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Lokalavis for Enebakk

Dod riski"Ig ar
Kenneth Stubberud, 12 fant
forrige tirsdag en halvdød ørret
like nedenfor brua opp til Ekeberg
gird.ørreten som veide nøyaktig
en halv kilo var livløs og Kenneth
kunne ta den opp av elva med
hendene. - Ni ma ansvarlige

myndigheter handle for elva gror
helt igjen og alt IN dør, sier
Kenneths far, Ove Stubberud , som
godt kan huske guttedager med
badeliv og fin risk i det som engang
var Ekebergdalens perle.

Se side 7

Velkommen til
barnehagen
Kenneth Stubberud, (12) fant denne flotte Ørreten pa
1/2 kilo liggende livlØs ved Ekeberg - brua.

Miljokontainere
er ná u tp!assert
De fØrste miljøkontainerne er nA utplassert i bygda. Kontainerne er plassert
ved sentrene pa Flateby og i Ytre Enebakk.
Forts, side 12 (2)
Personalet er godtforberedt nàr defØrste ungene i dag inntar barnehagen.
Fra v., stâende. Grethe Delbeck, Vanja BjØrgen, Trifle West gârd Solberg, Kari
Lien, Anne Helen Killerud, Ase FlØter, Anne Karin Ødegârden Sandvik
Foran: Ingunn Ljosland Dokkehaug og Johnny Edvardsen
I dag Ønskes de aller fØrste ungene
velkommen til Kirkebygden barnehage. Et entusiastisk personale gleder seg til a ta fatt pa en trivelig
hverdag blant 27 barn i alderen 0 - 7
âr. Det har vrert en hektisk innspurt
forteller de. InnkjØp, finpuss og forberedelser. Arspianer som skulle legges.

- Vârt mãl er en livskraftig barnehage, med trivsel for barn, foreidre
og personale. - I forberedelsen har vi
lagt vekt pa a opparbeide gode, trygge rutiner som fungerer. Fordi dette
er en helt ny barnehage, tar forberedelsene lenger tid enn der hvor man
har ferdige rutiner a bygge pa, sier
styrer Johnny Edvardsen (32).

Se side 9

Trygghet for barn og unge
!Enebakk

Apent mote vedr. forebyggende barne- og ungdomsarbeid holdes torsdag 24/8 M. 19.00 1 Herredsstyresalen.
Stig Hansen fra lensmannskontoret og Stein Berg Ira
Rusmiddeldirektoratet innieder til debatt.
Alle organisasjoner og politiske partier i Enebakk inviteres spesielt til a delta.
Alle velkommen.
Arr.
Enebakk Arbeiderparti

Abonner p a Vignett i dag - ring tif. 92 65 50 Ekspedisjonen er bemannet til M. 21.00
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Merele, 16 hr
20. august:
11: Mari kirke v/øvstegárd.
Nattverd.
17: Stranden bedehus, Flateby, v/øvstegârd.

PUSEMENIGHETEN

BETEL

Onsd. 16.8. kl. 19.30:
Bibel og born.
Torsd. 17.8. kl. 11.30:
Formiddagstreff.
SØnd. 20.8. kl. 19.00:
Arne Hovda.
Alle velkommen.

Torsdag 17.8.
U) 18.30 Tre pa rømmen
V) 20.30 Running Man
SØndag 20.8.
B) 16.30 Bernard og Bianca
U) 18.30 Tre pa rØmmen
V) 20.30 Running Man
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Gratulerer med 16-ârsdagen
17. august.
Hilsen Veronika, Maria,
mamma og päppa

Hva mener du?
- Hvordan kan vita vare pa* veiferdsstaten i trange
tider? Hvordan skal vi fA bukt med
arbeidsløssheten? Foran valget stAr politikerne Ware
med hver sin oppskrift. Alenemødre , slabbedasker og
snyltere fAr skjerpe seg,og ikke la samfunnet betale
for sin selvforskyldte elendighet.
Bedre kAr for barnefamilier, skattelette, differensiert
avgiftspolitikk er andre momenter i valgkampen. Alie
partiene bedyrer at nettopp deres løsning vii fore
fram til et bedre Norge for alle. Hva mener du?
VAr redaksjon er i dag bemannet fra klokken 16.00 kI.2 1.00. Ring og si din mening i Vignett!

Eks. bankraner Lucas (NiCh ii)
otter et We ve/Ivkket hankran.

Vel overstAtt sommer!
HAper dere alle har hatt
det fint og at dere nA ser
frem til en sesong med
masse bra filmer ved Flateby Kino. Vi starter opp
allerede i morgen, torsdag 17. august. Da dette er
et stornummer av Vignett
som vii bli delt ut til alle
husstander i Enebakk,
har vi omtalt kommende
filmer annet sted i avisen.

THOR

f1190

Enebakk Pensjonistforening

bduryi re

d Perry

pi rømmen (kl. 18.30), med Nick
Nolte som fengselsfuglen Daniel
Lucas som etter 5 âr kommer ut
og er fast bestemt pa a starte et
nytt og bedre liv. Han er inne i en
bank for A Apne en belt uskyldig
konto, da en bankraner kommer
inn og Lucas blir tatt som gissel,
og det av den minst profesjonelle
raner noen bankkasserer har
sett. Men en nervØs, klØnete og
sentimental liten svekling som
deane bankraneren, Ned, blir ikke bankraner uten videre: Han

Vi vii be samtlige f1
godt med i visningstids- ket seg fullstendig inn i seg selv
punktene ved Flateby Ki- og ma gA pA spesialskole. Og
no. B1.a. kan nevnes at vi Neds utbytte skal ga til skolenA vii vise 2 forestillinger penger. Motvillig blir Lucas trukket inn i et virvar av komplikapA torsdag, kl. 18.30 og sjoner
og blir mer og mer opptatt
20.30 (se annonse).
av a hjelpe disse to...
FØrste forestiuing ut denne
hØstsesong er ungdomfllmen Tre

Filmen er absolutt severdig og
vises ogsA sØndag.

ALT I SERVICE OG REPARASJONER

Arr. 4 dagers tur.
Se annonse.
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Betel

Enoyd I hostmørket?

Uken mØter.
Se annonse.

SE OG BLI SETT

Flateby Kino

Vi skifter 2 stk. 1-14-prer
og justerer lys for kr 100,-.

Ukens filmer.
Se annonse.
Of

F
Sentralsykehuset, Akershus:
En gutt kom 2/8 og Tommy
har butt storebror.
Lekny østvik og
Trond Bakke, Flateby
Sentralsykehuset, Akershus,
5/8:
Endelig, det ble en stor gutt!
Jeanette Gundersen og
OddbjØrn Bognerud,
Ytre Enebakk
Sentralsykehuset i Akershus
7. august:
Sâ kom den nydeuige, hue
jenta var, Silje, til verden.
Cecilie Mangen og
Kjetil Hjellnes, Flateby

Schwarzenegger som dedsdomt deli'aker i TV-showet RUNNING
MAN.

Salme 86,1-7
Denne salmen er skrevet I nØdstider. BØnnene virvies
opp til Herren uten noen srlig sammenheng. Egentlig
synes bønnen A vmre rotet. Kong David lmrer oss gjennom disse versene minst to ting: Det første er at vi bide
kan juble og klage til Gud'Det andre er at vi har by til
A ha forventninger til ham. Vi skal ikke tro at vi lettvint fir alt det vi ber om, for vi har ikke oversikten
over Guds gode planer. Men vi fir tro at han bide ser,
borer og elsker oss og handler deretter.
Si kom til ham med din synd og bekjenn den! Kom
med din glede og takk for hans godhet! Kom med din
grit og din elendighet! Du skal vite at den ailmektige
har fredstanker med deg.
Herrens nAde vmre med dere alle.

G.Ø.

Torsdagens voksenfflm er
Running man med Arnold
Schwarzenegger. En science fiction film - Aret er 2019 og USA er
styrt av sitt første totalitre system. All personhig frihet er
bannlyst. Det er en skremmende
film. Det mest populre TV-showet er en konkurranse hvor de
utvalgte deltakerne som regel er
dØdsdØmte fanger eller andre
som i <Styrets'> Øyne har gjort en
forbrytelse. Dette spillet heter
-The Running Man-, og reglene
er enkhe: De skyldige mA kjempe
mot tid for A rase igiennom et Ut-

brent omrAde av Los Angeles
mens de hele tiden blir jaktet pA
av en utvahgt gruppe superstjerner som er trent opp til a drepe.
Vinner de kan de sØke om benAdning i deres straffesaker.
Denne filmen vises ogsA pa
sØndag.
Barnefilmen sØndag er den
ailtid popu1re Disney familiefilmen Bernard og Bianca. Den
behøver vel kanskje ikke noen
nrmere omtahe - Disneys fantastiske tegnefilmer skulle vre
kjente for enhver.

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

Nâr politikk
blir tragikomedie
Smakarsfoikets selvoppnevnte
talsmann, Karl I. Hagen, har
slãtt til igjen. I sitt korstog for a
gjøre livet jvlig for alle som fra
fØr har det vanskelig, gar han nâ
lØs pa det han kaller latsabber,
slabbedasker og lettsindige kvinner.
Det er srlig hans angrep pa
enslige mødre som bØr bli mØtt
med den avvisende forakt det
fortiener. Hvem er Hagen som vii
og tor oppkaste seg til en moraisk dommer over andres livsfØrsel? Men hans intensjoner er
tydelige nok. Hagen Ønsker
spille pa den smaborgerlige moralismen som dessverre enna lever i beste velgâende i enkelte
kretser. Og hvem er da lettere a
angripe enn alenemØdre? Typisk
for Hagen er at hans angrep retter seg mot kvinners <uanstendige iivsfØrsel>'.

deles i to hovedkategorier. pa
den ene siden latsabber, slabbedusker, snyltere, umoraiske og
kriminelle og pa den annen side
alle som er som Hagen.... Dette er
ikke politikk, men tragikomikk.
Til slutt: Hovedproblemet med
vârt trygdesystem er ikke at det
utnyttes, men at vanskeligstilte
ikke far den hjelp de har krav pa.
Enebakk SV
v/Karl Heier

Va1g89

Hvordan fá Norge pa fote igjen

NA er det pa tide at vi skikkelige samfunnsborgere gir
kiart uttrykk for hva vi mener:

Legg ned Finnmark! Gi
samene et reservat ved Tusenfryd. Dette vii gi profitt
istedenfor underskudd.

La de selvfors¼yldt arbeidsledige greie seg som best de
kan. Den som virkelig vii, far
alitids et arbeid. sa enkelt er
det.

Vi hØytlØnte ma fâ skattelette! Med mindre flytter vi til
Spania, og Norge vii bli et
land for arbeidere, bØnder og
andre smakarsfolk.

Vekk med subsidier!
La smabarnsfamilier og andre
sutrekopper betale maten sin
selv.

Hold Norge rent! Forurensende industri flyttes til uland der det ogsa er nok billig
arbeidskraft.

Barnehager er et unØdvendig, sosialistisk pafunn!
MØdrene bØr passe sine barn,
og ikke velte dem over pa oss
skattebetalere.

ekteskap
toroveIse
ens.

Sykehusdrift kan og bØr
lØnne seg. La de syke og svakelige betale hva det koster.
Ingen er tjent med at det sys
puter under armene pa folk.

Hagen ser videre Ut til a mene
at barns levevilkâr skal variere
med foreidrenes moraiske standard. En standard som vel a merke skal bestemmes av ham selv
og hans likesinnede.
Karl I. Hagen er i ferd med a
14tterliggjØre alt sam heter politikk. I hans overforenkléde verdensbilde kan menneskeheten

Vekk med det subsidierte
kulturlivet ! Vii folk ha void
og porno, sa la dem M det!
St.ans all stathg u-hjelp!
Mange av cliis.se nasjonene e:
sikkert skyld i sin egen ulykke. Lr u-landene fortrinnsvis
a ta seg selv i nakken.

SKOLES
289mDYNEJAKKE
2290DONGERI98.BUKSER
SNEKKERBUKSER
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590DYNEJAKKE
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SOKKER
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SPORTS- 11180
SKJORTER W

Hvordan lØse problemet
fremmedarbeidere,
med
narkomane,løsslupne og selvforskyldt ulykkeiige ? Arbeid
er den beste medisin. Legg
ned trygdekontorene, lei bermen Ut til a gjØre et realt
stykke arbeid.
Kjre landsmenn! Norge er
ute a kjØre. Det gjelder a tenke nytt og kreativt.
SITT IKKE HJEMME PA
VALGDAGEN!

G.P.

Miljovern
I Enebakk
I ukene fram mot valget kommer de politiske partiene til a
markedsfØre en grØnn profil. Store ord vii bli uttalt om satsingen
pa natur- og miii Øvern. Men hvor
reelt er dette? Et rád ma vre a
se pa hva partiene faktisk gjør,
og ikke hva de sier de har tenkt a
gjøre.
I var kommune har SV statt
bak en rekke konkrete miijØvernforsiag.

Blant vare forsiag i kommunestyret kan nevnes:
Wtarbeidelse av miljØvernplan for Enebakk.
* Opprettelse av hovedutvaig for miljovern.
* Utarbeidelse av oversikt
med tiltaksplan over eiendommer i kommunen, der
det er deponert/lagret ml!jøfarlig avfall.
* Forbud mot saig av fosfatholdige vaskemidler.
* Undersøkelse av eventuell
avfallsdeponering i myromrádene rundt Bindingsvann.
* Godkjenning av hytter til
boiigformâi, under forutsetninger som forhindrer forurensning.
* Uttalerett- og plikt for
MiijØvern- og Friluftsnemnda nâr natur/friluftsomrâder foreslás benyttet
til andre formal.
* En bindende plan for kun
A benytte resirkulert eller
ubleket kopipapir i all
kommunal virksomhet.
* Krav om at Enebakk kommune som høringsinstans
sier nel til den miijørasering en storflyplass pa Hurum vii innebre.
De fleste av disse forsiagene
har ikke flitt flertall, men vi kan i
alle fall glede oss over at en miljøvernplan na er under utarbeidelse og at kartlegging av miii Øfarhg avfali er vedtatt.
Vi har her presentert et knippe
reelie forsiag fra SV. Interesserte
bØr gjennomga referatene fra
kommunestyret og sammenhigne
med hva de andre partiene har
foretatt seg. Dette vii tale for seg.
Enebakk SV
Tom Nilsen

1E.0TTERBECK

Eebak..

Service

pa bilen?
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Hun gir hj'elp til selvhjelp
Stiv nakke, hoclepine, verkende ledd, og vond rygg? Du
kjenner kanskje symptomene. Har prøvd alt fra fysioterapi og kiropraktor til naturmedisin og gode kjerringrâd av alle slag? Noe hjelper, men bare en stund.
SA har du like vondt igjen, bare et annet sted?
Kanskje det du trenger er psykomotorisk fysioterapi, en behandlingsform som tar utgangspunkt i hele
mennesket bade kropp og sjel, men ogsã livssituasjon,
miljø, og historisk sammenheng.
I Norge finnes det i dag ca 200
personer som driver med psykomotorisk fysioterapi. Dette er en
profesjon som krever lang utdannelse. Det var fysioterapeuten Aadel Bulow Hansen, i samarbeid med psykiater BraatØy
som etablerte utdannelsen for
rundt 50 âr siden. Siden dengang
har behandlingsformen vrt i
stadig utvikling. Selve utdannelsen tar 3-5 .r pa toppen av vanhg fysioterapiutdannelse.
Enebakks nye fysioterapeut
Agnes Heen (39 ) er en av de 200
som tilbyr psykomotorisk behandling. Hun har allrede startet
sin praksis i Tiurveien 41 A i Ytre. Her jobber hun tre dager i
uka, 1 dag i uka skal hun ut i skolene.
Agnes var ferdig utdannet i
1979, og liar fram til nà vrt tilknyttet Sentralinstitutt for psykomotorisk fysioterapi I Oslo,
hvor hun nâ er iferd med a avvikle sitt engasjement. Agnes har
ogsa sju árs erfaring i psykiatrien
i institusjon.
- Hva bedriver sá en psykomotorisk fysioterapeut?

Heihet
- Hva vi gjør, er at vi bryter tradisjonen, og tenker helhet. Ofte
har fysiske smerter og lidelser
sammenheng med indre sjelelig
tilstand og ytre faktorer.
Samfunn og miljØ preger oss. Vi
ser ikke pa en stiv nakke som bare en stiv nakke. Vi ser pa kroppen som en helhet, og menneskets sammenheng i historisk
epoke og miljØ som en helhet.
Normer, verdier og mater vi takler problemer pa hØrer med i dette bildet. Noen far magesar, mens
andre fax muskelsmerter og stiv
nakke..
Noen ganger hjelper det ikke a
behandle smerten uten a gjøre
noe med hele menneskets
situasjon. - Hvem bØr fâ psykomotorisk fysioterapi?

Lege henviser
- Det bestemmer legen. Generelt kan man si personer medsmerter i forbindelse med anspenthet, hodepine, rygg/skulder/nakke lidelser kan bhi hjulpet
med denne behandlingsformen.
Det kreves ogsá en viss grad av
innsikt i egenlivssituasjon og
smertesituasjon.
Man tar utgangspunkt i kroppsspráket. UndersØker personenes
kroppslige helhet, holdnIng og
bevegelser. Ut fra det bildet man
danner seg av det vurderer en behandling eller ikke behandling.
Men na.r det gjelder akutte ting
er det en betingelse med forutgâende medisinske undersØkelser. Det nytter ikke a styrte hit
pa irnpuls for a prØve et nytt aiternativ. Det er lege som henviser til behandling her, sier Agnes.

Kroppen husker alt

over tid. Man ma lre seg nye reaksjonsmØnstre. Underveis ma
det fØlge med en erkjennelse av
at det er sammenheng mellom
muskelsmerter, fØlelser og livssituasjon.
De konkrete smertene og spenningene behandles med psykomotoriske metoder som ogsa innbefatter - Øvelser, massasjegrep
og instruksjoner. Samtidig sØker
jeg a fâ kroppen i balanse, glennom a forandre pa hoidninger,
muskelbruk og pust. En stiv nakke kan f.eks. vre en kompensasjon for underforliggende ârsaker..

Hjelp til selvhjelp -

Jeg

øñsker a gi folk hjelp til selvhjelp,
og er i liten grad opptatt av meg
selv som behandler,sier Agnes.—
Det er viktig at pasienten lrer
seg a lytte til kroppens signaler
og omforme dem til noe annet
enn smerter. Det er vanskelig, og
da ma man finne ut hvorfor man
strammer. A kjenne pa kroppslige smerter er ofte mer akseptert enn a forandre sitt
reaksjonsmønster.Aiie forandringer innebrer smerte! Men man
ma ha by til a vre sint, til a si
at: N orker jeg ikke mer, 1 stedet
for a si at man har vondt i hodet!
Det skal vre by til a si nei, settes grenser, bU sint, uten a fØle at
man er egoistisk. Ikke det at malet er at man skal ga rundt og vre sint til enhver tid. Men man
bØr kjenne etter pa hvordan man
reagerer. Deter ikke nødvendig a
rase ut, men a komme til en erkjennelse. For nãr man erkjenner
følelser, slipper man kroniske
spennmger. Teak pa all den ener-

Ofte er de smerter og lidelser
jeg behandler folk for framkalt av
enSidig arbeidssituasjon over
lengre tid. Det kan ogsa dreie seg
om familieproblemer og andre
ting som kommer pa toppen av
en stressfylt arbeidssituasjon.
- Smerter utlØses ofte ved en
konfliktfylt livssituasjon, eier
Agnes Heen. - Ingen. lideise er.
vilkârlig, eller likegyldig for helse andre, og positive ting den kunne
og utvikling. Kroppen << husker omsettes til. Som behandler Ønsalt '>. I stressituasjoner mobilise- ker jeg ikke a vre opptatt av
rer man kroppslig. Nar konflik- det som er svakt og darlig og
ten er over er det meningen at vondt. Jeg Ønsker heller a ía fram
man skal pUSte ut og komme til- det som er sterkt, og som fungebake til normalen. Mange kiarer rer. Jeg henger meg heller pa det
ikke dette. Det ropes gjennom positive.
kroppssprâket. Man biter termer
og knytter hender . Og enten Sett ord pa fØlelsene
man utrykker fØlelser, eller hol- Kan man sette ord pa de vonder dem tilbake, sa bruker man de følelsene, og den konfliktfylte
de samme muskiene. Kort sagt hverdagen er man et stykke pa
kan spenninger vre resultatet vei. Jeg kan ikke ta bort proav skader, sykdom, stress, eller blemene for noen, men jeg kan
kombinasjon av ulike pákjen- kanskje hjelpe folk til en bedre
finger.
innsikt, slik at de gir rom for seg
selv og sine fØ1elser. Det avgjØProsess
rende er ikke ailtid hvordan man
Psykomotorisk behandling er liar det, men hvordan man tar
en mate a tenke pa - en prosess det, sier Agnes Heen.

Agnes Heen tilbyr psykomotorisk fysioterapi - en be-

E ivind Jentoft for
tur i konditoriet
Det er tid for ny utstilling i Ytres
Konditori. Turen er nâ kommet til
Kunstforeningens formann Eivind
Jentoft, som skal stille ut akvareller
denne gang. Det blir bilder med motEivind Jentoft ( 37), skulle
vre velkjent for de fleste. Til
daglig er han formingslrer
pa Mjr ungdomsskole i Ytre.
Sammen med skolens to andre formingslrere, Viggo
Karlsen, og Astri Holtop, dro
han i gang adventsutstil1ingene i skolens bomberom i
1984. Utstillingene er blitt en
stor suksess, og en tradisjon
som kommer til a bli viderefØrt.

iver fra nordlandsnatur, men ogsâ
mer hjemlige enebakkmotiver innimellom. Utstillingen ãpner fØrstkommende lØrdag.

Det var i mali ax at Kunstforeningen startet med kaleutstilllnger 1 Ytre Conditori.
FØrst ut var BjØrn E. Christiansen med oljemalerier, sa
kom Viggo Karlsen med utstillingen skog, og i sommer
er det Sissel Sundbys flotte
tegninger som har prydet veggene i konditoriet.

- Vi har svrt positive erfaringer med disse utstilllngene, sier Eivind Jentoft. Folk
setter pris pa tilbudet, og damene bak disken melder om
mye positiv respons.Sa utstillingen pa konditoriet er
noe vi kommer til a fortsette
med. Hvem som blir neste ut,
er ikke helt pa det rene enna,
men vi har mange som star for
tur. sier Eivind. Utstillingen
hans kommer til a ga fram til
rundt 14. september.

Eivind Jentoft arbeider bade med olje og akvarell.
Her med et par av oljemaleriene han stilte ut pa ad-.
ventsutstillingen pa Mjcer for jul.
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Slektstevne pa' Mellom - Mysen

Enebakks Saniletsforeninger,
Ytre,
Vikskroken,
Dalefjerdingen og Kirkebygden
er igjen pa ofifensiven .9.
September inviterer de til
kjempeloppemarked
Kirkebygda, og hele inntekten
skal gA til trygghetsaiarmer for
gamle og syke.
- Vi hAper folk har lopper a
bidra med., og vil om kort tid
annonsere hvor man kan
henvende seg for a fA levert
lopper. Vi vil ogsA henge opp
plaketer, sier leder i Vikskroken
S a nit e t fore fling,
BjørgAifhei .Saniteisforeningen
har ogsA tidligere bidratt med
betydelige summer Ira
loppemarkedinntekter, blan
annet til sykehjemmets miljøbil.

75 etterkommere
etter Maren og Anton
Rustad var lørdag
ettermiddag samlet
til slektstevne hos
Sigrid og Arve
Rustad pi MellomMysen pa
Hammeren.
Langveis fra kom de for a sette
stevne med slekta. Fra
Vegârdshei, Drammen, Oslo og
Halden. Stevnets yngste var 5
Ar, eldstemann, Torkel Tande,
88. Han er gift med en av dølrene til Maren og Anton, nemlig
Hilda. Som en ivrig gransker av
slektshistorie hadde han mangt
og meget a forlelle de
frarnmølte om Rustadslekta..
Siden viudene smilte, kunne
stevnet avvikles ute pa tunet,
hvor folk koste seg med
grilimat, tilberedt pa en enorm
grill bygd opp av lekabloker..
Utover ettermiddagen var del
kaffe og kaker, og slekta fikk
rikelig anledning til a bli kjent
med hverandre. Det var Arve
Rustad som i dag driver
Mellom Mysen samen med
fasmilien sin som fortalte
gârdshistorie.
Arves besteforeidre, Maren og

Full dekning
Barn, barnebarn og oldebarn av Maren og Anton Rustad sainetforan hovedbygningen
pJ Mellorn Mysen. Fra v.: Toigrin Rustad, Sigrid Rustad, Laila og Ha/con Rustad, Age
Hakon Rustad, Betsy Johansen (Rustad), Hilda Tande (Rustad), Ruth Enersen (
Rustad), Thea Kristiansen (Rustad), Frank Rustaad, Arve Rustad, Herdis Gonella (
Rustad) og Thorleif Mysen (Rustad)
Arve og Sigrid overlok gArden
4.

fra Rustad i Kirkebygdaa. I I
1899 kjøpte de Mellom Mysen,
som allerede dengang var en
gammel gArd,. I 1933 overtok
Arves far og farbror gArden. I
1942 ble farbroren lØst Ut.

Hurra

køIWtt fyIler 5 är

og inviterer alle barn fra 5 til 12 ár til
Maren og Anton Rustad

TEGNEKONKURRANSE
Tema er

BYGDA MI
lnnleveringsfrist 1. september

IijttLOKALAVISEN
postboks 62; 1912 Enebakk

FRAU

Del blir tilsammen seks nyc
førsteklasser ved bygdas Ire
barneskoler for kommende skoleAr. En ved Kirkebygden skole,
to ved Hauglia, og Ire ved Ytre
Enebakk skole. Dc tre kiassene
ved Ytre Enebakk skole blir
relati Vt smA, da del total! er 53
førsteklassinger i kretsen. Det
vii Si atdet blir under 20 clever i
hver av de tre klassene

SKATOLL FRA
KANESENCER 905.BONDEBRISKER 1190.FURU
Div. Miler - skrivehord senger - kommoder
Pi tilbud

13. september

Jury: Leikny Derlick
Eivind Jentoft
Solveig Eriksen
Tegningene sendes:

Seksnye
fØrsteklasser

HELTRE

De beste tegningene kommer

lJIökcJl,JflC(

STØRSTOG BEST IFURUMØBLER- 700m2

SKI Krâkstadvn. 90. TIf. 09/87 12 17
Mand.-! red. 10.19. Torsd. 10-20. Lord. 9-15
4:
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En uke for skolestart er kan
man ved skolekontoret
konstalere at alle Iarerstillinger
er besat. Og i motsetning til de
to foregAende Ar har man i Ar
fAti tak i lrere med godkjent
utdanning i samtlige stillinger
sa nr som en. Men i del tilfel let dreier detr seg om et kortere
vikariat , opplyser pedagogisk
konsulent Roar Paulsrud.
En oppsigelse har man imidletid moltalt nA like fors skoleArets begynneise, og den blir nA
1ytut.
a -.gs..'t
.
e
boliger til de nyc 1rerne i Ar,
lonelier Paulsrud. - Vi har lAit
mange henvendelser fra private
som har tilbudt leiligheter, og et
par har vi sikret oss av
kommunens boligmasse.
Paulsrud iror at en av grunnene
til at del i Ar har gAtt mye enkle re A skaffe utdannede irere, er
de dArlige tidene, med arbeidsledighel og nedleggelser, som
gjør at mange lrere som forlot
skolen for ci par Ar siden, na ma
tilbake. Kanskje har man ogsA
funnet Ut at del slelt ikke er
sAgalt A vre lrer likevel, sier
Paulsrud, han nevner ogsA
innskrenkinger pA skolehold
som har forArsaket at flere lrere er ledige pA markedet.

HELTRE FURU
SKRIVEBORD

O95
2700.

Vi premierer 10 tegninger
1. premie - walkman
2. premie - joggedress
3. premie - Enebakk-spillet
4.-1. premie - T-skjorter
Diplom til alle som deltar

ito

Krafttak for
trygghet

11

UOTTERBECK
Rep. rust
eller skade?
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HØst er kinotid, og

:

pa menyen for Flateby
kino I host, finner du
mange spennende titler. Det skal ogsâ bli
norgespremiere pa den
norske filmen <Dykket>>.
Publikum kan ellers
se fram til filmer som
<<Working Girl-, <<Buster>> og <<Mannen med
den nakne pistol>>.
I host blir det to forestillinger pa torsdagskveldene. Det blir ogsâ
forestillinger pa andre,
utradisjonelle kinodager. FØ1g med i annonseringen I Vignett.

Flateby Kino har vrt
sâ heidig a îá den norske
filmen Dykket som forgespremiere.
<<Dykket er en film laget av
Fllmeffekt. To dykkere blir
pa overtid>> sendt ned for a
reparere en ødelagt oljeledring. Store Økonomjske interesser gjør at dykket foretas
uteri de sikkerhetsmarginer

som vanligvis gjelder. Nár da
uhellet er ute skier det
katastrofale ting for de som er
innestengt I den trange
dykkerkjokken. En ny spenningsfilm fra produsentene
bak Orions belte og Etter
Rubicon. Filmen har hØy ternperatur og en menneskelig
historie bakom de spennende
scenene.

I LöNEBERM i

en (ortelling dV
ASTRID LINDGREN
fortaft av
.ANNE-CATH VESTLY

£111
' I LoNNEBERM
en forteiirg av
A5TRD LINDGEN
fortalt ày
ANNE-CATH VESTLY

Etter utallige Ønsker viser vi <<Emil i Lønneberga>>. Det er ná en god tid siden Flateby Kino viste
noen av disse Emil-filmene — sà derfor kan vi glede
barna med at Emil kommer til Flateby igjen i september mined.
Emil er en utrolig aktiv guttunge og det skjer alltid noe omkring ham. Han kan simpeithen ikke la
vre a prove i praksis alle de merkelige ideene han
far, ofte med mindre gode resultater for omgivelsene, og srlig for hans far. En familieflim!
Vi ma ha med en Disney-flim og hvorfor ikke <Langbein>> i olympisk form, et sammensatt tegneflimprogram for hele familien.

Mer politiskole

David og de magiske perlene, et spennende og rnorsomt jungeleventyr. Bak
spenningen og humoren
handler filmen orn kampen
mellom de gode og det onde,
menneskene, naturen og om
alle skapningers rett til et liv i
frihet. Filmen er tegnet i kiarer farger med store og tydelige tegriinger for at ogsâ de al-

En &rviss foreteelse,
og dette aret er intet

ler yngste skal kunne fØlge
med. Filmen har ogsa en barnevennuig lengde pa 1 time og
10 minutter.

unntak: Politiskolen
6.

Politiskolen 6 - har du
sett de 5 fØrste ma du ha
med denrie ogsâ. Verdens
sprøeste purker gár under
jorden for a flkse hjernen
bak forbryterbanden!
SYN UPON

NERi'ER4VST41!
ETHJERTE

rn' cciii...

PHIL GOWNS
JUUE WALTERS

7 Ii
En fengslende Melanie Griffith og Harrison Ford i
Working Girl.
Working girl. Tess, alias
Melanie Griffith, er smart,
vakker og meget ambisiØs.
Hun vii opp og tram. Men hun
finner snart Ut at det ikke holder med a ha gode idéer og

forretningssats, hun har ikke
den rette bakgrunnen, rette
utseende og sjargongen som
ma til. Men Tess gir ikke opp
sá lett...

•I GORILLAENS

jJ[KE

I Goriallaens rike. Ensann
historie om Dian Fossey. Les
hennes gripende bok, rikt iilustrert i bokhandelen nâ!
I et praktfullt land, med
mystikk og farer, ville hun vir-

1'?Z

keliggjØre sin drØm. Hun forelsket seg, og risikerte sitt liv
for a redde fjellgoriliaene fra
utryddelse.

In ger

Soundt,cket p
LP/CD/MC ft. WEA RE

11

Regi: DAVID GREEN

Phil Collins, frontflgur I
Genesis, spiller hovedrollen i filmen Buster - togrøveren Buster Edwards.
Sangen hans <<A groovy
kind of love>> som lenge
har iigget pa hitlistene er
fra soundtracket. Buster
er en sann historie om den
store togrØveren, en tyv
som var motivert av kjrlighet - ikke grádighet...
Mannen med den nakne pistol, fra mennene bak <Hjelp,
vi flyr!>' Filmen med rett til a
gá i baret, har alt du savner
hos James Bond 007 og andre
billige agentfllmer. Ved siden
av Leslie Nielsen og Priciia
Presley er en mengde overlevende stjemer fra tidligere
katastrofefilmer med. I tillegg
vil du oppleve Khomeini,
Gorbatsjov og Idi Amin i korte, men glimrende birolier. En
komedie av beste sort.

HØstens fØrste nattkino er
Action Jackson - full av eksplosiv spenni.ng, men den er
ogsá en underholdningsfllrfl,
som til tider nrmer seg
komedie. Fri scene: Dere sorn

kjenner Ove Skulberstad?
Styr unna!! Dere andre; hvilke lynende (intelligente?) poenger vi Reidar Gerhardsen,
alias Ove bringe til torvs?

i1ijiutt
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Troen og oppgavenedet er Guds gayer

Spesialavfall
i veikanten
Det er ikke vi som gjør oss fortjent til Guds nãde. Vi er ikke sâ dyktige eller
prektige at vi kan tilby Gud noe, sa Elin Fiskum I sitt vitnesbyrd under misjornerinnvielsen I Enebakk kirke lØrdag kveld.
Enebakk kirke var fullsatt av
de nye misjonrenes slekt og
venner fra Larvik og Enebakk,
samrnen med misjonsvenner, representanter fra Misjonssambandets hovedstyre, kretsstyret
og den lokale misjonsforening pa
Emaus. Det var ikke mange ledige piasser igjen til dem som var
sent ute.
HØytideligheten 1 kirken ble ledet av hovedstyrets formann,
Gisle Espeland. Talen ble hoidt
av Birger Heliand. Han tok Utgangspunkt i Jesaja 43,1: Frykt
ikke! Jeg bar gjenlØst deg, kalt
deg ved navn, du er min>.
Dette gjelder alle mennesker.
Det er budskapet som skal bringes Ut til alle foikesiag. Det er
dette enhver kan sØke tilbake til
nâr en synes at livet er tungt og
vanskeiig. Det er dette en sliten
m1sjonr kan fâ hvile i. Det er et
ord for alle.

Det var skriftiesning ved hovedstyrets medlemmer, og misjonskandidatene gay sitt misjonriØfte, og kneite ned under
forbØnnshandiingen.
Elin og Thor-Rune av1a sine
personilge vitnesbyrd for de
frammøtte. De stadlestet sitt kall
til a gã Ut og forkynne evangeliet.
De har hver sin gode yrkesutdanning, sammen med misjonsskolen og sprakstudier er det verdifull kunnskap de har med seg.
Det levende ordet slik det star
skrevet i Bibelen vii likevel vre
det som er det sentrale. Yrkesutdanningen kan sette de bedre i
stand til a mote menneskers behov, men det er Guds Hellige
And som er det som kan skape
troen i menneskers hjerter. Det
er Guds gave til oss.
Emaus-musikken deltok med
sang. Det ble gitt kr 7 700,- som

misjonsoffer ved samvret i kirken.
FØr og etter misjonrinnvielsen i Enebakk kirke, var det
samling pa Emaus. FØrst hadde
kretsstyret og styret for misjonsforeningen steit i stand en samling for familiene og representantene for hovedstyret. Av de mange som hadde vrt med og stelt i
stand var familien Vistnes. DØtrene stilte som servermgspersonaie - direkte importert fra Hong
Kong - med kinesiske drakter.
Etter samlingen i kirken var
det âpent hus pa Emaus for alle
som hadde anledning og Ønske
om a fâ were med og dele gleden
med de som var butt innviet til
tjenesten.
Det vanket mange varme
hândtrykk og hilsener til Elm,
Thor-Rune og barna.

<<tass>>

Verver du
en abonnent -'
da blir
Jiij ntt-trøya di
r Jeg har vervet en NY abonnent:

Lensmannskontoret er helt uten spor nâr det gjelder
hvem som dumpet fern fat med spesialavfall ved TØmmerbráten. Oljefatene som er gjennomrustne har stãtt
i veikanten ved RV 120 siden fØr ferien. Det var teknisk
sjef Torgils Opedal som anmeldte forholdet. Fatene
kommer til a bli fjernet med det aller første
TJndersØkeiser har vist at innholdet i fatene antageuig er bydraulikkoije.
Arsaken til at fatene ennâ ikke
er fjernet er ifØige teknisk sjef at
avfaliet ma vre herrelØst fØr
kommunen kan fá dekket sine

utglfter til Ijerning. - Man f.r
formode sØppelet er herrelØst
ettersom ingen har fjernet det til
tross for fiere presseoppslag , sier
teknisk sjef Torgils Opedal, som
nâ vii ta kontakt med Renor for a
fA bort oljefatene snarest.

FiskedØd i Ignar?

- Foruroligende,
sier Opedal
For en uke siden fant Kenneth Stubberud en halvdød
Ørret i Ignar. Ogsã andre folk I omrãdet har observert
livløse fisker i dette omrâdet.
- Na ma det snart skje noe, for livet i elva dØr, sier en
opprørt Ove Stubberud, Kenneths far.
UndersØkeiser av vannet i Ig- nede ved kirka. Ved Ekeberg burnar foretatt av ANØ 1 perioden de egentlig vannkvaliteten were
fra mai til november i or viste best, hvis man kan bruke slikt
store mengder av fosfor 1 elva. utrykk.
Forfortransporten er pa 1,1 torn I
ãret og ANØ mener at 55 prosent
- Opedahl har imidlertid ingen
av denne forurensingen kommer fasit pa fortgang i arbeidet med a
fra jordbruket, resten skyldes rense opp i elva. Han viser til
lekkasje og overlØp fra kioakk- Prosjekt Ekebergdalen, og grupnettet. Fosformengden Øker pa som er opprettet for a arbeide
sterkt fra Ekeberg til Enebakk videre med dette prosjektet. De
kirke, Økningen er noe mindre fra er nâ godt i gang med arbeidet
kirken og til utlØpet. Elva for- som gar pa en totallØsning med
urenses ogsâ av nitrogenet i sige- oppmudring, ny gangvei, nytt avvannet fra Thorud. Dessuten vi- lØp og fly vanniedning. Men dette
ser prØvene at vannet har en PH er et arbeid som tar tid, sier Opedal.
verdi pa 6,1 - 6,9.
- At man firmer død fisk sâ
langt opp i elva er foruroligende,
sier teknisk sjef Torgils Opedal.
Den stØrste forurensingen er

Og nár fisken dØr i elva, er kanskje tiden I ferd med lØpe fra en.
For en 25 ar siden fisket vi fine
Forts, side 12 (1)
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Det er fortsatt goy pa landet. Sã gØy at hele 17000
søndag fant veien til de 12 gárdene i Akershus som
hadde invitert til Apen Gárd..I Enebakk var det
Apen Gard pa Haugstein pa Flateby, Slette i Dalefjerdingen og Ungerness I Ytre. Over 1000 gjester
kom til girds I Enebakk, og de storkoste seg med de
mange aktivjtetene som var lagt opp, samtidig ga
gârdsbesøkene godt innblikk i livet pa en gird for
Wide store og smà.
PA Haugstein var det 400
gjester, pa Slette 250 og pa
Ungerness rundt 450. Ca 100
personer av landbrukets folk
var i aktivitet, og var sammen
med vrgudene med pa a gjØre arrangementet til en suksess. - Vi er slitne , og tilfreds,
konstaterte en fornØyd formann i Enebakk Landbrukslag, Christian Brevig, da det
hele var over.

Ungersness
Pa Ungersness var det hesteskyss bade for store og
smà, bade staselig skyss med
vogn, og skikkelig god gammeldags, med 1ording og hØyvogn. Bonden sjØl, Thorvald
og kona Randi Ønsket hver

isr velkommen til gârds
etterhvert som folk ankom
gardstunet. Innimellom tok
Thorvald en runde med skurtreskeren - bade som demonstrasjon, og for a rydde mer
parkeringsplass. For her ble
det storinnrykk. Og det var
ikke bare enebakkinger som
kom.
Smà byfrØkner og tØffe karer med skulderlangt hâr,
holdt seg fØrst litt for nesen
da de inntok grishuset pa Ungerness, men ble snart aitfor
opptatt av dyrene til a huske
pa det. Dessuten luktet det jo
slett ikke ille nâr man tar i betraktning at det var ca 200
gris der inne. Utrolig at et grisefjØs kan vre sa rent! Sma

Popu1crt a /cjØre med høyvogna som gikk i skytteltraflkk opp og nedfurualleen til Ungerness.

0
1000 gjester til gards
to dager gamle grisunger var
selvsagt en stor attaksjon. Og
smatasser pa mammas fang
stralte og grØsset frydefulit da
de forsiktig klappet de smâ lyserøde grisungene soni Erna
Brevig forsiktig løftet opp fra
bingen.

Dette var ikke sá lett som det sä ut til. Et kunstigjur
som varfylt med vann, og man filck prØve a melke for
hand.

Selv om det er grisproduksjon, sammen med korn og
tømmer som er det man driver med pa garden, var det ogsâ hentet bade ku og kalv og
sau til gârds for anledningen.
Et digert kaninbur med mange forskjellige kaninraser
vakte ogsâ stor interesse, og
honningproduksjon kunne
man ogsâ fâ et innbllkk i ved
A betrakte de flittige biene
gjennom en bikube med
glassvegger.
Naturstien
som 4H hadde ansvaret for
ble flittig trákket av store og

Den store oksen set ikke det minste farlig Ut, men det var alikevel godt at den
befant seg pa den andre siden av gjerdet. Alle dyrenefikk nok ekstra mye kos
og klapp pa sØndag.

smá. Mange underlige spØrsmàl forresten. For nãr skulle
man ellers hØste kornet, om
ikke om hØsten. Verre var det
A ha rede pa hvor stor del av
Norge s c m er dyrke: mark.
411 hadde ogsa en fin utstilling av forskjellige handarbeider..
Inrnmellom alle aktivitetene, hvor ogsâ hesteskokasting, og binding av kornbandvar populre innslag,
kunne man leske seg med kaffe og brus. Nystekte vafier og
pølser smakte ogsâ godt,
Haugstein Er det den
fine dagen i dag, spurte Eline
pa Haugstein da sØndagen
opprant, og dagen ble skikkelig fin den. Det var nok ingen som angret pa at de hadde tatt turen til âpen gârd pa
søndag. Sola skinte, fiagget
var heist, og alt var vel organisert og kiart til a ta i mot besØkende. Var man heldig
fikk man hesteskyss til gãrds,
men tiltaket var sãpass populrt at hest og kjØrekar nok
ikke rakk alle sammen.
Pa garden var det mange
slags aktiviteter og mye a se
pa. Det var lagt opp til natursti langs veien med mange fine spØrsrnal. Ungene fniste
godt da de skulle gjette hva
en hvit italiener var.
Man fant alle slags husdyr,
som i dag ikke er vanlig pa alle gárder, men som var sarniet
i anledning dagen.
Det var demonstrasjon av
tØmmerhogst i gamle dager,
det ble vist skogplanting og
rydding i hogstfelt. Lenger
opp i skogen fant man spill levende tiurer, vel a merke I
bur, men da fikk man i alle fall
studert dem skikkelig.
Hele maskinparken sto pa
ute til alinen beskuelse, og
ungdommene i 4H hadde en
fin utstuhing.
Det var ogsa en egen stand
der man kunne fâ opplysninger
Økologisk
om
landbruk. Som man forstár

Sin, som var kommet
fra Godlia i Oslo, syntes
det var kjempegØy a klappe grisene.
mange fine aktiviteter og mye
A se pá.Ble man litt sliten
kunne man sette seg ned ute
pa tunet og ta en kopp kaffe
med vaffel til eller kanskje en
kake fra Smutthullet. De baker kaker som kun er laget av
ingredienser som er dyrket
Økologisk.

Jacob Ungersness
lcrte velvillig alle interesserte a binde kornband.

'
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jent. nebakk Enebakk
es ikke
Gunnleik Seierstacl
LØrdag var det kiart for fly serierunde i 4.divisjon, og denne
gangen mØtte Enebakk HØland pa bortebane. Ogsã i denne
kampen flkk enebakkingene vist at de kan spille fotball, men
A score mál er noe laget har problemer med.
dessverre slo skuddet i stanPA en regntung og delvis
ga. Utover i omgangen ble
gjØrmete bane àpnet kampen
dette en temmelig toff kamp
jevnt, og i bra tempo. begge
med mange harde nrdueller.
lagene hadde liver sine gode
Men enebakkingene spilte sa
perioder, men det sleipe undisiplinert at de faktisk var et
derlaget bØd pa store prohakk bedre enn HØland, og de
blemer. Det var mye frem og
hadde fortjent a vinne denne
tilbake, uten at noen av la_
kampen.
gene maktet a fâ til de store
Vi var best, og jeg syns vi
avslutningene.
tapte to poeng i dag. Gutta
Enebakk begynte denne
spiller
na
som
et
veldig bra, og spesielt Geir
4.divisjonslag, og de kan sla
østli utmerket seg positivt
hvem som heist. Det er synd
blant enebakkingene. Og etat vi ikke scorer pa straffester 9 minutters spill sørget
park, men jeg tror det vii lØsnettopp Geir østli for at Enene snart, sa en fornØyd Ole
bakk fikk straffe. Denne ganwagenes etter lØrdagens
gen var det Wictor Luther
oppgjØr mot HØland.
som skulle prØve seg, men

Oppgaven i Vignett nr,29, var nok ikke
av de letteste. Bare 12 stykker
henvendte seg til oss med riktig
løssning, nemlig SløssAsen, Nylende. Av
disse er følgende trukket Ut som vinnereav lodd i pengelotteriet:
Steffen Steen Jacobsen, Ytre Enebakk

Atle Holm, Skansen
Olav Haug ,Ytre Enebakk
Dagens oppgave er antagelig like
vanskelig som den forrige. Vet du hvor
dette er sâ skriv til oss, eller ring tif 92
6004 inhien tirsdag, sá blir du med i
trekningen av nye pengelodd

Med trygghet og
omsorg 1 sentrum
I dag âpnes dørene for barna i Kirke- rike gardiner og barnevennlig inventar.
bygden barnehage. Ar med kiv og strid Husker og kiatrestativer er pa plass, og
om hvor og hvorvidt den skulle bygges, skulet er fulit av spennende leker. Treav hvem og nâr og vi vet ikke hva er hjulsykler, gravemaskiner, feiekoster
over. I dag er det bare glede. Barneha- og bØtter og spann. Her blir det gØy a
gen star der, lys og vennlig, med farge- were....
-Underveis har vi ogsa vrt
Det vii imidlertid ennâ ga en 14 barn fra 3-7 er det 18. Det blir 27
dagers til fØr alle barna er pa
plass i Klrkebygden barnehage.
- Husk pa at alle ungene er nye
for hverandre nâr barnehagen
startes opp. Deter viktig at vi gir
dem god tid til a bli kjent med
hverandre litt etter litt. Det bØr
vre en forsvarlig start, sier styrer Johnny Edvardsen. Bade han
og personalet pa 10 ( hei og deltidsansatte )setter trygghet og
omsorg i sentrum.
Vignett besØkte en travel stab
forrige torsdag. De var i ferd med
A legge ârsplan. - Her har vi ikke en ferdig mal a ga etter, sier
styrer Johnny Edvardsen. -I
barnehager er det anneriedes
enn i skolen. Vi har egentiig bare
formâlsparagrafen i g6. Ut fra. Det
er fØrst na vi har kunnet starte
denne deien av planleggingen,
for dette er en prosess som alle de
ansatte ma vre med i. Alle skal
fâ bidra med taker og erfaringer.
Da fØler man ogsa at det produktet man ender opp med er mer
enn pene ord.
27 barn har fatt plass I Kirkebygden barnehage. -Det er
maksimumsantall for oss i forhold til barnehageloven forteller
styreren. P6 avdelingen fra 0 - 3
âr er det 9 barn, pa avdelingen for

barn og 10 voksne som skal inn i pa befaring i to barnehager av
et bus samtidig.Det krever or- samme type som denne i Rlinganisering og planlegging, sier de gen. Blitt inspirert og fâtt ideer.
ansatte, og kan forsikre at de har Vi er glad vi liar hatt anledning
hatt nok a henge fingrene i fram til a ta slike turer. Det har avverget betydelige problemer i formot ápningen.
Fire og en halv stilling var besatt hold til ting som gar pa ungenes
i begynnelsen av juni, de siste sikkerhet..Det avdekket ogsa enkelte mangler ved barnehagen.
kom forrige torsdag.
Bare det a ía folk pa plass og fAL For eksempel var vognskur utestiuingskabalen til a gâ opp har glemt. Det blir na rettet pa.
ForØvrig roser personalet bygtatt mye tid for styreren. Forget. Bade lys, ventilasjon og matsatt mangler man en fØrskolelrer pa en av avdelingene. I det terialer er de godt fornØyd med.
iengste matte man avvente for a Nar sommersola stekte som
fâ tak i en, men fØr sommeferien verst, var det deiig a oppholde
matte Johnny Edvardsen bare seg i barnehagen til tross for de
skjre gjennom, og Ase FlØter, mange vinduene, kan de fortelle.
som er barnepleier skal na fungeSelv om barnehagen virker
re i den jobben, mens en annen
vikarierer i hennes egentlige stil- svrt velutstyrt, kan styreren
ling i barnehagen. Joda, det har fortelle at man pa en tilsvarende
barnehage i Rlingen hadde
vrt skjr i sjØen..
- Det er mer a gjØre enn man man 15 prosent mer pa budtror nar man skal starte opp en sjettet til leker og inventar for tre
barnehage. Alt ma bygges opp âr siden. - Vi skulle hatt mer
fra grunnen. Det er av stor be- basismateriell her, sier Edvardtydning a investere i personal- sen.
miljØet med tanke pa at alt skal
fungere. Selv omen del av oss begynte 1. juni har vii meilomtiden
Arspianen legges, og hele peravviklet 3 ukers ferie (ulØnnet
Fortsatt har vi mye vi burde ha sonalet deitar med tanker og erfaringer
pratet om, sier Edvardsen

Kampfakta:HøIand-Enebakk 0-0
Enebakks lag:Arne Rydsjø, Wictor Luther(Frode Lindberg i 14 min.),Ragnar Engerhoim, Fred Sandás,
Roar Sandãs, Geir Wiger, Trond Vidar Stubberud,
Gunnar Mathisen, Ronny Lund, Roy Andersen(Dag
Christian Olaisen i 11 mm), Geir Østli
Dommer:Per Kristensen, Lillestrøm

Ny lopskarusell
I løpet av hØsten vii det bli arrangert 3 terrenglØp pa
Flateby.
Det er skigruppa som star som arrangØr, og de vii stort
sett fØlge samme opplegget som pa skikarusellen.
Nedre aldersgrense for a delta er satt till ar, og de som
fullfOrer to lØp vi bli premiert.
Alle lØpene vii foregá ved Streifinn, og det fØrste vii bli
sØndag den 17. september, med pâmelding samme dag.
Formann i skigruppa - BjØrn Olsen oppfordrer alle til a
delta, og er det noen som vi ha flere opplysninger kan de
ringe han pa telefon 928774.
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Lo rd ag st reff >> pa
-et sted
Wives...

VELKOMMEN TILt

,X19 . aug.

Her vii det svinge fil ryl

kI. 10.00

Lordagstreff
med <Frisk Iuft
trekkspillklubb

3pk.
planter

Tanniege
Stein Darre-Hansen
Flatebysenteret, Flateby

kritrU
ou
Mange
andre
go de ti/bud
Apent
Fre.
Lør.

Tif. kI. 8.00-15.00:
928739
Tif. utenom kontortid:
928031

MARKEDSOAGEN

Rimelige joggedresser
Barn 149 I

-

pr.m

GE-TE MANUFAKTUR
Flatebysenteret
TIf. 92 83 32

stengt
15-23
15-24
12-24
13-22

Tif. 92 88 60
Flatebysenteret

izZe
SE VAR SKOLESTARTBUTIKK1

17O
Voksen •
U.

ene a
/1/111111 SPORT 06 FR1T1D c7.5
Flatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90

Friele kaffe
250g

Veil.
595.-

SKINNSEKK 201

qoO
rU

Elektronisk
skrivemaskin Veil. 3290.-

2490 I

89,
Canon kalkulator LC-36 Veil. 130.Mange andre meget gode ti/bud Stott utvalg / skoledagboker
Apent hver dag fra kI. 9.00

Enebakk

8

Bokhandel
Flatebysenteret 1911 Flateby Teleton (09) 92 87 21
Siw's salong er n
FLATEBY DAME- OG HERREFRISØR
Apent:
Drop in eller
/
Tirs.-tors.
kI. 9-16
timebestilling
Fre.
kI. 11-18
Ri ng
Ler.
kI. 9-14
tIf.
92 80 49
Mandag stengt

Vi har ogsâ koffeinfri kaffe
Na kan du bruke
Service fra 11.00 - 18.00. Eventuell timebesti//ing.
Apningstider: Man. - fre. 6.30-21.00. Lor. 9.00-21.00. Son. 9.00-21.00.
ØYEREN BENSIN & SERVICE
1911 Flateby - 09/9281 32
aNal!!
-S.,,,
4'

3450

Veil.
695.- 445m

25

Apent 10-17. Fre. 10-18. Lør. 9-14

Alle

K1..
krITU

Man.
Tirs., tors.
Fre.
LØr.
SØn.

25%

Mange andre fristende
markedsti/bud

Sandvikastoffe r

ITALIA

Apningstider:

4J

F LATE B Y
BLOMSTER

Kjempeti/bud
Iørdag

Alle
rettigheter
Xe

Jeaaarna ng FKU

Skateboard m/beskyttelse

Salget
er i gang

A la carte
hver dag

Alt HellyHansen:
regntoy til sterkt
reduserte priser
under salget og
pa markedsdagen

10-17
10-18
9-14

TH. 92 85 44

F la

Diners Club
VISA hos oss
cJaczarna

I

11

Dby 19. aug, ki.10.00

FLATEBY=SENTERET

KOMENN

- TA EN

ier fra <<FRISK LUFT>>

SVINGOMEEN

MARKEDSDAG
Vi fortsetter
salget
med

Husk!
Vi har fast Iavpris pa pàlegg og
middagsmat hele ãret.

5O01/0 aniag pa sommerkIr
TILBUD

Collegegenser

lu' 98.

Herreskjorter

Ri'

79.

Nyheter for høsten ankommet
Behold brunfargen
I vârt solarium

10 timers kort 1(1'

250

LOFF

Flatebysenteret - TH. 92 86 74

SALGET

KNEIPPBRØD

5

90

starter tors. 17/8 kI. 10.00

10-70%
Apent
Fredag
Lordag

10.00-17.00
10.00-18.00
9.00-14.00

rK I
'cJl cthzamcz Sa V
f/i

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

APNINGSTIDER
mandag- fredag kI
Iørdag

MRrS
DAGLIGVARE
Ytre Enebakk
hf. (09) 9240 03

PA SENTERET:
Frisør
Lege
Tanniege
Post
Lotto - Tipping
Medisinutsaig
Film
Bokhandel
Blomster
Gayer
Reiseeffekter
Dame-, herreklr
Sol
Garn, stoff
Barneklr
Kvikkrens
Sko
Mat
Sport
Trykkeri
Restaurant
Bensi nstasjon

91 9
k19"l 5
TORE'S
MAT
..,lII'tll,'l

Flatebysenteret
TO. (09) 92 83 38

KARLSENS
BILRVTER AIS
Avd. Hageutstyr, Flateby
Na er tiden inne for a
tenke var.
Vi har en del klippere
og hageutstyr til
1 988-priser.
Tenker De pa belegningssten - kontakt
oss for prisoverslag.
Er De utrygg pa Deres
gressklipper, tar vi service
pa denne sUk at De far en
problemfri sommer.
TV. 09/92 80 13
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A
Ørreter pa 3-4 kilo der nede, sier
Ove Stubberud. De smakte fortreffelig. Den siste Ørreten Ira elva som vi tiiberedte smakte petroleum. Vi matte kaste den. Det
er to ár siden.
- Det er vanvidd a vente med a
gjØre noe i elva til man har planlagt hele prosjektet. Da kan det
vre for seint. Hvorfor kan man
ikke nâ ta de midlene som er til
râdighet a gjØre mest mulig Ut av
dem sá langt det rekker, undrer
Stubberud?
- Vi er godt i gang med planene
i Prosjekt Ekebergdalen, bekrefter Arne Svarthol i Kirkebygden
og Ytre Enebakk Vannverk. Han
sier at de arbeidene som ligger i
prosjektet vii vre gjennomfØrst
senest om to âr. Dette begrunner
han med at nâr Vannverket bygger den nye ledningen til Gran,
VII man vre avhengig av a dublere ledninge giennom Ekebergdalen. SA selv om Gran er prioritert foran Ekebergdalen i plansammenheng, kan man ikke yente med a gjØre noe i Dalen til man
er ferdig med arbeidene ut til
Gran.
- sâ langt har vi klart et foreløpig utkast til lØsning nar det
gjelder vann, kloakk og gangvei.
FØrstkommende mandag skal vi
ha mote i utvalget, med befaring
langselva. Nâr det gjelder opprenskingen av elva forØvrig, har
man forelØbig ikke noen planer
om hvordan det skal gripes an.

El
Bla, delikate og godt synlige
star de der med luker for
blankt glass, farget glass,
plast og batterier. Batteninnsamflngen som har vrt
etablert i de forskjellige butikkene i bygda fortsetter i tillegg.
Om ganske kort tid vii det ogsá bli plassert en miljØkontamer i Kirkebygda, forteller
en glad driftssjef, Sverre Netting.
Ordningen med miljØkontainere er forelØpig etbiert
som en prøveordning i et
halvt ar, men man regner med
at ordningen blir permanent.
Deter satt av 15.000 kroner pa
budsjettet til prØveordningen, og man skulle kunne holde seg godt irinenfor den summen, sier driftssjefen.

Gull
til Line
Enebakk markerte seg
sterkt under helgens VM i
vannski for juniorer og
Mesterskapet
delfiner.
ble avviklet i Trondheim,
og Enebakk vannskiklubbs tre deltakere plasserte seg alle solid i teten.
Line Tostrup tok gullet i
hopp I klasse delfin darner, med 16,2 meter.
Line tok ogsâ bronse i trick. Broren hennes, Thomas Tostrup sikret seg en solid 4. plass i alle tre
greneri klasse delfin herrer, og
endelig ble det ogsa bronsemedaije i hopp til Jan Andre Delbeck, delfin herrer. Jan Andre
hoppet 19,2 meter.
Solide prestasjoner av Enebakk Vannskikiubbs deltakere.

17 uten skoleplass

Dagmamma ledig Pao Flateby

17 av de 167 niendeklassingene fra Enebakks to ungdomsskoler som søkte plass i videregâende skoler star
fortsatt uten skoletilbud far Vignett opplyst ved inntakskontoret. Det kan tenkes at tallet er noe mindre
for inkludert i de 17 er ogsà de som eventuelt har sagt
fra seg plass, far vi opplyst.

Heist barn over 2 âr.

Men det er ingen grunn til A bli
gaende uten noe tilbud i det hele
tatt.Enebakkelever som star
uten skoleplass til hØsten tilbys
ná et tiende skolear, enten pa en
av bygdas ungdomsskoler, eller
pa Ski. Det tiende äret VII bli
gjennomfØrt integrert i 9.

Kulturpris 1989
Kommunens kulturpris tiideles en person, lag,
forening, gruppe av personer eller organisasjoner, amatØrer eller profesjonelle som har ydet en kulturinnsats
utover det vanhige for kulturlivet ikommunen.
Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehØrende iEnebakk kan foreslá kandidater.
Begrunnede forsiag ma fremmes innen 15. september til

kiassene. Elever som er interessert i dette tilbudet kan bare
henvende seg til sine respektive
ungdomsskoler, eller direkte til
skolekontoret, sá vil de fá nrmere informasjon om opplegget,
sier pedagogisk konsulent, Roar
Paulsrud.

Tif.

92 80 80

Enebakk kommune

Enebakk Kulturkontor
Gamle Herredshuset
1912 Enebakk
Enebakk, 8. august 1989

Emaus, Kirkebygda
Apningsfest for hØstsemesteret sØndag 20. aug. Id. 18.00.
øystem Fagermoen taler.
Alle hjertelig velkommen.

flflflhl

Tommy (18) Ira [nebakk!

Traff deg pa <<LØkken>> i Danmark 25.7. Du var en fantastisk stuper, og jeg ble totalt sjarmert. Skriv til meg.
Gjerstad IL
Frode Norman, 4980 Gjerstad

Enebakk Pensjonistlorening

arr. 4-dagers tur til Rondablikk Turisthotell fra 17. - 20.

september.
Avreise fra Durud Id. 9.00.
Prisen er fra kr 1485,- - 1580,-, alt etter antall deltagere.
Bmdende pâmelding innen 22. august pa tif. 92 62 35 eller 92 62 82.

ON
r,,

Enebakk Husmorlag

I

Flatehy barnepark
PARKLEDERSTILLING ledig fra 4.9.89.

Statens reg. fra 1.tr. 9-16. Arb.tid fra Id. 10-14.
Ved eventuelt opprykk er assistentstillmg ledig.
Leder ma ha Parklederkurs eller vre villig til a ta kurset.
Soknadsfrist 21. aug.
For opplysninger ring Mari Anne, 92 83 12.
Skriftlig sØknad sendes: Sissel Bjerkely, Hagenvn. 5,
1911 Flateby.
Styret

Aslaltering - transport
og graving
utfores.
Henv. tlf. 92 89 78 etter kI. 19.00

Asfalt 09 Graveservice

Flotte vorstehervalper selges
HD-frie foreldre, jakt-/famlliehund, herlig gemytt.
Henv. Ase Killerud, tlf. 92 62 39

Enebakk Idrettstorening

A-kamp 4. div.

Enebakk - Grue
Sted: Enebakk stadion,
lØrd. 19.8. kI. 16.00.

Annonse og matchball er sponset av
Datavarehuset A/S.

0:110010
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Vi kan Ian:
Til kjop av bolig, selveier/borettslag eller refinansiering
Alt fra 11.15%.
Hvorfor ikke bli HELKUNDE hos oss??
Vi har alle typer forsikringer HUS - BIL og HYTTE,
GJ ELDSforsikring, liv- og pensjonsforsikring
Vi har det meste i SIKRINGSUTSTYR'
BI.a. brannslokningsapparater
roykvarsler
brann/tyveri SAFE
sikkerhetslâser
SPESIALTILBUD pa GODKJENT BILALARM og HUS-!
VILLA-ALARM

-

Niels Jungersen - Geir Nilsen
Ràdgiver torsikringlfinanslering
Stromsvn. 54, 2010 Strommen
TIf. 06/81 99 15
Fax 06/81 9918
I samarbeide med:

Samvi.rke forsikring

jokkeno 09
badeinnredninger
, 25%
RABATT

Stort modeliutvalg,
topp kvalitet.
Gratis og uforpliktende
hjelp med planløsning
og prisoversiag.

KJEMPETILBUD PA DUSJKABINETT!
Pakken inneholder: Komplett kabinett med dør, dusjkar,
blandebatteri, dusjslange og dusjhode.
Ord. pris pa hole pakken or kr. 5.526.

TILBUDSPRIS KUN KR- 3,490
KJOKKEN
SKOVGAARD INTERIOR A/S
-Dansk møbelhándtverk
til fornuftige pricer!

Svelleveien 29, 2000 Lillestrøin, tif. (06) 818415, fax. (06) 818623
Du finner oss I den gamle innkjøringen tIl
A/S Høvellast (tidi. Lillestrøm Dampsag og Hey/en).
Er du I tvi/ cm veien - sá ring oss!

APNINGSTIDER:
Mand.-fred. 10-17 • Torsd. 10-18 • Lord. 10-14
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Iinitt

Beboere
I Va'glia,
se her!
Tiltakskomjteen for barn og Unge i Vaglia Vel vii med dette gjØre
oppmerksom pa et rundskriv
som i denne uke gâr Ut til alle
husstandene i Vágiia. Komiteen
inviterer dere til dugnadsmØter
ved de forskjellige leikeplassene I
Lia.
Det er svrt viktig for det videre arbeidet med leikeplassene at
beboerne/brukerne nà siutter
opp om denne invitasjonen.

Nygiv —
fly eier fra 15/8

•Motfylkesordforer

p

Oyvind Ruud

STØTT OPP OM
NILERBUTIKKEN!

pa Grendesenteret, Flateby,
lordag 19. august fra W. 10-12.

Vi forer kjottvarer fra Gilde
STEKTE
(frosne) oksekarbonader 1,4 kg

kun kr

5490

p

kr GO°°

Kjottdeig pr. kg

890

Servelat pr. hg

kr

Roastbiff pr. hg

kr 1
I390

90

Sâ Iangt behoidningen rekker

FUrerkort I host?
Teorikurs starter 22. aug. kI. 16.30.

TIPPING LOTTO

Hilsen Tiltakskomiteen
for barn og unge v/Váglia Vel

Knailtilbud pa T.S.-pakke

Bolseths EFTF.

Kun kr

1912 Kirkebygden. TIf. 92 62 67

Innbrudd

Cautes Trahkkskole A/S
LI LLESTROM

30 70%
til

Pa aUe varer

Det bar ogsâ vrert
innbrudd ved Flateby
dagligvare natt til lØrdag. her ble det stjâlet
en del 01 og sigaretter.

Askimvn. 6 (Matland) 1820 Spydeberg
TIt. 88 73 55
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8ARE 8ILLIGERE • BARE BILLIGERE • BARE 8ILLIGR&
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VARE FASTE LAVPRISER
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•

40
B11
%dder

Bruker du en kjokken
skriver til a fore firma
kan det left
regnskar-inne
0
ga utover nattesovnen!
Et kvalifisert regnskapsbyrâ kan tilfere din
bedrift den nedvendige fagkompetanse ved
A tilby tjenester innen regnskap, økonomi, budsjettering,
Ienn, og planlegging nár det
gjelder skatt, investering,
NORSKE
finansiering, Iikviditetsstyring
REG1SKAPS8XON0MERS
og mye mer.
FOREII4G

Kr. 3,30 om dagen gjer
deg ikke fattigere,

T(IEDñ
BARNA
men

2 090.

Ring Eva pa tlf. 06/81 42 92

Dører til 70000 kroner
ble stjãlet ved et innbrudd I Enebakk trelast natt til lØrdag. Tyvene hadde tatt seg inn
gjennom den nordre
porten I omrâdet, og tyvegodset bar de fraktet
bort I lastebil.
Noen av dØrene var av
merke Bruksdøren. De
er hvite med innfelt
glass med sprosser.
Lensmannen vii gjerne ha opplysninger fra
folk som kan ha sett
noe mistenkelig trafikk I omrãdet.

Axamew

Enebakk Kristelig
Folkeparti

rikpre

LMrMi1M*)9

8I*)Q.

Tif: (02)41 46 35

ebakk
%
- egnskapskontor %

•vre fra Dipcm.Is Maarud Mori Rngnes- Tide
APNNOSTIDER Mand. fred. 10-19. Lord. 9STOR PARKERNG
-

.

-

áonser leses
av folk I lest

unet Brussho
i-n9

i.

Tfr ••

71

Postboks 24
1912 Enebakk
TH. 09/92 63 03
Godkjsn r.gnskapskoneor

I
Ignt1
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ØNSKES LEID

Biuig renhold

,o

DIN

Hus/smäbruk

Alt I renhold utføres, ogsá privat.

Ønskes leid.
Alt av interesse.
Bill. mrk. <<Bolig>>

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

Rorleggerens filhud Iii
alle I sommer-norge H

Aabergs RenhoIdsservice
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6
Tit. 02/27 02 23 02/29 15 27
mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18

Annonser leses
av folk flest

'S

bWemll
-

-
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M AS K IN SK AlVIN
lAS TAT U BE HAND LING

ORAS ARMATUR

IFO DUSJKBJrS

Ettgreps serv. batten
ØKONOMIKA

I

L/ER TOUCH! Eflektiv tastatur-behandling

Kurs starter om kort tid!
Hebekk skole 4.9. kI. 19.30. Tilt. 8734 57
EL maskiner hjemme og pa skolen, inki
Vitnernàl etter Iullført kurs.

Ochu!ideflg.r

kkAFT

Oft. godkj. brevskole

-o

OSO VARMTVANrS.
BEREDER

I/E1Q1

Ski
13c()rive15e5bVr

l6R200ltr.

JAhEJ2
GEN5E.Q

SPAR STORE 44UH~'li

CHRSTENSRUD EFW.

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele dØgnet
Vi kommer
i konferanse

PA SALG HOS:
Viking Senter
Askim
lIt. 88 59 61

Ordner alt
Follodistriktets byrã
gjennom 60 ttr

JOHM

3

Tebo Senter
Spydeberg
III. 83 76 45

AS

KJOK KEN FAG

1

ANONSEN BADEROMS
MØBLE

ULLPLEDD
rn frynsor

B u e mod oil

45111

U•

Fra J

Era 1

STORES

Ekie

br. 100
pr.m

DUNDYNER
kvalitet
6-8

4981 M

Fra 151111

11

Nydelige
bomull
SATIN-G A RDIN ER
pr. m

Juvel.

Fra kr 841

Uni-stein
enkel
a legge

ord.

NA

PUTER

MADRASS

dun/fjr

198111

50x70
159,-

BRILJANT

3080.-

Passer alle
uttak.
Komilett

lIUVU
QQfl..

HYTTE-

Fra

ARROW dusjsett

GASEDUN DYNER

KR. • crnA.
Itra Jet STELLAj. 170 x 70 cm,
'8 stijibare dyser.Effektiy hârsjj

98.•

Vi fører skummadrasser i alle storrelser
—

RØRLEGGER "ORRETNING

EKORNES FJ/ERMADRASSER OVERMADRASSER
SAMT MADRASSBESKYTTERE

V

-

• BILLIG • BILLIG • BILLIG • BILLIG • BILLIG • BILLIG.

Tilbudspris:
Grã stein

izi

kr
. Pr M2
inki. mva. ab. lager

i

NOROL

up

_ IN

Storgaten 25 Lillestrøm hf. 06/8149 28
-

-

Pinto Vepksted A.S.

FYRINGSOLJE PARAFIN AUTODIESEL NOROL
SMOREMIDLER BE OM TILBUD!!
-

—

—

Priseks.: Landbruksolje Universal

kr10.50 pr. 1I20 liters botter

Smoring og oljeskift pa tyngre kjoretoy mottas
TH. 09/92 55 55. Mobil 094/14 469

BYGGEVAREHUS
TIf. 02/92 62 46
926530

Eller kom innom til en oljeprat pa Gran Industrifelt

-

/

'01"peu

15

-1

KNALLTILBUD TIL
44KJOKKENSKRIVERE PA
S

folgende fronter: Hvit Futura,
Eik Ambassador, Furu Favorit
og Bok Noramin

I

Tilbudet gjelder t.o.m. 30/8

NOREMA BADEROMSMOBLER
Alle fronter

TLLJSl -ui1

5%

Tilbudet gjelder t.o.m. Iørdag 20/8-89

BOSCH INNBYGNINGSKOMFYRhvit muItifu nksjon
HEE 682 WS m/hvit emaijert topp, for 8.800,-

5

GARDEROBESKAP
Hvit Noramin m/hyller & stang
Bredde 100, hoyde 208, dybde 60, for 1.684,Apningstider:
10-17
Man. -fre
10-19
Tors
9-14
Lør

Norema-butikken Spydeberg A/S
Askimvn. 6, Spydeberg
lIt. 09/83 87 40
SIM,

NGREMA
gjør hjemmet triveligere

16

TYSSE tilhenger
• Markedets mest solide konstruksjon • V-formet drag S Skrudd
rammekonstruksjon • Varmegalvanisert S Ru overflate i bunn • 3 ârs
garanti • Landsdekkende serviceog forhandlernett
700 kg fra

SPAR
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Lr a spise RIKTIG, og gá NED I VEKT.
Det øker veIvren.
Kontrollveiing for GAMLE og NYE kursdeltagere.
Mot opp pa GML. HERREDSHUSET 21. august
kI. 19.00 sa far du kontrollert vekten (gratis).

4.8907 ink].
L

E

THOR

PENGER!

Kjop
Star
kjokken
og
bad
for
1. sept.
til
1988
pris

Kursstart 28. august. Ring for opplysninger og pamelding: 92 63 39, Ella Wenhi.

5

bd5eryice

LIBRA KURSET SOM LEGER ANBEFALER

ALT I SERVICE OG REPARASJONER

TLF. 06/83 11 10 - SMESTAD, 2008 FJERDINGBY

/
Hei, alle

Edel's Hud- og Fotpleiesalong

enebakkinger
;.,

Rakkestadvn. 23, Ekebergdalen

seiskap,

C

go'venner

Er

C

IL

med

huden din?

C

gjester
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eller bare noe

..--

C
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ferskt og

Hvis ikke - ring for

godt?

rimelig prøvetime
C

£

I.

3

Er
C

du

go'venner

med

IL Hvis ikke... prov
IL en time i var salong.
: Timebest. mottas e. kI. 16.00.
IL TIf. 09/92 62 31.
ir
C
C
C

Skal du ha

go'foten?

Kom innom oss
Ferske varer ogs
pi Iørdag

.•

VELKOMMEN

Xuditorl'
TIf. 92 55 77, Ytre Enebakk

VW W4 WW Wv V

Skriv ikke

Tenk framover

under noen
pa bestillinger
i august
(Gjelder Ut ãret)

Iánekontrakt for
du har snakket
med oss!
Vi formidler boliglân/
ref inansiering
EKSEMPLER:
LANEBELOP

AVDRAGSFRITT
BET. PR. MND.
3950.5925.7900.-

400.000.600.000.800.000.-

Ta med en skisse
m/m51 og vi lager en
skreddersydd Iøsning
for deg.

ANNUITET (25 ár)
BET. PR. MND.
4184.6271.8359.-

1% underkurs, 1 % etableringsgebyr, 1 árs bindingstid, effektiv
rente inki. alle omkostninger: 12,7%.

Det forutsettes pantsikkerhet innenfor 80% av Iànetakst, pa selveiet bolig. Laveste rente pr. i dag pa borettslagsleiligheter er
12,50%, eff. 13,3%. Det forutsettes da pantsikkerhet innenfor 70%
av omsetningsverdi. Lan innenfor 50% Iànetakst pa selveiet bolig
kan i dag tilbys til rente 11,5% effektiv rente inki. alle omkost-

onA R

NB! Pr!sliste 09 bros!yre sendes p9 foresporsel.

Fordi alle hjem er spesielle

finger: 12,3%. Ingen krav til forsikring.
For avtale, ring 09/87 7111

F

OLLO FINANS

St. Halvardsgt. 33, 0192 Oslo 1 - TIf. 02/57 1055-09/924529

TIf. 09/22 11 55

/

SNI1TER - SMORBROD- KOLDTBORD - GRYTER - MIDDAGER og KAKER

CONSULT A.S
IDRETTSVN. 20, 1400 SKI - TLF. 09/87 71 11
I samarbeid med Real kred itt/Bol ig og Nringskreditt A/S

M7
F I INI Jk

17
KUNDE

INFORMASJON

SPOR oYTREo FORSTI.

Vi er mer enn bensin og kiosk - Star til
tjeneste med det meste - og til forhándspriser!
DEKK:
Saig og service

BREMSEKLOSSER:

DYNAMOER: Nye og
STARTERE: overhalte

•

Fra Bosch:

PLUGGER
STIFTER
VIFTEREIMER
MOTOR VARMER

Pa lager

eller skaffes

STOTDEMPERE
Vi kan ordne for de
fleste

pa

EKSOSANLEGG

FILTERE:

lager eller
skaffes - monteres

pa

lager
eller skaffes

Bensin - olje eller
luff

'4

TILHENGERFESTER:
Saig og montering

FINAs OLJEPRODUKTER
Til alte tider - til smá og
store kjoretoyer - TILBUD

STORT VASKEPROGRAM
Utvendig og innvendig vask - motorvask

VASKEMASKIN

a

Foretrekker du bruke kort,
gjor det hos oss

Alle kort som kan brukes i
miniBank, kan ogsá brukes
i váre betalingsterminaler.

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A.S
1914 Ytre Enebakk - tlf. 02/92 44 08
Apningstider:

Hverdager 06.30 - 21.00
Lordager 08.30 - 21.00

-"ii

a.,,,,

Sondager
12.00 - 21.00

18
Annonser leses av folk flest

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL • At
Folio VarmeserviCe

Kontaktllnser
tilpasses

Timebestilling: TIf. 06/81 43 91
LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITUTT A/S

Vekstjopd - Hagebark - Sand
Flere kvahteter pa lager
Søndager stengt
Transport ordnes

v/Bjorn Brødholt, Tomter
TIf. 9226 10

Storgt. 21 (Fjellberghjørflet)

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

OPTIKER

OLAV KJØLBERC
GEIR KJULBERG

10

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

Ullestrøm Hest og Hund,

M.N.K.F. - M.N.O.F.

Solheimsgt. 7, 2. etg., 2000 Li11estrØm
/
Tif. 81 78 80

a
Wilfa micro-ovn
WM500
Wilfa stovsuger

/TIGP U
Vi satser pa
kvalitetsvarer
og god service

J)

Zi

#TIGP

1000 watt

Elto torketrommel
Elto kondenstorketrOmmel
Bosch vaffeijern

Vi har utvidet
var butikk
Saig, innbytte,
service

kr1495.kr 695.kr 2190.
kr 4590.
kr 398.-'
kr 1980'

Bosch kaffetrakter
Velkommen til en hyggelig handel
— -i(.AP

1 tillegg til heste- og hundeutstyr
har vi ogsâ fâtt en del til katt.
Mange gode tilbud i aug. màned.

AT

MORSK

sKrnSEFMC A4 vefen 42,S1d,1f87

EGET SER VICE VERKSTED

APNINGSTIDER: Alle dager 10-17

1820 SPYDEBERG

Torsdag 10-19
LØrdag 9-14

TIf. 83 73 43

p

VI ER IKKE LENGER EN NYHET,
VI ER EN SENSASJONs
/

START FRA BUNN
ogsâ du som vanhigvis ikke kan trene vii bli
begeistret for vârt EASY-TRIM CENTER.
Kom som du er, treningstøy er ikke nødt vendig, vâre isometriske treningsbenker
gjør obben for deg!
Du slapper av til rolig behagelig musikk.

APENT:

1. SAND-BAG
BENKEN - Styrker
muskiene i mageregionen samt I
ndre deler av ryggen og baken.
2. MIDJE-MAGEHOFTE BENKEN Fjerner sjenerende
cm fra midjen, magen og hoftene, styrker samtidig
den lavere delen av
ryggen.
3. BEN OG FOT
BENKEN - Fjerner
sjenerende cm. fra
indre og ytre deler
av Ibrene, - stram7
mer opp og utvikler
penere tegger.

F JF

rY ggop5
kk
forbudmhtlfl
5

Vére 6 treningsbenker vekker sovende muskier

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

egne kUnder tier

Saturn' rogner

Mand.-Fred. 10.00-23.00
Lørdag 10.00-20.00
Søndag 12.00-22.00

og øker bevegelighet I alle Iedd.

Hat h,
,, Vâre

S
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for len g og a Sitte
seg h
j, U
UI1 haj- tur
yule k k
for
hr for behandlin011efl pre 5ji
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re
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'.Jenn0
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tablet te
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sterkere i atfastere
ImA
20cm Qg Ve L"
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den
un bare
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Problemle
Ina,
Som [7
StOr
CIV
er all
.f
ger
Passer PA hai,l
O
kI.21trefferdUh]h1etIden.Jfl
h1etIden.Jfl

BERIT

5. KROPPS-BØY4. STREKK BENNINGS BENKEN KEN - Styrker og
former ryggen, evre Strekker og styrker
deler av armene og mage-muskiene og
lavere deler av rygmage-muskiene.
gen..

6. VIBRASJONSBENKEN - øker
blod-sirkulaSiOnen
og masserer hale
kroppen din til total
avslapning uten a
eke pulsen.

Ra-Gla-sentret
Astridsv. 3, Skârer
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BIL

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSThD

ENEBAI(K BILV[RI(STED

EIENDOMSFORMIDLING

Galleri Nygárd

Vi ordner LAN
for kjøper/seger

Forgasser - Bilelektrisk
Bâtmotorer

Flateby - tlf. 92 80 80

Innehaver: Jan Haagensen

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

do Enebakk Finasenter

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

KjOpe eller selge
elendom?

Gullmedalje i innramming i 1989

TRYTI EIENDOSMEGUNG A/S

Tif. :: 1570

BeviIIirgshaver: Adv. Helge A. Tryti
FjeIIveerr 55, 1914 Ytre Enebakk
III 09/92 55 70

1800 Asktm

KJELL BRENOJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

BRENSEL

I

Vestli, 1911 Flateby

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

-—

Eli_AG

Enebakk rørleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEG El GUNSTIG PRIS.

1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsã kveldstid

)

(ebckk
A/S
egnskctpskóñtor
o
hf. 09/92 63 03
K3.
Postboks 24
1912 Enebakk

Godkjent regnskapskontor

Regnskapskontor

utforer alt i el-installasjoner

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Daiefjerdingen, tif. 09/92 64 33

6YGG OG ANLEGG
ALARM FOR FERIEN?

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser

TIf. 92 82 90
Asveieri 7, 1911 Flateby

Minigraver til We

S OLH
ALARM, LEKTRISKE
¶GG
IN NBA U DDSALARM
CA LL IN C AN L E C C
BRANNVERN

I
Solbeinrasen
1912 Enebakk
TO 09929420

SIKKERHETSUTSTYR
VIDEOOVERVAKING
EL. REPARASJONER

FRIS0R

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
TIf. 09/92 61 18 — 09/92 6256
094/25 366 - 094/08 438

DAME- OG
HERREFRISØR
SQL - PARFYMERI

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

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

GLASS

Steinar Nordahi

BYGGSER VICE
Alt I mur- og pussarbeid
Tif. 92 63 46

Enebakk glass
n
?y?% Alt I glassarbeid
Svein Thorsen
FJellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 92 46 13

SPESIALFORRETNINGER
Lenriestadvn. 5
1912 Enebakk

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

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris
Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner.
modernisering, flislegging og tapetsering.
lIt. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705

BYGG- OG TØMMERMESTER
Per-Erik østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK

NYBYGG - TILBYGG
- AESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, torretningsforsel,
oearIIIs-raogIvrlIrlg.
Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4774

RESTAURANT

Vàgiivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54

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

TANNBEHANDL.

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby
92 87 39
Tif. kl. 8.00-15.00
92 80 31
lit. utenom kontortid
Kveider, etter avtaie

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

TRAFI KKSKOLE

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria

Gravin.tranport - sprengning

Mur- og betongarbeider

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

SaIg av
medaljeskap og innrammede akvarel/avtrykk

Hovel Ileiaas

StrØmsborg &
Enersen A/S

Esso diesel, parafin og fyringsolje

Roll NssvoId

I1fItFF.

Alt i innramming

R EG NSKAP

ELEKTRIKER
INSTALLASJONSFIRMA

Erling Rod A/S

TIf. 92 81 24

Iitsigts rammeverksted

Kontakt:

TORNERUD - Askim

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

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

huhuF3u1
1

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

JOHN A. ANDRESEN

Galleri - innramming

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60

A. NILSENS
BILSER VICE

RØRLEGGER

Laste- 09 personbilverksted
pa Rud Industrifelt

Wilhelm Helgesen Motor AS
1911 Flateby - TIf. 09/92 90 90
utforer alle typer jobber

til en rimelig pris.

Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant
Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 88 60
,14akk .KuA) rj J'(s.. i'e4i/e3
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk
TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290
* Saig og service av kjøleog fryseutstyr
* Hydrauliske slanger og koblinger

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

KVIKI( RENS
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94
• Poliklinikk 0 Røntgen• Kirurgi
S Lab-service S Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgard, Kjeller

(skilt fra Fetvri. v/flyplassen)

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
-DROP-1W 8.30-14. Stengt heig.

Teorikurs - Fase lI
Ilt. 06/81 42 92

SPESIALFORRETNINGER

APENT LØRDAGER ETTER AVTALE

D.FREIIAG8,COAS

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplring pa bil

JtaPa7amcL
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlt. 87 37 10

Masse A - Klasse B
Teorikurs - Kjøretimer
Om nødvendig møter vi
til kjeretimer i Enebakk.

TRANSPORT

Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyilmasse
Flateby - tlt. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

Brødrene Sandâs A/S
Transport - dumperbil og bil m/kran.
Pukk - sand
Korn, gjodsel og kraftfôr
1911 Flateby
TIf. 09/92 88 71 - 92 81 46
Mobil: 030/18 932 - 030/18 933

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

ste ger dora

Politirunden

mening for lite. Den arilge omsetningen har ligget pa to millioner, og
burde ha vrt tre dersom man
skulle kommet ut 1 balanse. Det vUle betydd 30 - 40 prosent større omsetning, floe som etter hans mening
ikke vffle vre muiig a oppna.

Innbrudd
Torsdag ettermiddag
i tiden 16.30 - 19.30 ble
det gjort innbrudd i
tv-sentralen til Vâglia
Vel. Det ble stjãlet en
dekoder og en tuner
tilliØrende TV3, noe
som medførte at beboerne som er tilknyttet anlegget matte klare seg uten denne kanalen I helga.

Om Senterets framtid na nar to
av butikkene har lagt ned pa kort
tid, sier BarbØl at forholdene bØr
legges til rette for de som skal drive
der, dersom det skal ga rette veien.
Tilbudet ma vre attraktivt for
leietagerne, med overkommelig
husleie og godt sarnarbeid mellom
de som driver der. Silk som det har
vrt til na, mener BarbØl at det har
vrt for mye gjennomtrekk, mens
de stabile bar mâttet dra lasset.
Deter ogsa viktig at det finnes en
plan for utleie avlokalene. Da vile
det vre lettere a ffi inn nye leletagere, mener BarbØl, som ogsa har
savnet en mer aktiv administrativ
rnedspi.iler.

Det synger
Kirkebygda.

pa siste verset for Barb 01 Bygg pa Senteret. Heretter ma kundene reise til

2.september er det
kroken pa døra for

BarbØl Byggsfihial i ken er enkel:— Vi taper
Senteret i Ytre. Arsa- penger. Driften er ikke
regningssvarende. Totalt har vi tapt i overkant av en halv million pa denne butikken.
Na har vi ikke lyst til a
tape mer penger pa
Paret har gitt et signaledette foretagendet, sier
ment av overfallsmennene.
Carsten BarbØl.
Begge var i 25-30-àrsalderen,

Haikere ranet
og banket opp
Pa vei hjem fra restaurantbesøk ble et par fra
Flateby utsatt for en meget uhyggelig opplevelse
natt til sØndag.
Etter a ha bygget seg hele
kvelden skulle paret hjemover ut pA natta. Pa tur oppover ødegârdsveien prØvde
de a haike, og en bil med to
menn stoppet, men i stedet
for a fortsette opp i feltet sá
snudde de og kjØrte til Rlingen.
Her ble mannen dradd ut
av bilen, slátt ned og forlatt
bevisstlØs i veikanten. Overfalismennene tok lommeboka
hans, og der fant de navn og
adresse pa paret. Dermed
gikk turen tilbake til Flateby
for damen. Hun ble ogsà tildelt en del slag mens bun var i
bilen. Vel hjemme ble bun sa
holdt som gissel 1 sitt eget bus
i en times tid mens mennene
undersØkte huset. Da de endelig forsvant hadde de tatt
med seg drØyt 3 000 kroner.
Mannen som var blitt slâtt
ned kom etter hvert til seg
selv og begynte a gá langs Rv.
120. Cirka 2 km fra Flateby
fikk ban haik med en mann
som kjØrte ban belt hjem.
Lensmannen vii nâ gjerne at
vedkommende bilfØrer tar
kontakt med dem snarest
mulig, enten 1 kontortiden eller pa vakttelefonen.

og den ene var kledd i jakke
og bukse i kamuflasjefarger.
Begge to hadde tØrkle pa hodet som skjulte háret. Noen
beskrivelse av bilen hadde de
derimot ikke.
Det etterforskes nâ videre i
saken, og lensmannen vil gjerne ha tips fra folk som kan ha
sett bilen eller mennene i totretiden natt til sØndag.

- Da vi gjorde opp regmskapet for
fØrste halvar i begynnelsen av juli,
viste det er underskudd pa 81.000
kroner. Da var besiutningen enkel
for mitt vedkommende. Vi sa opp
de arisatte, i alt fern personer irikludert vaskehjelpen.
BarbØl synes det er synd a matte
legge ned butikken. Folk i Ytre har
vrt flinke til a bruke den, men
kundegrunnlaget er etter hans

Ikke bra for senteret

- Det er selvsagt ikke bra for
senteret at folk trekker seg ut, sier
byggmester Per Erik østlie som utleier. Han understreker imidlertid
at det ikke er grunn til a krisemaksimere dette. Det er flere bedrifter
som star pa tur til :A tegne kontrakt,
sier ban. Pa spørsmal om hvordan
det gâr Økonomisk om denne tendensen fortsetter, sier østlie at leietageme har kontrakt pa U ar, og at
kontrakten innebrer at husleien
ma betales til ny leietager kommer
inn.

Ns' SVARTHOL VRENSEL .1/S
Best.tlf. 09/92 40 47
Tankbiler 094/18 967
094/40766

PARAFIN - FVRINGSOLJE
DIESEL - SMOREOLJER

Tdbud smøremidler!
SUPER UNIVERSALOLJE 10-30
helársolje til alle bensin- og dieselmotorer, ogsâ turboladede. Utmerket for traktorgear m/hydraulikk ogsâ med
váte bremser.
Vi forer ogsá TURBO EKSTRA 10-30 og 15-40 ATF
DEKSTRON 11 for automatgear. HYPOID-gearoijer,
FETTPATRONER
HYDRAULIKK-oljer og
LAMPEPARAFIN og FRITIDSPARAFIN, SPYLERV/ESKE,
PROPAN m.m.
PRISEKS.: Universal-olje 8.50 + avg.

Deltagerne pa en
konfirmantleirved
Bjerkely misjonssenter
ble fredag kveld sãpass
trakassert av noen mopedkjØrere at de til
slutt tilkalte lensmannen.
Da de ankom var
imidlertid inopedistene forduftet, men det
er notert registreringsnummer pa kjØretøyene, og de kan vente
seg et brev fra lensmannskontoret.

Slagsmâl
Ved 23-tiden pa fredag
kveld ble det meldt om
slagsmâl med kniv i en
hytte ved Nosa. Det var
en del ungdommer fra
Oslo som var der pa
hyttetur. Da lensmannen kom til stedet fant
de en av de mannlige
deltagerne med noen
kutt i ryggen. Han ble
fraktet til legevakta i
Oslo, og lappet sammen.
Det er pa det rene at
det var butt konsumert
en god del alkohol, og
da sarlig blarit de
mannlige festdeltagerne.

Stjãlet
páhengsmotor
Fra Prestãa er det
butt borte en 15 hk pahengsmotor av merke
Mariner. Den er lyseblà
med en langsgâende lyserØd stripe pa dekselet.
Tyveriet har skjedd
en av dagene i august,
men det ble oppdaget
sist fredag.
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Rëdaksjon og ekspedisjon:
Nyberg
Postboks 62, 1912 Eñebakk
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Husleien pa Senteret er dyr, mener BarbØl, og forteiler at selv har
ban betalt 850 kr pr kvm for rabygg. Innredningen bar ban bekostet selv, sIlk at den egentlige huslelen har vrt 1200 kroner pr kvm.
BarbØl sier imidlertid at ban ikke
vile ha vurdert a fortsette butikken, selv med en redusert husleie,
p.g.a de store underskuddene hvert
ar.
Han vU nâ konsentrere driften til
byggvarehuset i Kirkebygden.

Mopedbrák

Telefon red. 92 65 40
Telefon ann. 92 65 50
TIf. telefax og eksp. 92 60 04
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 3298

Annonsepriser:
Privattelefoner:
Ans. red. Aslaug Tidemann 9245 35
Journ. Oddbjorg Kristiansen 92 85 84
Ann. kons. Ella M. Wenli 92 63 39
Ann. kons. Solveig Eriksen 06/83 72 56

Avisen trykkes i Indre Smaa!enenes Avis

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

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

