 stillinger med daglig arbeidstid 3 timer (<<morgen-
vask<). 
Stillingene avlØnnes forholdsmessig etter lØnnstrinn 
10-17. 
Tilsetting skjer pa fylkeskommunale vilkar. 
Fra bruttolØnn trekkes 2% innskudd til Fylkets pen-
sjonskasse. 
Søknadsfrist: 2. juli. 
SØknadene stiles til Akershus Fyikesskolestyre og sen-
des til Vahi videregaende skole, Herslebs gt. 26 0561 OS-
LO 5. 
Nrmere opplysninger om stillingene kan fâs i tif. 
02/196729. 

Dagmamma ledig 
i Kirkebygden. Ring Marianne 92 70 94. 



JIgnit 	 

SINGER Sysentep 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

•AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice . 
v/Bjørn Brodholt, Tomter 

TIf. 92 26 10 	4i)  

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

SINGER 
Du og en Singer - det perfekte team 

Verdens mest kjøpte. 

Sport 
Tilbud kr 2895.- 	

r 

Veiledende: 3595,- 

SY SELV! 
Flotte staffer til feriegarderoben. 

Burda monstre - Sytilbehør 
Strykepresser - Strikkemaskiner 

Hverdager 10.00-19.00 — Lordager 9.00-15.00 

Vektertorget, 2000 Lillestrøm 
-.-- 	TI!. 06/81 22 92 

'V 

Unsker AN kjøpe 
moped. Eldre Tempo. Betaler 
kontant. 

Bm. Tempo 

BEG RAVELSESBYRAER 

Hestetransport for 
2 hester 	fra kr 23.900.- 
Biitr. boggi 	fra kr 18.000.- 

Inki. mva. og ferdig reg. 
Utlele - Service - Deler 

Rep. av alle typer mottas 

S. BLJSTERUD Tilhengerfabrikk 
1860 Trøgstad 

TIC 09/826488 - 82 65 31 
Ring for Welds-, iordagsavt. 

ALT I HENGERE 

FERIETILBUD - PASS PA 
Báthengere 	fra 3.990.- 
Varehengere m/brems 850 kg 
for kr 7.860,- ... Nb kr 5.990.- 

BUSTER 

TIL SALGS 

St. Hans ved Ungdomsskolen fredag 
23.6. kl. 19.00 - varer til Ca. ki. 24.00. 
Ta med grillmat, campingstoler og 
bord. Griller blir satt opp. 
Diverse underhoidning. 
Bálet tennes ca. ki. 19.30. 
Vrforbehold. 

Arr.: Kirkebygden Vel 

St. Hans-moro 

4 I I 

I I I I I 

TIf. 09/92 83 74 
Apent 	 10-17 
Fredag 	 10-18 
Lordag 	09-14 

Fra str. 40-46 

KR238. 

Fra str. 41-46 

KR278. 

Fra str. 24-35 

KR169111 

1/3 
'ZZ7L cLcL7-cLmcz JJ Lr 

Flatebysenteret, Flateby 

I!i 

iiiguctt - MARKED 
Frj den ann. (II clan andrc:i.. 

HAR DO N0 DO VII 
SELCE - SLIER 530CR 

Annonser leses 
av folk flest 

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

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

Mob. tlf. 094/24 487 
094/24489 

REHABILITERING AV 
VANN- OG AVLOPSROR 

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

og aviopsledninger 

DAG OG NATT 

H-vinduer 09 doper 
Strømmen 	heve-/skyvedor, 
Strømmen sikkerhetsdor, fast 
vindu, kjellervindu, blyglass-
vindu, tundører, sprosseram-
mer, Sweedor utgangsdører 

Be om ti/bud: 

Friva A/S 
1820 Spydeberg. TIf. 09/83 7450 

Ski 
'BcrivclscsbM . U CHRSTENSRUD EFTE   

Nordbyvn. 27, Ski 
TI!. (09) 87 30 60 

Hele dØgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrâ 
gjennom 60 hr 

'3 

VINN OPPTIL 

5 PENGEPREMIER 

PA SAMME LODD! 

engeIetteriet 

Langved til saigs 
Spedt lauvtØmmer til saigs i lengder mellom 3 og 5 me-
ter. Leveres tilkjØrt. 

Henv. Johan Ellingsen, ti!. 92 80 52 p  

Vekstjord - Hagebark - Sand 
Flere kvaliteter pa lager 

Søndager stengt 
Transport ordnes 

FOSSUM JORD 
S2O 

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

Kirkebygden 
Stor, eldre, velholdt enebolig, verditakst kr 990 000.- sel-
ges til hØystbydende  over kr 790 000,-. 

Henv. tif. 92 7102 - Hoel, Lotterudvn. 7 

Billig renhold 
Alt I renhold utfores, ogsâ privat. 

Ring oss og spar penger. 
Vi er biihgere enn de fleste. 

Aabergs Renboldsservice 
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6 
TIf. 02/27 02 23 - 02/29 15 27 

mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18 

SILDNES NATURSTEIN 
MONUMENTER SKIFER MARMOR 

Kroervn.115 1430 As Tlf. 09-943333 

9 
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0 
15 x 15 cm, 2 farger, for 214,- 
pr. m
l1 60 

5- 
15 x 20 cm, 

7 svak gronn 
pr. m2 

25 x 25 cm, grâ, marmorert. 

For 304,- 
pr. M2 16 9.. 
BLANCO HVIT 

pr. m2 

11 

MILJ0 
5- 

Husk vi yter faglig veiledning 
og god service! 

ago 

ed1'
ge 

IC
Nq 0 stollung t" 	eeir 0  stoet 

V& 300 W 	
Icle 01711 	 VEGG.FLISER 

spefle1 
TRAVERTINO 

G U LV.FLUSER 

FEUERLAND 
29,6 x 29,6 cm. For 380,- 
pr. ml 198 

LA PLANA 
10 x 20 cm, 4 targer, for 198,- 
pr. ml 

98

pr. m2 

GOMEZ 

GULV.FLISER 

20 x 25 cm, beige, pr. m2 
VEGG-FLISER 

Lim og fugemasse 

~15% 
KLINKER 

15 x 20 cm, beige og grâ. 
For 224.- pr m2 

119- 
ARIZONA 
15 x 25 cm, blá og gronn. 
For 234,- 
pr. m2 10 

15 x 20 cm, hvit matt, pr. m2 

114- 

5M 

SE VILLA 

FLORA 

RITA 

GAYA 
16 x 24 cm, marmorert, pr. m2 

110 

ONTARIO 

31,6x 31,6 cm. For 225,- pr. m2 

132 
MARIVIOL 
20 x 20 cm, grà, beige. For 276,- 

lOx 20 cm, grâ og blâ. 
For 198,- 

110 
APNINGSTIDER: 
HVER Cl - 
DAGER 	- 19 

LOR- 
DAGER 944  

N K Her tinner du oss: 
Tandbergbygget 
Fetveien 1 
2007 Kjefler 
Telefon (06) 81 94 16 

LI 
Skjetten 

Skedsmo}corset 

0avsgaard 
Hotell 

Hvam 1  norsk fIis& 
klink.import 

ALMUE RØD/BRUN 
11,5 x 24 cm, FLAM. For 210 pr. m2 

178- 
NICOLITH 
20 x 20 cm, rød/brun. For 224 pr. m2 

162- 
CLASSIC 
29,6 x 29,6 cm. For 380,- pr. m2 

1980 
EMIL ASTRA 
25 X 25 cm glasert. For 338,- pr. m2 

198- 



Audi Erling Rod A/S 

RESTAURANT GLASS 

Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

TIf. 09/9265 43 
Mobil 094/37 548 

11 

RORLEGGER EIENDOMSFORM. BIL 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi  ordner  LAN 
for kjøper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

EPIEBAKI( BILVERKSTED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bâtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

Galled Nygàrd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galleri - innramming 
Guilmedaije i innramming i 1989 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

SaIg av 
meda/jeskap og innrammede akvarel/avtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

FRISOR 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsfører 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33 

Hovel Heiaas 

TRAFIKKSKOLE 
Minigraver til We 

Graving - transport - sprengning 
Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56 
094/25 366 - 094/08 438 

DAME- 00 HERREFRISØR 
SOL - PARFYMERI 

Maro.-fre. 10.00-17.00 
Tors. 10,00-18.00 
Lor. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Enebakk glass 
Alt / glassarbe/d 

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

Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 
Svein Thorsen 

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

SPESIALFORRETNINGER 

MAO' 

Laste. og personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

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

utfører alle typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LØRDAGER ETTER AVTALE 

Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

09 modernisering 

Fast pris 

KVIKK RENS 
Ja4amcz 	IDI 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

Brodrene Sandàs A/S 
Transport - dumperbil og bil m/kran. 

Pukk - sand 
Korn, gjodsel og kraftfôr 

1911 Flateby 
TIf. 09192 88 71 - 92 81 46 

Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

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

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

BYGG- OG TØMMERMESTER • Poliklinikk• Rontgen • Kirurgi 
• Lab.serviceS Oppstalling opererte dyr 

SKEDSMO DYREKLINIKI( 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Riisgärd, Kjeller 
Iskilt Ira Fetvn. v/flyplassenl 

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

r,DROP-lNe 8.30-14. Stengt helg. 

TEPPE - ENGROS A/S  
ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

TIf. 92 80 21 	1911 Flateby 

Mobil 030/06 359 

Aage W. Svarthoel 
Tipp-bil transport 

V. Enebakk 09/92 41 84 

IF a Pa 	49tc 	4a~ ir %F 
RAMMEVERKSTED 

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

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

TANNBEHANDL. 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

Enebakk Tannteknikk 
TANNTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 

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

1800 Asklm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

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

BRENSEL 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Roll NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGO OG ANLEGG 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORN ERUD - Askim 

Tif.  ::  15 70 

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

KjØpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 

EILAG  

/V O  
Grendesenteret, 1911 Flateby 	( 

13. 92 80 49 
Apningstider: 

Man. 	 stengt 
Tirs., tots. 	  9.00-17.00 
Fredag 	  11.00-19.00 
Lordag 	 9.00-14.00 

Hilsen Ase Mette 

Scan consult 
Servicesenter fo nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-radgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74 

(nebakk 
cgnskapskontor 

Medlem av 
PRIF Norske Regnskapsbyráers Forening 

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

ICR 

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase lI 
Ilt. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Masse A - Kiasse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Gm nodvendig meter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fyilmasse 
Flateby - tlf. 92 80 42 
MobiltIf. 094/95 481 

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 

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94 

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

BevOIings5aver Adv. Helgo A. Trye 
Fjerlveien 55. 1914 Ytre Errebakk 

TO 092 5570 

INSTALLASJONSFIRMA 
WELL BRENOJORD 

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

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

Per-Erik Østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG . TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKTEFRING 

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

ECIIENFE 

I 
I 



var pa plass, takket vare foreld-
redugnad med foreldrerâdsfor-
mann Johannes Nordby i spis-
sen. Og selvsagt var ban og finne 

blant skolens elever, under for-
estillingen, hvor kontakten mel-
lom sal og scene var helt pa topp 
mandag formiddag. 

Snerten Klatremus 
innviet superscenen 

Lakken pa den nyc sta-
blescenen pa Stranden 
skole rakk knapt a bli 
tOrr for teateraktivite-
tene gikk for fulit. 

Mandag morgen hadde klasse 
6 A, med klassestyrere Espen 
Lohne og Turid Ramberg pre-
miere pa Kiatremus og de an-
dre dyrene i Hakkebakkeskogen 

Tre uker har elevne Øvd pa 
stykket med stor entusiasme. 
Parallelt bar 6B, med klasse-
styrere Gunnar Robertsen og El-
len B.Haugsnes, Øvd pa Folk og 
rØvere i Kardemomme by >>. Beg-
ge kiassene har laget kulisser til 
forestillingene sine, og de res-
pektive klassestyrere kan melde 
om en utrolig stemning rundt 
produksj onen. 

Det var en skikkelig fin Hakke-
bakkeskog, elevene hadde laget. 
Fargerike kulisser ble raskt og 
rutinert skiftet av skuespillerne 
under hele forestillingen. Ingen 
problemer med skifte av scene-
bilder der i garden. 

Ové Berg var en kostelig Klat-
remus med skikkelig glimt i Øyet, 
og fin mimikk, ertelysten mat-
glad, doven og oppfinnsom, med 
forvorpne museØrer  rett til vrs. 
De andre skuespillerne gjorde 
ogsâ hederlig innsats, ikke minst 
bakergutten alias Gry Pettersen, 
som sang pepperkakebakesan-
gen kjempefint, og lurte pa reven 
de dobbeltpeprede pepperkake-
ne. 

HonnØr til lrerne som ma ha 
stâtt pa skikkelig for a fà til den 
fine forestillingen, til alle skues-
pillerne, og til Eli Pettersen, elev-
mamma som tok fri fra jobben for 
A ta seg av pianoakkompagne-
mentet. 

Men, ingenting av dette hadde 
vrt mulig om ikke stablescenen 

Skolebudsjettet: 

-  Bra opplegg 
fra politikerne 

FØrstkommende mandag skal kommunestyret endelig ta 
stilling til innsparingene pa skolebudsjettet. Fra formann-
skapet foreligger en flertallsinnstilling som inneberer en er-
kjeunelse av skolestyrets rett til a styre egne penger.— Igjen 
et bra opplegg fra politikerne kommenterer skolesjef Hans 
Erik Holm, som er godt fornøyd med innstillingen. 

I korte trekk gàr politikernes 
forslag til lØsningut pa at ram-
metimetallet opprettholdes I 
trâd med budsjettvedtakets 

BOLIGLAN -  REFINANSIERUNG 
.hJTBETALT 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 1175% - Eff rente fra 12,5% - Inki. alle omkostninger 

I f'inansPartner a 	TIf. (09) 87 66 70 
Nordbyveien 34, 1406 HEBEKK 	 Repr.: Kredittforeningene 

Vii du vre mod, sa bong pa!!! 
Dugnadsarbeidene pa Mari menighetssenter er i full 
gang. Har du lyst og anledning til a vre med, er du hjer-
telig velkommen. 
N01 ikke med a kontakte: 

Tom Andersen, tlf. 92 46 93 
eller Helge Nilsen, HE 92 5126 

Enebakk Pensjonistforening 
har <<Kjenn din bygd>>-mote hos Bergersen pa SiljebØl, 
lØrdag 1. juli ki. 16.00. 
Ta med stol, bord og litt til kaffen. Kaffe og brus serve-
res. 
Velkommen til hyggelig samvr. 

Styret 
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* 
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onsdag 21/6 kI. 
hos 

Interior-Service 

Velkommentil 

GRILLFESH1øQY/C1  
18.00-22.00 

Tt  
1* 

i 

* 

* 

,,. IiI 4. 

STOAT 

GRATISLOTTERI 
for kunder som handler 
mellom 18.00 og 21-30. 
Premier for tusenvis 
Eks.: Beis Iii 	1 	hus, 
hjorne, tepper, gavekort 

av 

m.m. 
gjringsag, 

kroner. 
dusj- 

* 

MANGE KJEMPETILBUD PA: 
Parkett ± 20%, maleverktoy -- 20%, 

Bio-Fax -20%, beis, mating, 
takrenner Perstorp m.m.m. 	 * 

Representanter til stede. Demonstrasjon. 
* 

. 
Alt ' 	

ygge 

Interiør• 
ServiceA/S  
Skjrvavn. 20 
Strommen. TH. 06/84 25 40 
Stor, gratis parkering. 
Hverd. 07.30-20.00. Lord. 09.00-15.00 

Her tinner 	* 
du oss__.._.L 

ThM 

flL- 

ikke stemt for rádmannens for-
slag til lØsning som gikk pa a Un-
derkjenne skolestyrets vedtak, 
om kutt i vedlikeholdsposten og 
stenging av skolene for utleie pa 
fredager. 

- Jeg tror debatten om delega-
sjonsprinsippet na er kommet 
inn i en fruktbar prosess, sier 
skolesjef Hans Erik Holm.— Der-
som man mener noe med a dele-
geremyndighet kan man ikke 
overprØve vedtak som blir fattet 
fordi man ikke er enig. Det kaller 
jeg sandkassedemokrati. Og med 
en slik framgangsmate kan man 
ikke forvente en rimelig grad av 
ansvarlighet ute i etatene og 
blant de folkevalgte. 

intensjoner,og at man tar skole-
styrets sparepakke til etterret-
ning. 

Flertallet i formannskapet var 

ijgnett 
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Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 6550 
TIt telefax og eksp. 92 60 04 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 

Privattele toner: 
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Journ. Oddbjørg Kristansen 92 85 84 
Ann. kons. Ella M. Wenli 92 63 39 
Ann. kons. Solveig Eriksen 06/8372 56 

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

Abonnementspris: 
Kr 110,- pr. halvàr, kr. 220,- pr. ãr. Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 


