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Bravo! 
IL Drivs lilleputter 

(78)vant fern av ni spil-
te kamper i Norway 
cup, og kom helt til 
16.dels finalen hvor de 
ble slâtt 1 - 0 av Strom-
men. Det var et tap til a 
leve med for de glade 
fotbaliguttene som for-
lengst er kommet over 
skuffelsen over at de fi-
ne resultatene i áp-
ningsfasen var ute-
glemt i avisenes resul-
tatlister. 

Sin fØrste  kamp som gikk 
mot BØler vantguttene 10- 0. 
Sá spilte de uavgjort mot Lis-
leby, tapte 3 - 2 mot Skeid, 
vant 3- 0 over Portland, USA, 
tapte I - 0 for Fjelthamar, 
vant 4 - 2 over Dalen, vant 10 
- 0 over RØa.  Dermed ble de 
nummer 3 i innledende serie. I 

Forts. siste side (1) 

I 

IL Drivs lilleputter ( 78) gjorde det skai-pt i ãrets Norway Cup, og kom helt tü 
16.delsfinalen. 
1. rekkefra V.: Kim Esbjug, Joakim Tryland, Jan Egil PorsbØll, Kâre Knutsen. 

2. rekkefra V.: Roar Sandem,Jan Ungersness, Marius Tryland, Bjrn Ungers-
ness, Dag Schou, Marius LindstrØm, Kristian Asen, Kai Jensen. 

GOY pa  gard 
Det synes bade Anne Marit Ungerness, og 

hue Christoffer. De gãr gjerne helt inn i bá-
sen til kalvene pa Slette.Anne Marit er vant 
med gárdshiv hjemme pa Ungersness. 

Selv om Enebakk er en jord - og skog-
brukskommune, er det mange her, som el-
lers rundt i det ganske land som vet lite og 
intet om arbeid og daghigliv pa en gârd. 
Dette Ønsker bøndene og deres organisasjo- 
ner a gjøre noe med. 

meren, og pa Haugstein pa 
Flateby. < Apen Gârd'> ar-
rangementene er beregnet 
pa heie familien. Pa alle 
tre gardene er det dyr som 
barna far klappe, det er 
lagt opp natursti, og det 
vii vre nok folk pa gar-
dene som kan informere 
om landbruk og skogbruk. 

Se side 4 

De vii imØtegã sur kri-
tikk, og ailemanns - fasit 
pa iandbrukspolitikk med 
smil, âpenhet og saklig in-
formasjon. Dette gjør de 
biant annet Gjennom 
,,Apen Gàrd>> - et iedd I 
Bygdelivskampanjen. 
SØndag er det Apen Gãrd 
pa Ungersness i Ytre Ene-
bakk, pa Siette pa Ham- 

Politi- 
runden 

Innbrudd 
I løpet av helga, an-

tagelig natt til sØndag, 
var det innbrudd pa 
Flateby Samfunnshus. 
Inntrengerne hadde 
tatt ut vinduet pa bak-
siden, og kommet seg 
inn I bygningen. Der 
hadde de brutt opp 
seks dører, og tatt med 
seg en del sjokolade, 
single og LP plater fra 
ungdomsklubbens 
lokaler.Dessuten had-
de de vrt og rotet i 
hovedetasjen. Det var 
øvet lite skadeverk I 
forbindelse med inn-
bruddet, bortsett fra 
derene som var brutt 
opp. 

Natt II søndag var 
det innbrudd hos An-
nja pit Flatebysenteret. 
Ved dette innbruddet 
var det brukt samme 
framgangsmitte som pit 
Samfunnshuset. Inn-
trengerne hadde kom-
met seg inn ved it ta ut 
en rute pit baksiden av 
bygningen. Det ble 
stjitlet en del veksle-
penger, og inntrenger-
ne hadde ogsit vart pit 
kontoret og rotet. Man-
dag formiddag hadde 
man ikke oversikt over 
om det var stjitlet klr 
fra butikklokalet. 

Det er pit det rene at 
det oppholdt seg mye 
folk i omritdet bak An-
uja, og ved spillehallen 
og Toblis ved 1 - 1/2 2 ti-
den natt ii søndag, og 
politiet her om at folk 
som har sett noe tar 
kontakt. 
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PIHSEMEHIGHETF.N r '-' iit TEL 
Onsdag 9.8. k1. 19.30: 
MenighetsmØte. 
SØndag 13.8. ki. 19.00: 
Gudbrand Sandvold. 
Alle velkommen. 

Bente Krogstad, Enebakk og Tore Haug, Enebakk ble 
viet den 24.06.89 i Enebakk kirke. 

Foto: A. Hilde, Ski 

+ Emaus 
Ilk 

) MØte onsdag 9.8. k1. 19.30. 
'- 	Husk misjonrinnvie1sen lØrdag. 
Se egen annonse. 

N.L. Misjonssambandet 

326 tolvere 
hver uke 
ble i gjennomsnitt utbe-
talt i 1987. Det er lettere, 
matematisk sett, a vinne 
toppgevinsten i tipping 
enn noe annet lands-
dekkende spill. 

TIPPING 
ga 719 millloner til idrett 
og forskning 11987 

Enebakk Orgellestival 
Konsert i Enebakk kirke torsdag 10. august 

k1. 20.00. 
Organist Kathy Handford, USA. 
Bill. kr 30,-/15,-. 
Arr. med stØtte av Rikskonsertene 

Enebakk kommuNe 
VI Enebakk skolestyre 

har mote i herredsstyresalen tirsdag 29. au-
gust 1989 kl. 19.00. 

Saksdokumenter er utlagt pa skolestyrekontoret. 
Carsten H. BarbØI 

leder 

13. august: 
Ki. 11.00: Enebakk kirke v/ 
øvstegârd. Nattverd. 

L 	 

80 âr 

Clifford Christiansen fyller 80 
ár 9. august. 
Dagen feires 12. august. 
Familien gratulerer. 

Annonser leses 
av folk flest 

ENEBOLIG DALEFJERDINGEN, 
ENEBAKK 

Idyllisk beliggende enebolig, 1968. 1,6 mál festetomt. 
100 m2  boligtlate. Lt. 500.000,-. Vt. 600.000,-. 
Visning etter avtale med eier: tif. 09/92 45 18 eller 
megler. 

TRYTI EIENDOMSMEGLING A/S 
Bevillingshaver: Adv. Helge A. Tryti 

Fjellveien 55, 1914 Ytre Enebakk 
TN. 09/92 55 70 

' 	. .... 	 
Enebakk 
Orgelfestival 
Se annonse. 

Skolestart 
Se annonse. 

Misjonerinnvielse 
Se annonse. 

2 

 

 

Ca 250 tusen 
i -U"nderskudd 
Arbeidet med kommuneregnskapet for 88 er i slutt-
fasen. Trolig vii man ende opp med et underskudd pa 
meliom to og tre hundre tusen. 11987 var det et under-
skudd pa rundt en million. - Jeg synes a ane en lysning, 
sier râdmann Bjorn Halvorsen, men understreker sam-
tidig at det ikke er noen grunn til a slakke pa tØylene. 
For tailene for innevrende ãr ser ikke lovende ut. 

Nãr det gjelder 88 - regnskapet 
sier Halvorsen at et underskudd 
pa mellom 200.000 - 300.000 
knapt kan betraktes som en ka-
tastrofe, hvis man bare ser pa tal-
lene, gjenstâr det a gá inn i ma-
terien, og se pa hva som ligger 
bak. Er budsjetterte tiltak slØy-
let, eller utsatt p-g-a- d.rlig Øko-
nomi f.eks? 
Halvorsen tror imidlertid ikke at 
det ligger mange slike overrask-
elser inne i regnskapet. 

Skatteinngangen 

Skatteinngangen ved var ved Ut-
gangen av juli hØyere  enn pa 
samme tid i Ii or. Men den ligger 
likevel 200.000 under prognosen 
pa 69.379.000. Rádmannen mener 
imidlertid at dette ma betraktes 
som tilfredstillende - Her er 
det ingen grunn til dramatise-
ring, sier ban. 

Helsprekkutgiftene til sosi-
alhjelp Øker imidlertid katastro-
falt, og râdmannen antyder en 
sprekk pa 1,3 millioner i forhold 
til det budsjettet I innevrende 
àr. Her bØr  man imidlertid hu.ske 
pa at det for 89 ble budsjettert 

under de faktiske utgifter i 88. 
Antallet arbeidsiedige i kom-
munen har dessuten Økt fra 18 - 
106 i lØpet av et ar, noe som mer-
kes pa sosialbudsjettet. 

Halvorsen ser ogsâ mØrkt  pa ut-
siktene til a spare 600.000 kroner 
i lØnnsutgifter som forutssatt i 
budsjettet. - LØnnsoppgjØret 
ble dyrere enn ventet, og selv om 
staten kompenserer noe av me-
rutglftene i den sammenheng. 
Det ble budsjettert med en ram-
me pa 4 prosent Økning, mens 
man i kommunesektoren endte 
opp med nrmere 5 prosent 0k-
ning. 

Strammere 

- SA nã gàr det rett pa dunken? 

- Det VII jeg ikke si. Vi har situ-
asjonen under kontroll. Men vi 
har ingen reserver a gâ pa. Váre 
fondskonti er tØmt. Vi er avhen-
gige av en solid utvikling pa 
skatteinntektene. SA langt har 
det gatt bra. Vi ma imidlertid 
regne med at neste ár vil bli enda 
stramrnere. sier Haivorsen. 

VINN OPPTIL 
5 PENGEPREMIER 
PA SAMME LODD! 

4engelOtteriet 

a Syndens daglige plage >>  

Rom. 7,18-20 

Les teksten, ja les den nøye. << Tygg>> litt pa disse or-
dene, og bruk dem pa deg selv du som tror pa Jesus. Her 
opplever vi den kristnes kamp mot den onde, og mot de 
onde røttene i hans eget hjerte. Gamle Rosenius kalte 
dette for syndens daglige plage. For en plage er det. 
Dette forstâr bare den troende. Alle som betrakter kri. 
stendommen pa avstand, har rett og slett ikke forutset-
ninger for a skjønne det helt.. 

Men tross dette onde og vonde, kampen er tegn pa 
nytt liv. Hadde ikke kampen vrt der, hadde troeri 
vrt syk eller død. En kristen opplever i denne kampen 
bade seier og nederlag, men den vii altsá alitid vre 
der. Likevel, ved troen pa Jesu dØd og oppstandelse, 
skal du ledes til full seier. flu som kjemper skal huske: 
<< Det finnes ingen fordØmmelse for den som er i Kristus 
Jesus >>. ( Rom. 8,1) 

I 
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Ende1igved ma'l-et 

Elin og Thor Rune Fiskum nyter tiden hjemme pa Barb Øl,med slekta pa alle 
kanter. Lille Mats JØrund  pa pappas fang mangler sâvisst ikke omsorg og opp-
merksomhet.. 

Førstkommende lørdag blir en stor 
dag for Elin Hansine (f.BarbØl ) og 
Thor Rune Fiskum.Da skal de inn-
vies til misjornerer i Enebakk 

kirke.Men ennâ er veien lang fram til 
den dagen de kan ta fatt pa sin ar-
beidsdag som aktive misjonsarbeide-
re i Hong Kong. 

For tiden nyter det unge pa-
ret hjemmelivet og familien 
'jemme pa Barbø1  
Ester. De vii at barna skal ha 
trygghet og tilhørighet med i 
bagasjen nár de drar ut til det 
ukjente. Spesielt viktig er det 
for eldstejenta Ester Marie,4 
1/2,A knytte positive kontak-
ter med familien, og fâ minner 
a ta vare pa. Simen Olaves 1 
1/2 og Mats JØrund pa 1 mnd., 
vii nok ikke huske sa mye av 
den tiden. 

Elin,29, yngstejenta av sØs-
kenfiokken pa fem, er fØdt og 
oppvokst i Enebakk. Men, 
mens sØskenene slo rot i 
hjemmemiljØet, i skoleverk 
byggbransje, og misjonsmiljø-
et pa Emaus, forlot den mm-
ste fuglen redet ganske raskt. 
Det ble folkehØgskole i Tele-
mark, jobb i Oslo innen Mi-
sjonssambandet, siden mer 
utdannelse ved barnevernsa-
kademiet, Underveis til fØrs-
kolelrerutdannelsen bar ba-
de hun, og ektemannen job-
bet og slitt med alt fra ved-
kløyving til oppvask for a fi-
nansiere studiene, alt mens 
unger har rneldt sin ankomst i 
tur og orden. sa paret skulle 
sta vel rustet til a ta fatt pa 
tøffe arbeidsdager i misjonens 
tjeneste. De er sannelig ikke 
vant til a ligge pa latsiden. 
HØsten 88 brukte Elin til del-
tidsstudier ved Fjellhaug mi-
sjonsskole, hvor ektemannen 
Thor Rune studerte pa heltid. 

Thor Rune (28) er fra Lar-
vik. Han er utdannet sosi-
onom, og Elin traff han pa en 
mnstitusjon for alkohol og nar-
kotikamisbrukere i Pors-
grunn. - Vi traff hverandre i 
vaktskiftet pa avrusinga sier 
Elin muntert. Det var i 1983, 
og vi var begge praktikanter. 

Bade Elin og Thor Rune har 

na tryggheten i en solid yrke-
sutdannelse. Na kunne de 

utL beg 	iiieu iuh1eJ..L 
gode jobber, og brukbart ut-
komme, blant slekt og yen-
ner. Hatt et trygt og godt liv. 
Hvorfor velger man sa a reise 
ut i det ukjente, med tre sma 
barn, til en, kanskje usikker 
framtid, og i alle fall helt sik-
kert en tØffjobb? 

- Jeg har alitid tenkt pa a 
bli misjonr. Det har ligget 
latent hele tiden. Jeg prøvde a 
orientere med mot andre ting 
gjennom mitt yrkesvalg, men 
det dukket stadig opp igjen, 
sier Elm. - Og da forsto jeg vel 
at det dreide seg om et kall, at 
det var riktig for meg, og rik-
tig i forhold til Gud. Hvis jeg 
ikke hadde fulgt opp dette vii-
le jeg ikke f.tt det godt med 
deg sjØl. Og jeg fØler det trygt 
a vite at jeg gjør det Gud vii, 
selv nar det betyr a reise ver-
den rundt med smâbarn. 

Mens Elin er fØdt og opp-
vokst i misjonsmiljØ, og Mi-
sj onssambandets tradisj oner, 
har Thor Rune en annen 
bakgrunn.— I gymnasietiden 
jobbet jeg en del med for-
holdet til det a vre en kris-
ten, og kom fram Ui at det er 
det jeg tror pa. Nar jeg bar 
valgt a bli misjonr er det for-
di ogsa jeg fØler at dette er 
noe Gud vii. 

Da Elin og Rune mØttes 
gikk de hver for seg med tan-
ker omkring dette a bli 
misjonr.— For meg var det 
veldig viktig at begge to var 
apne for dette alternativet, 
sier Elm. Men lang tid gikk 
det for de snakket med hver-
andre om den saken. 

Elin og Thor Rune blir pa 
BarbØl til etter jul. Da gar tu-
ren fØrst  til Minneapolis og 

engeisk sprakstudium i 1/2 ar. 
Begge er lykkelige for at Thor 

unes sØster blir med som 
barnevakt. Etter USA star 
Hong Kong for tur. Der venter 
nye to är med sprákstudier for 
a lre kantonesisk. FØrst  da 
blir Elin og Thor Runar plas-
sert ut i aktiv tjeneste. Hvor 
de skal arbeide vet de ikke. 
Norsk Luthers Misjonssam-
band har bestemt at tjeneste-
stedet deres skal vre Hong 
Kong. Men det er Hong Kong 
og Macau lutherske kirke som 
forvalter Misj onssambandets 
medarbeidere pa linje med si-
ne egne, og bestemmer hvor 
de trenges best. 

Misjonssambandets syn i 
forhold til kvinner i organisa-
sjonens ledelse, har Elin ikke 
lyst til a si sa mye om. Men 
hun er glad for at det er hØyt 
under taket i organisasjonen, 
med plass til ogsa de som er 
uenige sier hun.— Dessuten er 
kvinnelig stemmerett i orga-
nisasjonen eller ikke, ikke en 
del av Sambandets grunnSyn. 
Det sentrale der er at Jesus er 
eneste vei til frelse, og at den-
ne frelsen gjelder alle. Stem-
meretten er et bisprØsmâl, og 
det ma den ogsa fortsette a 
vre, sier Elm. 

Bade Elin og Thor Rune er 
glad for at de skal innvies 
nettopp i Enebakk, og for at 
de har anledning til a bo pa 
BarbØl dette halve ãret fØr de 
drar ut. - Det gir oss anled-
fling til a bygge opp et forhold 
til dem som sender oss ut, sier 
Thor 
Rune.Misjonrfunksjonen er 
et vekselspill melbom misjons-
foreningene og de som er ute, 
bade Økonomisk og gjennom 
bØnn. - Det er en trygghet for 
oss a vite at det er mange i 
mibjøet her, blant fotfolket 
som vii be for oss, sier Elm. 

SYKKELHJ ELM 
ER INN 

UANSETT 
ALDERSTRIN N 

A 

3 WPM 

Kirkebygden barnehage er butt 470.000 kroner dyrere 
enn beregnet. Prisen for bygget var 2,4 millioner. Ti! 
vann, kloakk, inventar utstyr og leker, bygglânsrenter, 
provisjon, prosjekteringskostnader og utforutsette ut-
gifter, var det satt av nok en million. Tilsammen var 
prosjektet kostnadsberegnet til 3,4 millioner. 

Kirkebygden barnehage: 

Kostnadssprekk 
0  

pa 1/2 million 

Formannskapet skal mandag ta 
stilling til en tilleggsbevilgning 
pA 470.000 til prosjektet, et beiøp 
som vii bringe den totale kost-
nadsrammen opp pa 3,9 milli-
oner, og radmannen innstiiier pa 
A utvide kostnadsrammen til 
dette belØpet.  Merutgiften for-
eslás dekket ved Ian. 

Arsaken til at kostnadsrammen 
ná ma utvides med innpâ en haiv 
million, er at man har bommet 
fullstendig i utregning av bygg-
lánsrenter og provision. Det gikk 
lengre tid en beregnet for byggla-
net ble konvertert. Rádmann 
Halvorsen vedgár imidlertid at 
man burde ha kiart a budsiettere 
bedre . Grunnerverv ble ogsâ 
116.000 hØyere  enn forutsatt fordi 
kommunen valgte kjøpi  stedet 
for feste som opprinneiig for-
utsatt. - Departementet selger 
nâ prestegârdene, og det yule ba-
re bli et tidsspØrsmâl nar vi like-
vel matte kjØpt  tomten, sier rád-
mannen. De offentlige tilknyt-
nibgsavgiftene ble ogsà vesentlig 
dyrere enn antatt, en uforutsett 
linjeflytting pâdro ytterligere 
17.543 kroner,og prosjekterings-
kostnadene ble 45.000 hØyere  enn 
antatt, p.g.a. tre anbudsrunder. 

Torsdag er siste sjanse i 
vàrt distrikt til a mote en 
av utøverne i ârets norsk 
- amerikanske musik. 
kutveksling. Da gir orga-
nisten KATHY HAND-
FORD konsert i Enebakk 
kirke. Hennes konsert I 
Nidarosdoinen sist sØn-
dag ble direkte overfØrt I 
NRK's P1. 

Kathy Handford har Bachelor 
of Arts degree i kirkemusikk fra 
Concordia College i St. Paul, 
Minnesota. Hun har ogsá Master 
og music degree i orgelspill og lit-
teratur fra Eestman School of 
Music i Rochester, New York. 
Hennes 1rere har vrt Jerry 
Evenrud, John Ferguson og Rus-
sel Saunders. Etter utdannelsen 
fra universitetet i Wisconsin stu-
derte hun et ár med professor 
Grethe Krogh ved Det Kongelige 
Danske Musikkonseryatorjum i 
KØbenhavn. I 1981 vant hun 
Gruenstein 	orgeispilikonkur- 
ransen i Chicago, i 1976 vant hun 
Schubert Club's pris i orgeispill. 
HØsten 86 var hun finalist i den 
kjente internasjonale orgelspil-
konkurransen i Odense. I 1985 
var hun sammen med koret Ira 
Hamlin University pa turne i 
England. I tillegg til akkompag-
nementsoppgaver var hun ogsá 
solist. Turneen omfattet opp- 

Den egentlige underdekningen 
i forhold til budsjett er pa 
434.225. I tillegg kommer 37.000 
kroner som representerer utvidet 
leke og utstyrspost med 15.000 
kroner,og 22.000 kroner til for-
skjellige arbeider i barnehagen. 

Kommunestyret skal ta ende-
hg stilling til saken i siutten av 
august. 

tredener i bl.a. katedralene St. 
Albans, Wells, Exeter og Glo-
ucester. Hun har ogsá konsertert 
i USA, Canada, Finland og Dan-
mark. 

I St. Paul, Minnesota er Kathy 
Handford aktiv som organist, og 
er dessuten assisterende dirigent 
for the Oratorio Society of Ham-
line University 

I mal 1988 var hun solist ved en 
av Nattkonsertene under Fests-
pillene i Bergen. 

Kathy Handford 
til Enebakk 
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Poengdellng
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Sandermoe n 
Lørdag inniedet Enebakks A - lag hØstsesongen med bortekamp mot Sander. Det-

te ble en kamp der enebakkingene lykkes med det de hadde bestemt seg for, nemlig 
a reise hjem med minst 1 poeng i lommen 

Roy Andersen spilte godt mot Sander lØrdag. 

J$jrntt 4 
Bygdelivskampanje med 

Stort smi1 og 
ápne dorer, 

-.Folk flest reflekterer ikke pa matproduksjon nâr 
de plukker fra kjøledisken i butikk og supermarked. 
De har et diffust forhold til det daglige stell av ku og 
gris. Med << Apen gârd >> vii vi forsøke a fã i stand en 
konstruktiv dialog med publikum. Vi Ønsker a fá ak-
sept for var nringog for at vi gjØr  noe nyttig, sier for-
mannen i Enebakk Landbrukslag, Christian Brevig 
foran sØndagens << Apen Gârd >> arrangement i Ene-
bakk. 

Et smilende vertskap glecier seg til a vise gjestene gârdsdrift og landbruk i praksis. 
Fra v. :Randi og Thorvald Ungersness, Ungerness,Johan Ellingsen, Haugstein og 
Bent og Tore Slette, Slette. 

1. omgang 

Det ble en jevn og forholdsvis 
tam âpning av kampen. Ikke for 
Roy Andersen etter 14 minutters 
spill stormet innenfor 16 - mete-
ren og ble felt, skjedde det noe av 
betydning ute pa den sleipe ba-
nen. Men til en forandring klarte 
ikke Ragnar Engerholm a sette 
straffen inn bak Sanders keeper. 
Det var tydelig at den vâte gress-
matta bØd pa problemer for beg-
ge lag. Pasningene satt ikke som 
de skulle, og de store málsjanse-
ne uteble. 

2. omgang 

Etter pause tok enebakkin-
gene initiativet i kampen, men 
etter vel et kvarter kom Sander 
sterkere tilbake. En kort periode 
var enebakkingene sá sterkt 
presset at det var utrolig at hi em-
melaget ikke klarte a score. San-
der spilte da med hØyt  tempo, og 
sikkert pasningsspill. Da fikk vi 
se hvorfor Sander beuinner seg pa 
den Øverste delen av tabellen, og 
Enebakk pa den nederste.Men 
da hjemmelaget ikke klarte a 
score pa helt opplagte málsjan-
ser, virket det som om frustrasjo-
nen spredde seg. Det siste kvar-
teret ble det mye kjemping og ii- 

te konstruktivt spill.. 

Enebakks nye trener, Ole Waa-
genes sa seg godt fornØyd  med 
kampen. 

Kampfakta 
Sandermoen: 
Sander - Enebakk - 0- 0 

Enebakks lag: Arne Ry-
dje, Wiktor Luther, Rag- 

Fredag var pressen invitert til 
Slette gãrd pa Hammeren der 
fpormannskapsmedlemmer ble 
konfrontert med problemstilhin-
gen: Enebakk - bare en sovep-
lass for Oslo, eller et levende byg-
dernlljø. 
Noe umiddelbart svar pa den sa-
ken kom man ikke fram til pa 

nar Engerhoim, Fred San-
dâs, Roar Sandás, Geir 
Wiger, Gunnar Mathisen, 
Ronny Lund, (Bjorn Ivar 
Stubberud i 16. min. ), 
Trond Vidar Stubberud, 
Geir Østli, Roy Andersen 
(Dag Chr.Olaisen i 28 
mm.) 
Gult kort: Roar Sandãs 
Dommer: Helge Østvág. 

Han-imren fredag, men et gards-' 
besØk sØndag kan vel kanskje gi 
noe av svaret. En enkel pro-
blemstiliing er det ikke. 

Selv om bygdelivskampanjen, 
som Apen Gard arrange-
mentene er en del av , er en kam-
panje med smil og positivt for-
tegn, ga landbrukslagets for-
mann utrykk for at den sure kri-
tikken lanbruket ofte blir mØtt 
med, kan vre lei a ta, og skyldes 
kn.skje at folk vet for Ute omhva 
landbruk og gârdsdrlft er.— Aile 
har tydeligvis en fasit pa land-
brukspolitikk. Vi fØler ofte at vi 
er en belastning. Alt kan skaffes 
biuigere fra andre land, hevdes 
det. Men det gjelder Jo ikke bare 
landbruksprodukter. 

Brevig trakk ogsâ fram at i hØ-
ringsutkastet til kommunepla-
nen var hverken Hammeren eller 
Dale1erdingen tegnet inn. Den-
mot Oslo og Lillestrøm. - Man 
flkk fØlelsen av budskapet: - Se 
hvor sentralt vi ligger, kom og 
soy hos oss, I stedet for markeds-
føre oss som en kommune med 
levende bygdemiljØ. 

Det utfØres  i dag 135 arsverk i 
landbruket I var kommune, 35 av 
disse i skogbruket. Det er 30.000 
daa dyrket mark. Pa 22.000 av 
disse produseres kom, mest 
kraftfor, men ogsâ en del mat-
korn. Det er grasproduksjon pa 
8000 daa. Det er 230 bruk og 170 
drIftsenheter 
Skogbruksarealet er pa 140.000 
daa. 13.000 av disse tllhØrer kom-
munen. 
Ellers er Enebakk en stor hus-
dyrkommune, med 420 melke-
kuer fordelt pa 28 produksjons-
enheter, 200 gris fordelt pa 4 pro-
dusenter, 2000 hØner  og 250 yin-
terforede sØyer. 
Kutallet har imidlertid gatt ned 
med med 134 kuer i lØpet  av de 
siste fire ar. 

Vi passer ogsa best som hus-
dyrkommune, sier iandbruksla-
gets formann. Med omfanget av 
bakkeplanering som vi har er vi 
sa.rbare for tØrke. Grasproduk-
sjon passer bedre i Enebakk enn 
kornproduksjon.Med bygdas 
bakkeplanertejorder vile man f 
mindre erosion  og forurensing 
med grasproduksion. Med disse 
sakene gjØr bØndene imidlertid 
ikke som de vil . Hva som produ-
seres er resultat kanaliserings- 

politikken giennom en ârrekke. 
Nar det gielder malsettingen for 
landbruket i kommunen om a f& 
en stØrre  del av kornproduksjo-
nen over pa matkorn, hevder 
bygdas produsenter at selv om 
det i dag dyrkes noe matkorn 
her, er det vanskelig a oppnâ god 
nok kvalitet. Det henger sam-
men med klimaet. Det forskes 
imidlertid intenst her, og en an-
nen korntype som egner seg bed-
re for va.rt klima vii nok komme, 
mener de. 

De tre vertskapene, pa Unger-
ness, Haugstein og Slette Ønsker 
hjertelig velkommen og háper pa 
stoninnrykk sØndag. 
PA Haugstein kan man fA se gain-
le og nye skogsredksaper i bruk. 
Den ganile saga skal startes opp 
og demonstreres. Pa Haugstein 
kan man ogsa fA se og hØre mer 
om Økologisk drift. Attraksjonen 
blir sannsynhigvis den 1000 kg 
store Hereford-oksen Ira Østen-
bØl. Kuer, sauer, hØner og kani-
ner finnes ogsà pa garden den da-
gen. 

Hos Slette tipper vi &set blir 
et popu1rt sted, med masse kal-
ver og kuer. Her kan ungene ogsa 
se pa kyllinger, kiappe sau og 
hest, hoppe i hØyet, kastehe-
stesko og melkespann og mye 
annet. Ogsa pa Ungerness blir 
det mange dyr a se pa, griser, 
sauer med lam, kalver og kani-
ner. Her kan man ogsa fa se hvor-
dan bisamfunn fungerer gjennom 
en glassrute i bikuben. Er vret 
bra vil skurtreskeren vre i 
gang, og folk kan fA. bmde sitt 
eget kornband, her som pa Slet-
te. Og sa blir det basing i halm, 
hesteskokasting og mye annet 
goy lover vertskapet. Litt a bite i 
i form av meieriprodukter, vafler 
eller pØlser blir det pa alle tre 
gárdene. 

Det er 4H, Bygdeungdomslaget, 
Bondekvinnelaget og Land-
brukslaget som har planlagt, og 
samarbeider om Apen Gârd >' i 
Enebakk. 



Politi- 
runden 

Innbrudd 
pa Gran 
Natt til tirsdag var det inn-
brudd i tre forskjellige be-
drifter pa Gran. Bedriftene 
som hadde ubudne gjester 
er A'S Keko,et lagerfirma 
med trykkeriutsstyr og 
Lirijegods. 

Hos Keco som lagrer fryse-
varer hadde tyvene forsynt 
seg med 170 kg skinke for-
delt i 12 kartonger. Ski-
nken var emballert for ho-
tell og restaurantbehov. 

I bedriften som lagerer 
trykkerimaskiner ser det 
forelØpig ikke Ut til at noe 
er borte, men hos Lin-
jegods er det stjálet tre mi- 
krobØlgeovner, 	hvite 
elektrolux mod. 4031. P0-
litiet er glade for tips. 

- Vi har ikke bestemte 
spor a gá etter i denne sa-
ken, sier politibetjent Ly-
gárd ved Enebakk lens-
mannskontor, men det vir-
ker umiddelbart som om 
inntrengerne ma ha hatt et 
visst kjennskap til omrá-
det. 
De kom seg inn i bedrif-
tene ved a knuse ruter. 

Lânte bort 
stálet bat 

Bâten som ble stjâlet fra 
Lyseren pa Spydebergsi-
den en gang i mai i hr, er 
ná kommet til rette igjen. 

Det var en 14 ár gammel 
gutt som brukte bâten da 
folk fra lensmannsetaten 
fant den igjen pa Ene-
bakksiden av Lyseren tirs-
dag formiddag. Bâten var 
da malt om i en annen far-
ge og pâsatt en 8 hesters 
motor. 

Gutten hadde imidlertid 
iânt bâten av en annen, 20 
âr gammel gutt, som er 
sønn av et oslopar med 
hytte ved Lyseren. 20 - 
áringen vii nâ bli avhØrt av 
politiet om saken. Bâten 
er levert tilbake til eieren. 
Politiet har tatt beslag i 
motoren. Den tilhØrte 14 - 
âringen, og vii sannsyn-
ligvis bli levert tilbake til 
ham, sier Lygârd. 

B11 
fadder 
Kr. 3,30 om dagen gjør 
deg ikke fattigere, 

rflPn rlPrP 

I

IEDñ 
BARNA 

Tlf:(02)41 4635 

HØSTENS TEORIKURS 
Tirsdag 22. august W. 16.30. 
Ring Eva pa tlf. 06/81 42 92. 

Gautes DORA* A/S 
LILLESTROM 

TA FORERKOR T I M YSEN 
INTENSIVKURS 15. aug 

• BUSS 
• LASTEBIL 
• VOGNTOG 

3 ukers dagkurs , start 
t.irsdag 15. aug. 1989 kI 8.00. 
Oppkjaring 3.uken. 

KVELDSKURS 4. sept 
• BUSS 

LASTEBIL 
• VOGNTOG 

Varighet noe over 2 mod. start 
mand. 4. sept. 1989 ki. 18.15 

Nye intensivkurs starter 
19. sep og 17. okt. 

LTANGEN.  
TRAFIKKSKOLEAS 

ik 

TELEFON 09 891558 
mellom ki. 8.00 - 16.00. 

Billig renbold 
Alt i renhold utfores, ogsá privat. 

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

Aabergs Renboldsservice 
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6 

hf. 02/27 02 23 - 02/29 15 27 
mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18 

Asfaltering — transport 

og graving 
utfores. 

Henv. tlf. 92 89 78 etter kI. 19.00 

Asfalt 09 Graveservice 

'Ui 
to 4 ob 
Iry 
tf 

Enebakk Husmorlag 

Flateby barnepark 
&' 	PARKLEDERSTILLING ledig fra 4.9.89. 

Statens reg. Ira l.tr. 9-16. Arb.tid fra kI. 10-14. 
Ved eventuelt opprykk er assistentstihling ledig. 
Leder ma ha Parklederkurs eiler vre vihhig til a ta kur-
set. 
Soknadsfrist 21. aug. 
For opplysninger ring Mari Anne, 92 83 12. 
Skriftlig sØknad  sendes: Sissel Bjerkely, Hagenvn. 5, 
1911 Flateby. 

Styret 

jJiL3IUtI* 
KUNNGJØRINGER 

IcrAPEN CARD') 

3UctiSt  

A4 

Store og smâ inviteres tild oppleve landbruket i 
Enebakk pa nrt hold! Kom og se dyr, maski-
ner, vekster og skog. 

APEN GARD: 

Haugstein - Flateby 
Slette - Hammeren 
Ungersness - Ytre 

FØ1g skilt! 

Hilsen Landbruket I Enebakk 

Rv. 120 

1. Haugstein 
2. Slette 
3. Ungerness 

Rv. 155 

 

Stranden 
skole 

Rv. 120 

NY'CiV FOR BYGDAIV-1  

Enebakk kommune 
Enebakk — skolestart hosten 1989 
Grunnskoleelevene i Enebakk begynner nytt 
skolear til fØlgende datoer/tider: 

Hauglia skole: 	Onsdag 23.8.89. 
1. klasse mØter ki. 10.00. 
2. og 3. klasse mØter ki. 8.15. 

Stranden skole: 	Onsdag 23.8.89. 
4. Masse mØter kl. 8.30. 
øvrige kiasser møter ki. 9.00. 

Kirkebygden skole: Onsdag 23.8.89. 
Alle klasser mØter ki. 10.00. 
Vanhig skoleskyssopplegg. 

Ytre Enebakk skole: Onsdag 23.8.89, 
1. klasse mØter ki. 11.00. 
øvrige kiasser mØter kl. 8.45. 
Rutegáende buss fra Fjell ki. 8.07. 
Fra TØmmerbráten ki. 8.30. 

Mjr ungdomsskole: Onsdag 23.8.89. 
Alle kiasser mØter kl. 9.00. 
Rutegáende buss fra Fjehl ki. 8.07. 
Fra TØmmerbráten kl. 8.30. 

Enebakk 
ungdomsskole: 	Onsdag 23.8.89. 

Alle kiasser mØter kl. 8.10. 
Vanhig skoleskyssoppiegg. 

Vet møtt til nytt skoleãr! 
Skolesjefen 

ARBEID UTFORES 

STILLING LEDIG 



JL Misjonr- 
innvielse 
Enebakk kirke 

lørdag 12. aug. ki. 19.00. 
Efin og Thor-Rune Fis-
kum innvies til tjeneste i 
Hong Kong. Tale av Bir-
ger Helland, sang av 
Emaus-musikken. NLMs 
hovedstyre deltar. 
Velkommen! 

Misjonssambandet 

Ski 
Bcravclscsbrët 

0 CHRSTENSRUD EFTF 

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

Hele døgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byra 
gjennom 60 ãr 

TIGP 

Saig, innbytte, 
service 

NO K 	 
MASKINSERVICE AS 

Kkkeveien  42  Ski III 813730 

_d• 

I 

I 

I 

I 

I 

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

Eller vil du vre med pa 
vârt vennetreff? Kontakt 

Kristent Krisesenter, 
Postboks 76, 1912 Enebakk 

Tif. 09/92 72 31 

01 EGET SER V/CE VERKS TED 

SKO.mKUPP 
Klaveness 
mokasiner og snøresko 

	

For 540,- 	

Pumps 	1n 
Bred lest 
For 270,- 	 NA I UU 

0  Strømmer  0 Bandage 414 

Stromsveien 61 - 2010 Strommen - TH. 06/81 56 98 

NA250. 

Vekstjord - Hagebark - Sand 
Flere kvaliteter pa lager 

Sondager stengt 
Transport ordnes 

FOSSUFVI JORD 
S2O S#A&V  

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

Skriv ikke 

under noen 

Iànekontrakt for 

du har snakket 

med oss! 

Vi formidler boliglân/ 
ref i nansieri ng 

Vi har godt 
utvalg I 
VIKING 

gummistoviep 
Apningsticler 

KI. 10.00-17.00 
Fre. kI. 10.00-18.00 
Lor. kL 9.00-14.00 

zztL
1/  

czic17-cimcL J fr\(.  

Flatebysenteret, 1911 Flateby - TIf. 09/92 83 74 

I 

ENDA EN GOD NYHET 

Jernbaneveien 

Tirsdag 8.8. 

àpnet vi fly, stor 

-avdeling 

PS Vi har ogsâ startet salget 
pa dame- og herresko 
Stedet for kvalitet og service: 

Mary Hedemanns Eftf. As 
SKOTOYFORRETNING 

Jernbanevn. 11, 1400 Ski - TIf. 09/87 59 06 

vf" nett. to 6 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservce 
v/Bjern Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 	 WI)  
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

EKSEMPLER: AVDRAGSFRITT ANNUITET (25 ár) 
BET. PR. MND. LANEBELOP BET. PR. MND. 

400.000.- 3950.- 4184.- 

600.000.- 5925.- 6271.- 

800.000.- 7900.- 8359.- 

1 % underkurs, 1 % etableringsgebyr, 1 àrs bindingstid, effektiv 
rente inki. ale omkostninger: 12,7%. 
Det forutsettes pantsikkerhet innenfor 80% av Iànetakst, pa selv-
eiet bolig. Laveste rente pr. I dag pa borettslagsleiligheter er 
12,50%, elf. 13,3%. Det forutsettes da pantsikkerhet innenfor 70% 
av omsetningsverdi. Lan innenfor 50% lànetakst pa selveiet bolig 
kan i dag tilbys til rente 11,5% effektiv rente inki. aIle omkost-
finger: 12,3%. Ingen krav til forsikring. 

For avtale, ring 09/87 71 11 

FOLIO MANS

CONSULT A.S 
IDRETTSVN. 20, 1400 SKI - TLF. 09/87 7111 

I samarbeid med Real kred itt/Bol ig og Nringskreditt A/S 

Ekebergdalen 
Frittliggende enebolig til salgs. Prisant. 450.000. 

Henv. tif. 92 65 01 etter kl. 17 
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BIL RORLEGGER EIENDOMSFORM. RAMMEVERKSTED 

Erling Rod A/S 

I 
Esso diesel, parafin og fyringsolje 

SPESIALFORRETNINGER GLASS 

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

j/ick. i'ekrk') 

Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

TIf. 09/92 6543 
Mobil 094/37 548 

SIKKERHETSUTSTYR 
VI0000VERVAKING 
EL. REPARASJONER 

INNBRUDDSALARM 
CALLINGANLEGG 
BRANNVERN 

DAME- OG 
HERREFRISØR 
SOL - PARFYMERI 

Man-Ire. 10.00-17.00 
Tors. 10.00-18.00 
Lør. 9.00-14.00 

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

bedrifts-rbdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74 

(NEBAKI( Bit VERKSTED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bàtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tif. 	1570 

1800 Asklm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjop din nye el/er brukte b/I hos oss. 
TIf. 88 16 15 

BRENSEL 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

	I 

Kjope eller selge 
elendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
Bes'illingshaver: Adv. He/ge A. Tryti 
FeHveen 55, 1914 0/re Enebakk 

TO 09/925570 

ELEKTRIKER 

INSTALLASJONSFIRMA 
KJELL HRENDJORD 

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

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

I 

EIL_Ac3  
- — 

Gaileri Nygàrd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galleri - innramming 

Gullmedalje i innramming i 1989 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Sa/gav 
medaljeskap og innrammede akvarellavtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsá kveldstid 

REGNS AP 

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 hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4639 
mobil 097/57 419 094/27 522 

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

John 1.  
IitlLIIIlFn 

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

Enebakk rørieggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFØRER ALT I RORLEGGERAABEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

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

TANNBEHANDL. 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

	

Kvelder, etter avtale 	 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

hf. 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 6118 - 09/92 6256 
094/25 366 - 094/08 438 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

ALARM FOR FERIEN? 

S OLH  ElM 
ALAI1MIL  L E K IRIS K E 

SIGN ALA NLEGG 	TIt,09/926420 

FRISOR 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Enebakk glass 

771 
0). 

Alt iglassarbeid 

Svein Thorsen 
F'ellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 92 46 13 

SPESIALFORRETNINGER 

Laste- 09 person bilverksted 
P6 Rud Industrifelt 

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

utforer alle typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LØRDAGER ETTER AVTALE 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Pr,nk2r, fr,rrfnirrnferc,teI 

RESTAURANT 

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

Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTE KN IKE RM ESTER 

LASZLO FARAGO 

TRAFIKKSKOLE 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 

Opplring pa b/I 

Teorikurs - Fase Ii 
TIf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Masse A — Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
fit kjoretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fyilmasse 

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

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utterer all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner, 
modernisering, flislegging og tapefsering. 

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

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrøm 

Bil - Elektro 

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

KVIKK RENS 

'zJz'aaama CI 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

Brodrene Sandâs A/S 

Transport - dumperbil og bil m/kran. 

Pukk - sand 
Korn, gjodsel og kraftfOr 

1911 Flateby 
TIf. 09/92 88 71 - 92 81 46 

Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 

BYGG- OG TOMMERMESTER 

Per-Erik østiie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NY8YGG - TILBYOG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

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

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

SKEIJSMO DYREKLINIKI( 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgärd, Kjeller 
(skiS Ira Fetvn. v/flyplassen( 

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

"DROP-IN" 8.30-14. Stengt heig. 

Aage W. Svarthoel 

Tipp-biI transport 

V. Enebakk 09/92 41 84 

Soiheimasen 
1912 Enebakk 

TIf. 92 81 24 

Rolf Nssvoid 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGG OG ANLEGG 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

5nebakk 1e59/AP05(OIIOMSES 

egnskctpukoñtor A/S 

TIf. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 

KR 
Godkjent regnskapskontor 

* Saig og service av kjøle-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

TEPPE - ENGROS A/S 

ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

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



106 arbeidsløse i Enebakk Fern Al bli 
flytningkurator 

Ved utgangen av juli var 
det registrert 106 helt 
arbeidsløse I Enebakk, 63 
menn og 43 kvinner.Det 
er to mer enn i juni da 
tallet var 104. Men da 
var det 58 menn og 46 
kvinner.. 

Tallet pa aarbeidsløse kvinner 
har med andre ord gait ned, 
mens flere menn har butt 
arbeidslØse. 

II 
32.dels finalen vant de 2 - 0 
over Ros, og fØrst i 16. dels fi-
nalen rØk de Ut da de tapte 0-
1 for StrØmmen. 

OgsA juriiorlaget til IL Dnv 
kom til 16. dels finalen. Der 
ble de slAtt av MjØndalen. 

Enebakk IF fikk to lag med 
i sluttspillet. Det var guttela-
get og smAguttelaget som 
begge rØk Ut i 64 dels finalen, 
hvor guttelaget spilte mot 
Lunner og tapte 2 - 1. SmA-
guttelaget spilte mot StrØms-
godset og tapte 6 - 0. Jentela- 

'S 

Ser vi pa ledighetstallene for 
juli i fjor, var det 18 hell 
arbeidsløse i vAr kommune, 10 
menn og 8 kvinner. 
ArbeidslØsheten i Enebakk er 
med andre ord femdoblet i lope( 
av et Ar. 

PA arbeidskontoret for Nedre 
Romerike, som Enebakk sokner 
Iii, er del registrert totalt 2.269 
arbeidslose ved utgangen av 
juli. I juli i fjor var taliet 520, I 
Akershus, totalt var del 5143 
arbeidslØse ved utgangen av 

get vant den siste av de tre 
inniedende kampene med 3 - 
2 over KFUM. De kom imid-
lertid ikke med i sluttspilet 
idet de rØk ut pA mAfforskjel-
len. 1 kampen sin spilte de 
mot Ajax og tapte 2— 1, andre 
kampen spilte de uavgjort 1 - 
1 mot Astor. 

Ny seier 
Drivs A - lag ligger fortsatt pA 2. 
plass i serien etter at de fredag 
spilte 1 - 0 motTorsnes. Kampen 
gikk pA hjemmebane, og det var 
Lars LØkstad som scoret vhF 
nermAlet. 

juli. I tillegg kommer personet 
pA sysselsettingstiltak, 
og pA Arbeid for trygd. PA 
Nedre Romerike dreier del se 
om 600 personer. Hvor mange 
enebakkinger som er p 
sysselsettingstiltak hadde mai 
ved Nedre Romerike arbeid 
skontor ingen oversikt over 
men to personer i Enebakk ha: 
ordning med Arbeid for trygd 

Del har meldt seg fern søkere 
til stillingen som tlyktningeku-
rator. 

Disse har søkt stiluingen: 

Torni Katrin Saugerud, 
Blystadlia, student, sosia-
lantropologi. 

Elisabeth Molteberg , As, 
student, sosialantropologi, 

Nilima Maya Joel, Oslo, 
student, sosialaaantropologi, 
arbeider som sekretr. 

Kirsti Edheim, Osio,ergote-
rapeut, arbeider for tiden ved et 
dagsenter 	 for 
funkdsjonshemmede, og har 
ogsA erfaring fra mottakssentral 
for fiyktninger 

Ingar Pedersen satte iørdag ny 
personlig rekord i hopp under se-
nior EM pA vannski i Milano. In-
gar hoppet hele 47,8 m. Dette re- 

Tone Skaranger,Osio, lrer, 
har erfaring fra miijøarbeid i 
mottakssentrai for flykininger, 
og er iferd med A avsuutte 
utdannelse i sosialpedagogikk. 

Del er nA i gang intervjurunde 
med søkerne, og tilsetting vii 
skje i administrasjonsutvaigets 
mote  27. august. 

Stillingen som flyktningeku-
rator er lagt inn under sosial-
ieder, og kommer i stedet for 
stillingen som flyktningekonsu-
lent. Arsaken til at konsu-
uentstiulingen nA er gjort om til 
kuralorstiluing er at arbeidet 
framover stort sell blir mer 
oppfølging og klientarbeid, og 
ikke forbereding av mottak. 

sultatet holdt til en 13. plass. 
Dette holdt ikke til finaleplass. 
Det var de 12 beste som gikk vi-
dere til finalen. 

47,8 m og fly <<pers>> 

NY sjef for 
trange ti'der 
Han vii ikke snakke kommuneøkonomi. Tross alt har han bare sittet 14 da-

ger i sjefsstolen pa kommunens Økonomikontor. Der er det mangt og meget a 
sette seg inn i for en siviløkonom med 20 ârs ledererfaring fra industrien. En 
kommune er en helt annen slags bedrift. Og Tore SkØld,(49) regner med at det 
ennà vii ta en god stund for han har oversikten. 

Enebakks nye Økonomisjef er 
sivilØkonom fra handelshØys-
kolen i Bergen. Han har job-
bet med rasjonalisering og 
EDB 	i 	forskjellige 
konsuientbyrAer,og i 18 Ar har 
han vrt ansatt i Kvrner 
Brugsom EDB ansvarlig. 

Den nye Økonomisjefen er 
bosatt i LØrenskog, hvor han 
har tilbrakt mesteparten av 
sitt voksne liv sammen med 
kone og to barn. Fritid har det 
butt lite av, for han har alitid 
hattjobb med lange dager. Si-
den de vanhige aktiviteter 
som fØlger med unger, trans-
port til og fra fotbailkamper, 
sportsstevner o.l. Hobbyer 
har han ikke hatt tid til. Bort-
sett fra avkobling med ham-
mer og spiker pA smAbruket i 

Skedsmo. Og skiturer i marka 
vinterstid. 
- Du har solid EDB erfaring 

fra det private nringsliv. og 
du har ogsA arbeidet med ra-
sjonalisering. Er det mange 
ting A gripe fatt i i de kom-
munale kontorer? 
- Det vet jeg forelØpig for ii-

te om. En kommune er en helt 
annen ting enn en hvilken 
som 	 heist 
bedrift.Handlefriheten er ikke 
den samme.Man har fiere 
lover og regler A forholde seg 
til,I den nrmeste tiden tram-
over mA jeg sette meg inn i 
hva som foregar her pA kon-
toret. Mange ting er annerle-
des enn jeg er vant til. Be-
manningen er dArlig. Mens 
man fØr  var vant med A kunne 
deiegere ,mA jeg nA regne med 

A gjØre en god del av arbeids-
oppgavene selv 
Ferien i Ar, som mange Ar 

tidligere har vAr nye Økono-
misjef tilbrakt med fØrst  en 
ukes tellvandring i Jotun-
heimen, og sA Danmarksferie 
sammen med kona. A ligge 
langflat pA sydens strender og 
kope er ikke noe for meg, sier 
han. Ferie for meg er aktivitet 
og sunne oppleveiser. Fjellfe-
rien i Ar var praktfull,—passe 
kombinasjon ov sol og regn. 
Og snØ! I fjellet mØter man 
masse hyggelige folk som har 
tid til A prate. 
SlØving foran TV har Øko-
nomisjefen ingen sans for. - 
Naturprogrammer og uten-
riksstoff kan det vre all right 
a fA med seg, sier Økonomisje-
fen, men roper samtidig at 

skal han lese noe annet enn 
faghitteratur, ja sA fAr det bhi 
rØverromaner. Og den spen-
ningen kan man saktens tren-
ge som kommunebyrAkrat, 

MWk 

seiv om dagens kommune-
okonomi i og for seg kan gi 
grØss og spenning i fullt 
monn. 
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