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Den store dagen 
I dag starter et nytt skoleãr, og 121 

enebakkinger har sin aller fØrste  sko-
ledag. I ãr er de fordelt med to kias-
ser pa Hauglia, en i Kirkebygda og to 
i Ytre Enebakk. 

I nytt, fint skoletØy gâr de avgârde 
med ransel pa ryggen, som den ene 
veien innholder kun et penal, men  

som pa hjemveien er fylt med litt 
mer. 

Forventningen er stor - selv om de 
fleste har litt kjennskap til skolen, sâ 
er det noe ekstra a bli førsteklassing. 

Det er ikke bare ungene som ser 
fram til en slik dag. den er nok minst 
like spennende for de som skal bli 
kjent med dem i klasserommet. 

Glenn(til venstre) og Kai satser i nye baner, og sen-
derfristende clufter  ut over Flateby. 

Det var mange som ble gie-
delig overrasket pa mane-
dens markedsdag, da de opp-
daget at de kunne fâ ferske 
bakervarer pa Flateby. 

Mennene bak initiativet 
kunne fortelle at planene 
hadde de hatt siden i var, 
men i de siste ukene hadde 
alt skjedd sâ raskt at ikke alie 
var blitt informert om ápnin-
gen. 

Dette blir en helt fly til-
vrelse ogsà for dem. Glenn 

har noe erfaring fra butikk, 
men han vil stort sett bare 
vre der pa iØrdager. Kai 
som skal vre daglig leder 
har tidligere arbeidet som 
maskinkjØrer Heretter vii 
arbeidsdagen hans bli en helt 
annen. Ved seks-tiden om 
morgenen setter han seg i bi-
len, og kjØrer  ned til Ruuds 
bakeri i Skjeberg - for det er 
derfra de skal fâ varene i fØrs-, 
te omgang. De er kjente for a 
ha store og fine brØd og ka-
ker, og det kan Vignetts ut- 

sendte bekrefte. 
Tii daglig vii de satse pa a 

ha noen fâ sorter, men er det 
noen som vii ha noe ekstra, sâ 
kan det tas i bestilling. De h-
per na at tilbudet deres vii 
trekke enda ulere folk til sen-
teret. 

Her skal alle bli tatt vei i 
mot. Sâvel skoleungdom som 
pensjonister og aile som har 
litt ventetid pa buss eller an-
nt transportmiddel kan stik-
ke opp til Kai for en kopp kaf-
fe med nogo attát. 

	/ 

/ 	 

Fr
40  
istende dufter i 

NI*kkens Condi*tori* 
Lørdag âpnet Nikkens Conditori pa 

senteret pa Flateby. Det er brødrene 
Kai og Glenn Nikolaysen fra Ytre 
Enebakk som satser ungt og friskt, I 
lokalene som tidligere ble benyttet 
som spillehall. 

Lyst og trivelig har det blitt der, 
med blomster pa hvite innbydende 
bord og mange slags herlige dufter. 

Her blir man fristet til a sette seg ned 
A nyte stemningen. 

Til daglig blir det Kai som blir a 
finne bak disken, og han kan rope at 
her skal det bli mange gode tilbud. 
Na i begynnelsen far du kaffe og wie-
nerbrød for ti kroner, og han hâper at 
mange finner veien opp til dem. 
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PA LØkkafeltet pa Flateby 
fant vi Anette Henneng Lied. 
Hun skal begynne I klasse 1 a 
pa Hauglia samrnen med 20 
andre. En del av dem kjenner 
hun allerede fra fØrskolen, A. 
hun gleder veldig til den store 
dagen. Hun blir en av de ynste 
i sin klasse, for sju âr fyller 
hun fØrst  i november. Na er 
hun midt i tannfeliinga, i som-
merferlen forsvant to av for-
tennene sâ nâ har hun et stort 
fint hull, der de nye tennene 
snart kommer. - 

FØr sommerferien fikk hun 
vite hvem hun skulle gá i klas- 

se med, og frØken hadde de 
fâtt hilse pa da. Hun sá veidig 
snill Ut, og ná hadde hun fatt 
brev fra henne, der hun Øns-
ket henne velkommen til sko-
len, og at hun ogsá gledet seg 
til skolestart. 

Alt er klart foran den store 
dagen. Mandag var 
hun sammen med mamma og 
handlet nytt skoletøy,  og ran-
sel og penal fikk hun i for, sa 
det holder enda. Den fØrste 
dagen skal mamma og El-
iesØster fØige here, og det 
kan fØles litt trygt og godt. 

Seriere VII hun ta fØlge med 
Ann-Kristin, som hunskal gá i  

samme klasse som, eller hun 
ta fØlge med Marte eller Lin-
da. Det er mange jenter i na-
bolaget som er fØrsteklas-
singer i ár. 

Hun skal ha Ellinor Eikseth 
Fossum som kiasseforstan-
der, den andre kiassen skal 
Anne Liungh og Guro SØrhus 
Lohne dele ansvaret for. 

I Kirkebygda er det Eva 
StrØmman RØvik som skal 
vre frøken, og 1 Ytre er-det 
Ase Jentoft og Kristi J Bot-
ness som frøkner og Stein 
Dibdahi som lrer. 

I dag gdr glad og munter Anette avgãrde til sin alter 
fØrste skoledag. 

Abonner pa Vignett i dag - ring tif. 92 65 50 Ekspedisjonen er bemannet til M. 21.00 
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Gudstjenesteliste 
for Enebakk 

27. august 

Heidi R. Thune 
gratuleres hjerteligst med da-
gen den 28. august. 

Hilsen oss i Borgveien 

Denne uken byr vi pfi sesongens første nattkino , og 
selvfølgelig da med nogo attAt, og Fri Scene - 
underhoidning av bygdas egne. Denne fredagen møter 
A Reidar Gerhardsen, alias Ove Skulbørstad. Hvilke 
lynende poenger vii han bringe til torvs denne 
gangen? 

A fylle 50 Ar er ingen spØk, 
isr nAn man har fAtt slikt besØk. 
Tenk at det skulle et loppemanked til, 
var det pa grunn av Økonomien? (Under tvil). 
HAper salget gikk bra, og nA hAper vi pA 
at vi til lØrdag et skikkelig kalas vii M. 
Vi gratulerer deg. 

ICo,: 9,19-23 

Alt for alle 
Janteloven er i vtlre dager satt i vanry, og godt er det. 

Likevel, i dag holder Paulus foran oss et ideal som ser ut til 
A ligne mye. Vr all for alle! Selv prøvde han alvorlig A 
leve etter del For jøder var han jøde. For hedningene uten 
de jødiske lovene levde han som om han ikke var jøde, for 
den svake var han svak, o.s.v. 

Er ikke dette det samme som jantelovisk og selvuts-
lettende iivsholdning ? Nei, pA ingen mAte. Her finnes 
ingen selvforakt. Motivet er kjrligheten, ønsket omA tjene 
sin neste for at noen skal bli freist. 

Dette hadde han lrt av sin herre Jesus Kristus. Han 
elsket der han selv ble hatet, og ha om tilgivelse for deres 
uforstand som drepte ham. Du som kaller deg kristen har 
selv opplevd Jesu kjerlighet da han kalte pi deg og tilga 
deg alle dine synder. OgsA du er kalt til A gjøre alt for alle  

slik at noen kan bli freist. Gud velsigne deg i tjenesten! 
G.ø. 

LOMALAVISM 
-den máJ Iee! 
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Marnson lord 
Melanie Griffith 
Soumeyr 

LSMLM 	S 

Girl 
Og sA barnefilmene denne uken - eller famiiiefiimen 
LANGBEIN I OLYMPISK FORM. Et sammensatt 
tegnefiimprogram som absolutt passer for hele famili - 
en. 

Inger 

Mistet (stlaalet)? 
Den som fjennet en trillebAr fra VAglivn. 50, skan over ha-
geslangen og kjØnte over nysAdd plen med motonsykkel i 
sommerfenien kan frivihig henvende seg til Opedal, tif. 
92 5322. TnillebAren van tydelig menket med T.O. 

1Jgnt tt 2 

Enebakk kirke kI. 11: Fam. 
gudstj. v/Helgheim. Ut-
deling av -Min Kirkebok'> 
til 4-âringer. Kirkekaffe. 

Mari kirke kl. 11: Fam. 
gudstj. v/øvstegârd. Ut-
deling av oMin Kirkebok>> 
til 4-âringer. Kirkekaffe. 

PINSEMENICUETENri BETEL 
Ons. 23.8. ki. 19.30: Bibel 
og bønn. 
LØrdag 26.8. ki. 16.00: Le-
dermØte. 
SØndag 27.8. ki. 10.00: 
Søndagsskole. K!. 19.00: 
Arne Hovda. Misjons-
offer. 
Husk: Pámelding til 
weekend-tur pa Hauga 
1.-3. sept. 
Alle velkommen. 

Torsdag 24.8. 
U) 18.30 Buster 	kr 30,- 
U) 20.30 working Girl 

Fredag 25.8. 
V) 21.30 Action Jackson 
Nattkino m/nogo attAt 

Søndag 27.8. 
B) 16.30 Langbein i olym- 
pisk form 
U) 18.30 Buster 
U) 20.30 working Girl kr 30,- 

Betel husk ukens møter 
SØndagsskolen starter 
sØndag 
Se annonse 

Menighetsrâdsvalg 
Se annonse 

Betel - ukens mØter 
Se annonse 

Ekebergdalen pinse-
menighet har stevne 
Se annonse 

Flateby kino - ukens 
filmer 
Se annonse  

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

Ellen vii du vre med pa 
vArt vennetreff? Kontakt 

Kristent Krisesenter, 
Postboks 76, 1912 Enebakk 

TIf. 09/92 72 31 

God jenta var 

Elisabeth Strom fyller 1 Ar 25. 
august. 
Mamma, pappa, Kristine og 
Marianne gratulerer deg sA 
mye med dagen. 

Hilsen krremern og hans kjei 

Natikinofilmen er kalt " Arets 
dødelige vâpen" - ACTION 
JACKSON. Action Jackson en 
full av spenning, men den er ogsâ 
en underholdningsfilm som til 
tider nrmer sea komedie En 
utrolig spennende actionfilm med 
Carl Weathers fra Rocky og 
Predator som den nidkjre 
politimannen Jericho "Action" 
Jackson. 

Del er ikke uten grunn han har 
fâtt kallenavneet 2 Action". Han 
har da ogsâ mistet 
iøytnantsstripene sine p.g.a.sin 
harde fremgangsmAte mot 
enkelte kriminelle. 

ACTION JACKSON er action 
pa sitt beste. Stallone og 
Schwarzenegger blir slAtt ned i 
støvlene. Her er menneskelig 
humor og intelligent ironi - det 
preger hele filmen, og gir den 
dimensjoner utover kun actions - 
cenene. 

Ellers vii det bli vist to 
forestillinger pa torsdag. Begge 
blir ogsâ vist søndag. Den ene 
er BUSTER med Phil Collins i 
hovedrollen. Frontfiguren i 
Genesis, (Phil Collins ) koser 
seg i rolien som drømmeren og 

togrøveren Buster Edvards. 
June ( Julie Walters ) derimot 
blir bekymret nâr hun skjønner 
at hennes Buster har vrt med 
pa historiens stØrste togrøveri. 
BUSTER er en sann historie om 
den store togrøveren, en tyv 
som var motivent av kjrlighet 

ikke grâdighet. Phil Collins 
melodi " A Ca r000vy kind of 
love" har ligget lenge pa huh- 
stene. 	.. 

3 kjente skuespihlere, Harrison 
Ford, Melanie Griffith og 
Sigourney Weaver møter vi i 
WORKING GIRL. Tess, 
Melanie Griffith er smart, 
vakker og ambisiøs. Livet 
hennes har butt til en endeløs 
rekke med kjedelige sekretr-
jobber, slibrige sjfer og lave 
lønninger. Hun vii opp og fram. 
Men hun finner snarl ut at det 
ikke holder med a ha gode 
ideer og forretningssans. Hun 
harikke den rette bakgrunnen, 

Bjarne 50 Ar 



Kamp mot arbeidsløshet 
I dag opplever vi de verste 

arbeidsiedighetstall i. Norge 
siden 1930-Ara. Dette skjer pa-
radoksalt nok under en Ar-
beiderparti-regjering, som vir-
ker totalt ute av stand til a 
takie situasjonen. De borger-
lige partiene - med HØyre i 
spissën - hoverer, uten A nev-
ne med et ord at det var re-
gjeringa Wiiiochs avsindige 
Økonomiske politikk pa mid-
ten av 1980-tailet som fØrte 
oss dit vi er i dag. Aller verst 
er Fremskrittspartiet, som ik-
ke en gang er opptatt av prob-
lemet, men i stedet Ønsker a 
drive valgkamp tufta pa smA-
borgerlig dobbelmoral. 

For SV er kampen mot ar-
beidsløsheten en hovedsak. 

Vi godtar ikke en politikk 
der arbeidslØshet brukes som 
et virkemiddel til a nA andre 
mAl. I en tvangssituasjon vii 
SV helier vente med a ned-
betaie utenriksgjeida enn A 
godta arbeidsiØshet. 

De krefter som godtar Økt 
arbeidslØshet, Ønsker a presse 
ned lØnningene til folk med 
vanhige inntekter for a bedre 
konkurranseevnen. SV Øns-
ker i stedet at landets uten-
riksgjeid skai betales av ar-
beidsgiverne og dem som tje-
ner over gjennomsnittet. Vi 
vii mote den vanskelige Øko-
nomiske situasjonen med a 
omfordele goder og byrder. 

SVs Økonomiske politikk 
vii fore til at vi arbeider OSS Ut 
av probiemene, i stedet for A 
mote dem med arbeidslØshet. 

- SV har mange forsiag som 
vii motvirke arbeidsiØsheten. 
Her er noen av de viktigste. 
* Flere offentlige arbeidsplas-
ser. F.eks. heise- og sosialsek-
toren. 

* Nye arbeidspiasser i kampen 
mot miii ØØdeleggelser. 

Levedyktig, miii Øvenniig 
eksportindustri mA stimule-
res og stØttes, spesieit i en 
startfase. 

Økt skatt pA formue, eien-
dom og hØy inntekt. Dette vii 

inndra kjØpekraft fra grupper 
med formue og inntekt over 
gjennomsnittet og redusere 
deres etterspørsei  etter im-
portvarer. 
* Økte skatteinntekter kan ev. 
betaie iØnnssubsidier i bedrif-
ter som kommer i forbigAende 
vanskeiigheter. 
* Opprettelse av statiige in-
dustrireisingseiskaper som 
fØdselshjeipere for ny virk-
somhet. 
* Kortere dagiig arbeidstid for 
A. dele lØnnsarbeid pa flere og 
for a deie iØnnet  og uiØnnet 
arbeid mer rettferdig meilom 
kvinner og menn. 

* Satsing pa utdanning 
Det ma opprettes flere 

studieplasser pa yrkes. 
faglige studieretninger i 
den videregàende skolen 
og flere studieplasser i 
hØyrer utdanning. Vilkâ-
rene for studielãn ma bed-
res drastisk. 

Enebakk SV 
Trine Alfliei 

HumZ11roneff  fylIer 5 ar 
og inviterer alle barn fra 5 til 12 fir til 

TEGNEKONKURRANSE 
Tema er 

BYGDA MI 
Innleveringsfrist 1. september 

Vi premierer lOtegninger 
1. premie - walkman 
2. premie - joggedress 

3. premie - Enebakk-spillet 
4.-10. premie - T-skjorter 
Dip/om til alle som de/tar 

De beste tegningene kornmer 

?Iigiutt 13. september 

Jury: Leikny Derlick 
Eivind Jentoft 

Solveig Eriksen 

Tegningene sendes: 

Virotleff LOKALAVISEN 

postboks 62; 1912 Enebakk 

Dagmamma ledig pa Flateby 
Heist barn over 2 ár. 

Ring HE 92 92 80 

Annonser leses av folk flest 

VINN OPPTIL 
5 PENGEPREMIER 
PA SAMME LORD! 

4engehgttedie't 

t 1ifl8tt 

FRITT FORUM FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg etter beste skjØnn. Dü kan skrive anonymt, men re- 

daksjonen ma ha navn og adresse. 
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Speil, speil pa veggen der 
- hvem er grønnest i 
landet (kommunen) her? 

Valgkampen er i gang igjen. 
Politikerne overgâr hverandre 
nâr del gjelder løfter. Folk som 
utsettes for dette jøftepratet har 
sluttet A tro. Del er hell umulig 
A fA tillit Iii politikernes ord. 
Dette gjør folk likegyldige til 
politikk, og det fører igjen til at 
de ikke bruker sin stemmerett. 

Heldigvis er ikke alle parlier 
like dArlige til A gjøre ord orn til 
handling. Forrige uke hadde 
Enebakk SV et miljøpolitisk 
regnskap i Vignelt. Vi i 
Enebakk Venstre synes at dette 
var en god ide, og vi følger 
gjerne opp. Miljøvern er ikke 
noe som har dukket opp i denne 
valgkampen for venstres 
vedkommende. I 20 Ar har 
Venstre kjempet for a fA 
miljøvern pA den politiske 
dagsorden. Men det er førsr nA, 
nAr trusselen om store  

husholdningsavfall og alternativ 
søppelbehandling 	( 
kildesortering ). Vi har vrl pA 
REO for om mulig A fA i stand 
aviale om levering av sorterl 
avfall for videreforedling ( 
resirkulering). Videre har vi halt 
kontinuerlig kontakl med tekni-
sk etal for A pAskynde 
igangsetting av søppelsortering 
- og innsaling av spesialavfall. 

En stor del av forurensingen i 
clv og vassdrag kommer fra 
sigevannel til fyllplasser. Ved 
skikkelig sortering av avfall kan 
ca 75 % av søppelet gjenvinnes. 
Dette er noe venstrelag rundt i 
Norge har arbeidet for i flere Ar. 
Vi vet folk flest er villige til A 
gjøre floe, og vi ser nAmed 
glede pA at kommunen har salt 
opp miljøkontainere. Men del er 
ikke bare søppel i Venstre. 
Høsten 1987 10k vi initiativ hI A 

Sats pa helse- 49 
og sosialsektoren 

Skolestart 
uten 
ungdomsskole 

DrØye femti nye ungdoms-
skoleelever starter i disse dager 
en treArig pendierti1vreise Ira 
Flateby til Kirkebygden. Etter 
det vi har hØrt Ira pAlitelige ku-
der, er ikke antall elever fra Fla-
teby synkende. Tvert imot. Nye 
tail kan forteiie at det er pA Fla-
teby vi kommer til a fA den stØr-
ste befoikningstilveksten i Arene 
framover. 
Men vi har fremdeies ikke fAtt 
noen oppmuntrende signaler om 
at disse eievene skal fuiifØre 
grunnskoien pA. hjemstedet. Ord-
fører og rAdmann kan forteile at 
bygging av ungdomsskoie pA 
Flateby blir det ikke penger til 
pa mange, mange Ar. Mens vi 
venter koster det over 700.000 pr 
Ar A frakte barna vAre til Ene-
bakk ungdomsskoie. Fiertallet 
av ungdomsskoieeievene kom-
mer Ira Flateby, og E.U. er allere-
de for iiten. Poiitikere og kom-
munepianieggere - vAkn opp 
Det er pA tide at ogsA Flateby far 
et fuliverdig skoietiibud. 

Med hilsen 
foreidre til 90 - áras 

ungdomsskoleelever 

Ved kommunestyrets siste 
budsjettbehandiing var SV del 
partiet i Enebakk som kiaresl 
Ønsket A styrke heise- og sosi 
aisektoren. Vi gikk inn for: 
* Oppstart av Kirkebygden Bar 
nehage i kommunal regi fra 1 
aprii i Ar. 
* Opprettholdeise av Flateby Fa 
miliebarnehage og fortsatt stØtt€ 
til korttidsbarnehagene. 
* Frysing>> av barnehagesatsene 
PA sikt mA disse reduseres. 
* Fordelingen heitidsplasser/dei• 
tidspiasser i barnehagene mA 
skje Ut Ira en fagiig vurdering og 
ikke som en budsjettsanering. 
* økte rammer for syke- og al 
dershjemmet. 
* Midler til trygghetsalarmer. 
* Ekstrahjeip ved legesenteret og 

fortsatt drift av Flateby heise 
stasjon. 
* Styrking av Økonomisk sosial 
hjeip og barnevernsmidier i for 
hold til rAdmannens forsiag. 

I en del av disse sakene fikk v: 
fØlge av de andre partiene, mew 
vi i andre saker bie stAende ale 
ne. 

For oss vil heise- og sosiaisek 
toren bli prioritert ogsa fram 
over. Bi.a. vil vi foresiA en opp 
rusting av sosialkontoret. Dette 
vii medføre et bedre tilbud ti 
klientene, som igjen vii fØre til at 
kommunens utgifter biir redu 
sert. 

Enebakk SV 
Tom Nilsen 
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Ekspertisen inviteres 
til seminar i Mysen 

Norges fremste ekspertise pa spedbarnsdødelighet kommer til a vere samlet nár Momar-
kedet og Norges Rode Kors inviterer til mini-seminar om emnet pa Bondelagets Folkehøg-
skole I Mysen lørdag 26. august. 

Rullestoiheisen p0 a plass 
Endelig er miljøbilen 
pa Syke og 
aldershjemmet komp-
Iett. Fredag ankom 
den sykehjemmet med 
inmontert rullestol 
heis, til bAde 
pensjonerer og 
perssonalets sotre 
glede. Heretter skal 
det bli enda lettere A 
komme seg en tur ut 
for sykehjemmets 
beboere 

Del har kostet 14000 kroner a fâ 
rullesloiheis i miljøbilen,, og 
pengene er skaffet tilveie 
gjennom gayer fra foreningsliv, 
og private. 

Den nye rullestoiheisen betyr 
bade større sikkerhet for pasi-
entene nAr de skal at og inn av 
bi!en, og del letter ogsâ arbeidet 
for personalet som ikke minst 
hadde lunge loft tidligere. 
Gleden var stor over hele linja da 
Vignett stakk innom for a se pa 
nyanskaffelsen. 

Kre Kjegârd synes det skal blifint a ko,nme We enk-
lere og tryggere inn i iniljøbilen nOr han skalpO tui: Og 
sykepleier Kristin Helghein deinonstrerer hvor enkelt det 
nO kan gjØres. 

Guy Tell, ' (Guy Theron) vii nok skape àndelØs 
spenning,mecl sine halsbrekkende armbrØstkunster un-
der lØrdagens TV - show pa Momarken. 

Momarkedet: 1  Opptog t  il 
mi'o I Ii'* o n e r 

- Forskningen omkring 
plutselig uventet spedbarns-
død er et forsømt omráde I 
Norge, og det er den viktig-
ste grunnen til at Momarke-
det i ir har valgt a satse pa a 
samle inn penger til dette 
formãlet, sier formannen i 
Mysen og Omegn Rode 
Kors, John-Reidar Trolle-
rud. 

- Takket vare et enestáende 
samarbeid med Stiftelsen Riksto-
to har vitro pa at vi kan fá inn 
mange penger. I spilleomgang  

34, med kjøring pa Drammen 
Travbane lørdag 26. august, gãr 
hele Rikstotos overskudd til ak-
sjonen mot spedbarnsdød. 

- Spedbarnsdød, eller kryb-
bedød som det ogsâ kalles, er den 
viktigste dØdsàrsaken blant sped-
barn, og i Norge dør 130 barn pa 
denne mâten ãrlig. Selv om det i 
de siste ãrene har vrt forsket pa 
dette omrádet, vet vi fremdeles 
svrt lite om hvorfor barn dør pa 
en plutselig og uventet mate. 

- Vi er glade for at Rikstoto 
ogsã har fattet interesse for dette 
problemet. De satser store sum-
mer pa en riksomlattende an- 

Jiuctt 

nonsekampanje hvor kjendiser 
oppfordrer til a spille V6, for-
teller John-Reidar Trollerud. 

- Vi oppfordrer alle til a spille 
V6 i denne omgangen. Ved a 
spille, er man med pa a stØtte et 
svrt viktig forskningsarbeid. 
Dessuten har man jo ogsa en alle 
tiders sjanse til a vinne selv - og 
jo større innsatsen er, jo mer hjel-
per man til. 

- For dem som ikke ser seg i 
stand til a spille V6, er det ogsã 
en egen bankgirokontonr. 
6116.05.03008 hvor man kan 
kan gi sitt bidrag 'til aksjonen. 

4 

SØndag blir det ogsá et bilopp-
tog med stilige biler i millionk-
lassen, - utelukkende Rolls Ro-
yce og Bently - biler 
- Opptoget blir den stØrste sam-
lingen av slike biler som noen 
gang har funnet sted i Skandi-
navia, og det skal starte ved My-
sen skole. Herira KjØrer de i ko-
lonne rundt i Mysen sentrum fØr 
de kjØrer opp og inn pa Momar-
ken Travbane midt under Ral-
lycross - konkurransen som skal 
ga denne dagen. 

Rallycross 
I denne konkurransen blir Mar-

tin Schanke og Arnuif HØgger'n 
o Paulsen de norske hâpene mot 
finske Matti Alamaki og svenske 
011e Arnesson. I âr er de lovet 
hard kamp, bade fra regjerende 
europamester Matti Alamaki, 
som kjØrer en Peugot 205 T16, og 
fra Arnulf Paulsen som deltar 
med en Volvo. Alamaki er stor-
favoritt sammen med Schanke 
som kjØrer en Ford RS200. 

Spenning 
Og det skal bli mer 
spenning.Husker du pauseinn-
slaget i ärets Grand Prix finale,  

med den sveitsiske armbrØsts-
kytteren Guy Tell. Det var han 
som skjØt et eple av sitt eget ho-
de ved hjelp av 16 armbrØst! 
Guy Theron er 29 - áringens vir-
kelige navn. Denne moderne Wil-
helm Tell opptrer ogsá pa direk-
ten i TV - showet fra Momarke-
det lØrdag. 

TV - showet 
Lørdagens TV - 

show fra Momarke-
det byr ellers pa mye 
fin underhoidning. Vi 
kan nevne navn som 
soulartisten Michael 
Bolton, duoen Frank-
lin ( Bombadilla Life 
), Jens Wendelboe, Os-
lo Gospel Choir.. Og 
Dan Børge Aakerø 
skal trâkle det hele 
sammen til et Mo-
marked - show i den 
gode gamle stilen. 

Legene Ola Didrik Saugstad 
ved Rikshospitalet og Torleiv 
Ole Rognum ved Universitetet i 

Oslo har i flere ãr hatt et forsk-
ningssamarbeid om plutselig 
uventet spedbarnsdød. 

Deres arbeid har fort til funn 
som har vakt oppsikt over en he! 
verden. 

Førstkommende søndag blir det 40. Momarkedet of-
fisielt âpnet av HKH Kronprinsesse Sonja. 



Stale SØbye, 18, klar for Moss A - lag. 

JJul 

Ti! Moss med beina pa jorda 
Han har spilt fotball 
nesten siden han her-
te a gâ. Sorn seksá-
ring kom han fra 
Manglerud til Ene-
bakk, og til IL Driv, 
hvor han fikk ble 
med pa rniniputt-
laget, til tross for at 
han var for ung. Den 
gutten hadde ballfØl-
else, det var âpen-
bart. 

I dag aspirerer Stale 
SØbye,( 18 )til fast 
plass pa Moss' A - lag. 

Han er allerede i 
klubbens A - stall, og 
trener i Moss fern da-
ger i uka. 

Det er to uker siden Sta-
le gikk over Ira Driv til 
Moss. Til nyttâr skal 16 av 
de ca 20 i A - stallen tas ut 
til laget. Stale Wiper pa en 
plass pa benken. Land-
slaget er det langsiktige 
mâlet. 

Jordnr 
Men den unge lovende 

fotbalispilleren har beina 
godt pa jorda. - Dette er 
vel ikke noe a skrike hØyt 
om, sier han beskjedent. 

Det er fØrst nár, og hvis jeg 
kommer med pa klubbens 
A - lag, og nár jeg har spilt 
kamper at jeg eventuelt 
kan vre stolt, sier Stale. 

- Blir jeg ikke tatt ut, er 
jeg ikke knust. Det betyr 
ikke enden pa visa. Uan-
sett utfall vil det vre p0-
sitivt begge veier. Kom-
mer jeg med ,betyr det for-
sakelser, samtidig er det 
klart at jeg setter alt inn 
pa a Ia spile med A - laget 
etter jul, sier Stale. Som 
forsikrer at han faktisk far 
tid til andre ting enn lot-
ballen. Sâsom a slappe av 
med kamerater, treffe da-
rner, kjØre slalom... Siste ãr 
pa Ski videregáende kre-
ver ogsâ sitt. 

Pa kretslaget 
Stale har spilt 2 âr pa 

kretslaget allerede. Der 
kom han i kontakt med 
BjØrn Drilistad, som var 
trener for lagene over og 
under juniorlaget, hvor 
Stale spilte. Drifistad var 
ogsâ trener i Moss. Der-
med var kontakten opp-
rettet... 

Kameratskap 
12 âr i Driv, med rnye 

fint kameratskap og fine 
resultater har Stale med 
seg i kofferten nàr han na 
beveger seg 6-7 trinn opp-
over i divisjonene. 

Flere av gutta pa A - la-
get har han spilt sammen 
med helt siden sin aller 
fØrste kamp, som var mot 
Vestby. - Den endte for-
resten 1 - 0 minnes Stale. 

Det var BjØrn Engelsen 
som scorte etter pasning 
Ira meg. Klart jeg fikk blod 
pa tann.8 -9 Norway - Cu-
per har han bak seg med 
lagkameratene, som stort 
sett har vrt de samme 
gjennom lileputt, smâ-
gutt, gutte og juniorlag 
helt fram til i dag. Best 
husker han kanskje det 
âret de var 1. ars guttelag 
og kiatret helt til kvart-
finalen. 

Fotball er goy 
Stales fØrste trener var 

Dag Skaug.Siden kom 
Stales far, Ragnar SØbye, 

enda et stykke fram i tiden 
kom Atle Killerud, og Jan 
Christiansen, 	tidligere 
Enebakk IF gutt, med kar-
riere i Rosenborg, og 

Ballen er toppen for 
Stale... 

landslagskamper bak seg. 
Jo, Stale har nok hatt 
dyktige 	1rmemestre. 

Men viljen, og ballfØlelsen 
har vel vrt det viktigste? 

- Mest av alt er det vel at 
det er goy, sier Stale. Han 
har vrt innom mange id-
rettsgrener. Handball, frii-
drett, ski. Men fotballen er 
og blir det store. 

Lek med ballen 
- Mange smä fotbaIIspi-

rer i Driv vil nok gjerne ha 
ditt räd om hvordan man 
kommer seg opp og fram 
til et fØrstedivisjonslag? 

- Daglig trening, og lek 
med ballen. Det er viktig. 

Det er ikke bare den tiden 

du er pa trening. Jeg har 
lrt mye om fotball sam-
men med BjØrn  utenfor 
trafokiosken i Vestby-
veien, og bak barneskolen. 

Her holdt vi pa dag ut og 
dag inn, lekte med ballen, 
driblet, headet.. 

- Gár du ikke lei? 

- Nei, jeg har aidri hatt 
lyst til a slutte. Klart man 
blir litt deppa etter tap, in-
gen liker a tape, men det 
gár fort over. Og sa er det 
pà'n igjen med friskt mot.. 

Dommer 
- Hva nâ med deg og 

Driv? Kommer vi til a se 
deg som trener for yngre 
fotbalispillere - eller som 
dommer? - Det kan vre 
all right a stile opp som 
dommer Ira tid til annen. 

Men a vre trener blir det 
nok liten tid til med det 10-
pet jeg nâ ma kjØre.  Kan-
skje en gang i fremtiden - 
for ungene mine.. -Men 
Driv er klubben, vet du, 
sier han og smiler skjevt. 

Ogjeg liker ikke a ga sánn 
midt I sesongen, Kontak- 

mer nok Stale til a holde 
fast ved. Han er fast til-
skuer nár Drivs A - lag er 
pa banen. Selv kan han ik-
ke spille med der lenger. 

Det vil nok merkes at la-
gets lynraske spiss med 
oversikt over spillet og 
pasningene ikke er der 

Samspillet viktigst 
I Moss blir Stale an-

tagelig midtbanespiller. 

Han innrØmmer at han for-
etrekker a vre spiss.- Jeg 
liker meg best i angrep, 
sier han.. 

Hvor mange mal han har 
scoret i sin Driv - karriere. 
Nei bevares. En del har det 
vel butt, men skal man 
huske slikt? Ikke sá veldig 
mange, tror jeg, men jeg 
har vel lagt opp til en del, 
sier Stale beskjedent. - 

Det aller viktigste er ikke 
hvem som scorer, men at 
samspillet fungerer, og at 
det er et godt miii 0 i laget. 

Det var det I Driv, det er 
det i Moss, sier Stale, som 
er blitt godt kjent med 
gutta i den nye kiubben... 



Geir øsili scorte Enebakks indlinot Grue lørdag 

Drivs A - lag ligger nd hell i teten i serien., og liar gode sjanser til i ta 1. plassen 

Det ble solid seier for 
Drivs A - lag da de fredag 
ettermiddag møtte 
øykameratene ph 
Mjterbanen. 5 - 0 til Driv 
var resultatet av kampen, 
Laget higger nA ph 2. plass 
i serien, og med gode 
sjanser til A rykke opp ph 
en første plass.. 

Alterede fra første stund 
var det hjemmelaget som 
tok kommandoen, og de 
beholdt denne igjennom 
hele 	 kampen.. 
øykameratene ble raskt 
utspilt 	etter 	bra 
kombinasjonsspitt 	p 

midtbanen, der Drivs Bjorn 
Engelsen, Stein Larsen og 
Jon Amundsen ford spi-
ssene med lekre pasninger. 
Og resultatet av kampen 
var nesten gitt etter 1. 
omgang, der Lars Løkstad 
scoret to ganger. De tre 
siste scoringene kom i 2. 
omgang og ble besørget av 
Jan Erik Kristiansen som 
kom opp og scoret etter 
lint veggespilt fra 
lagkameraaatene. Jan Erik 
ble forøvrig skadet, og ble 
byttet ut med Vidar 
Krogssther. Per Harald 
Andersen scoret etter en 

fin pasning fra Bjorn 
Engehsen, og Jørgen 
Fjeldstad satte batten glatt i 
nettet etter a ha driblet fire 
mann inkludert feeper. 

Forsvarsspihlerne med 
Lars Mork i spissen gjorde 
som vanhig en flott jobb,. 
Det gjorde ogsa keeper 
Roy Nordstad. I det hele 
tatt et godt samspilt hag. I 
ar kan man i tihlegg glede 
seg over en fantastisk fhott 
hjemmebane. 

Matti Nykaenen i'ant søndagens internasojnale liopprenn i 
Marikollen 
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Enebakk taper terreng 
Lørdagens 

hjemmekamp mot Grue 
ble en jevn og til tider 
veispilt forestilhing. Ahle 
de 110 betalende tilsku-
erne fikk til slutt se at 
enebakkingene gikk ph 
sitt tredje uavgjorte 
resuttat ph rad. Denne 
gangen ble resultatet 1 - 
1. 

1. omgang 

Det var tydelig at 
enebakkingene var ute etter 
hevn for 9 - 0 - lapel mot 
net topp Grue i var, for de gikk 
hardt ut. Men etter noen 
minutter jevnet del seg ut, og 
spillel vekslet frem og lilbake. 
Etter 31. minutters spill fikk 
Grue en stor sjanse da de 

headet ballen i tverrrliggeren. 
Narmere scoring kom ingen av 
lagene i denne omgangen 

2. omgang 

Andre omgang âpnet i samme 
stil som 1. omgang sluttet, 
nemlig med vekslende spill 
uten de store sjansene. Men 
etter 25 minulters spill bk 
gjestene fra Grue en hI da 
velfortjent ledelse. Detbe tenle 
tydeligvis enebakkingene. 

Nøyasktig tre minutter senere 
utlignet Geir østli etter pasning 
fra Widar Pederstad,. Ether 
denne scoringen kjempet 
hjemmelaget innbitt for en sier, 
men dessverre ble del bare 
uavgjorl. Dermed ser del ut for 
at del gIr mot nedrykk for 
Enebakk, selv om del ennâ 
gjensstâr sju kamper. 

Har ikke flaks 

- Deble var synd. Vi harikke 
halt flaks i det siste, og det 
gjaldt ogsâ i dag. Vi kunne 
vunnel denne kampen, men 
dessverre er ikke den siste 
louchen pa ballen god nok, 
siden vi bare klarle uavgjort i 
dag, begynner det a se 
vanskelig ut med a berge 
plassen i 4. divisjoñ, sa Irener 
Ole WAgenes etter kampen. 

Kampfakta: 
Enebakk Stadion: 
Enebakk - Grue 1 - 1 
Enebakks mAt: 
73 mm. 1 - 1 ved Geir 
østli 
Enebakks lag: 
Arne Rydje, Frode 
Lindberg,, Ragnar 

Engerhoim, Fred SandAs, 
Roar SandAs, Geir W iger 
(Bjorn Ivar Stubberud: 
45 mm.), Trond Vidar 
Stubberud, Gunnar 
Mathisen, Roy Andersen, 

Geir østli, Ronny Lund ( 
Widar Pederstad 21. 
mm) 
Dommer: Morten Lucas, 
Fagerborg 

Matti vant i 
Marikollen 

Søndag gikk det tredje 
internasjonale sommer-
hopprennet i Marikollen 
I Ralingen av stabelen. 
De dyktige arrangørene 
harrde med fA unntak 
salet hele verdenseliten 
til dyst I Marikollen, og 
det ble 80 - tallets sto- 
rehopper, 	Matti 
Nykaenen fra Finland 
som til slutt kunne kiatre 
Øverst pA seierspallen. 

Sammen med hundrevis av 
tilskuere ønsket Rhingen 
musikklag velkommen til 
somrnerhopprenn I Marikollen. 
Del ble prestert mange fine og 
lange hopp, selv om ingen av 
hopperne var i nrhelen av Jan 
Bokløws bakkerekord pa 94,5 
meter. 

Overraskende var del 20 - 
âringen Rune Olynyk som bk 
ledelsen etter førsle omgang, 

tell fulgt av finnene Math 
Nykaenen og Vera Hakala. 

I finaleomgangen viste imid-
lertid kongen selv, Math 
Nykaenen hvorfor han er ver-
dens beste skihopper. Han 
klemte til med omgangens 
Iengste hopp og sikret seg 
dermed seieren foran Rune 
Olynyk og Vera Hakala. 

Resultater: 
1. Matti Nykaenen, Fin. 
224,2 p 
2. Rune Olynyk, Nor. 
222,5 p 
3. Vra Hakala, Fin, 218,2 

P 
4. Magne Johansen, Nor. 
212,6 p 
5. Kent Johansen ,Nor. 
210,7 p 

Risto Lakonen, Fin, 
2lO,'7p 



Annonser leses 
av folk flest 

norsk rekord 
Ingar Pedersen satte i helga 

fly norsk rekord med et hopp 
ph 50,1 meter. Det skjedde 
under Nordcup I Vannski I 
Kobenhavn. 

Deltakere fra hele Norden var 
samlet til dette stevnet i regi av 
Lynge Vannskiklubb. 

Ingar ble ogsâ nummer Ire 
sammenlagt, og vi skulle anta at 
han ser VM lyst i mote etter 
helgens fine resultaler. Mandag 
drar han avgârde til Florida, 
hvor VM blir avviklet 1. - 3. 
september 

Ingar Pedersen bar all grunn til 
'are optiinisliskforan a°re:s VM 

i i'annskj j Florida. Ihelga sate 
han fly norsk rekord med 50,1 

Eii'indJen:oft mned bid nordlandsstemning j bildet lion har knit Nordfra. Del andre bildet bar han kalt 
fJellandskap 

Enebakkstemninger, 
nordlandsmotiver, 
levendegjort i tusj 
og akvarell av 
Eivind Jentoft, kan I 
en mined framover 
nytes I Ytre kondi-
tori. Men skal du 
handle bør du vre 
tidlig ute. 
Utstillingen tpnet 
Iørdag klokka 12, og 
en time etter var 
flere av bildene 
solgt. 

De siste Aar ârene har Eivind 
jobbet mest med acryl, Denne 
gangen er det altsâ tusj og 
akvarell del dreier seg am, og 
resuitalet viser at han 
behersker mange teknikker. 
Denne gangen har Eivind vrt 
opptatt av himmel, og by-yet 
opp komposisjon og bilde ut 
fra del. . Det er spennende a 
eksperimenterc med dette, sier 

han. - A lage en serie med 
samme tusjtegning, og 
eksperimentere med a legge pa 
forskjellige himler, kunne jeg 
ha god lyst til a gjore. 

Eivind er na iferd med a sette 
i stand grafikkverksted 
hjemme, og regner med at en 
del av bildene han kommer 
med pa juleutstitlingen vii vare 
grafikk. 

- Det var den teknikken jeg 
begynte med . Innimellom har 
jeg arbeidet med bade olje og 
tusj, og na er jeg titbake til 
ulgangspunktet.. Men framover 
kommer jeg vol til a jobbe med 
afle disse leknikkene, og ogsa 
forsøke nye veier. 
Eivind Jentoft er fra Nesna i 

Heigeian, basalt i Oslo og med 
Mjr ungdomsskole sam 
arbeidssted. Flere tidligere 
eiever varpa piass i konditoriet 
lerdag for a se pa bildene og slâ 
av en prat. 

Eivind forteiler at den afler 
første gangen han stifle ut, vaar 
i en butikk i Notodden forlO ar 
siden. Dengang gikk han pa Han 
minnes med. irerskoien i 
forming. ,og kunne vei saktens 
trengen en ekstrasiant. Bildene 

salgte god!,. Han smiler lilt og 
minnes tidligere tider, og 
dengang han solgte et av sine 
forste bilder for 10 kroner. Kry 
sam en hane. - En million for et 
bilde i dag, vifle knapt kunnet 
gi den samme følelsen. 
Siden glade studentdager pa 
Notodden har han nok kommet 
et godt stykke videre.I 84 stitte 
han for første gang ut i 
Enebakk samen med larerkoi-
legene Viggo Karisen og Astrid 
Holtop pa den ailer førsle 
advenlsutstiflingen pa Mjr. 
ungdomsskale. TO høsten skal 
han stifle ut I Ski, og ogsa pa 
Aker Brygge finner vi Eivinds 
biider stilt ut.Som kunstfo-
reningens leder har Eivind ogsâ 
planer for det lokale kunstliv. 
Man har halt følere ut nâr det 
gjelder tokaler pa Senteret med 
tanke pa a drive kammi-
sjanssaig av kunst., fortetler 
Eivind. Foreløpig er dette 
tanker ogløselige planer, men 
han er ikke i tvil om at dette 
yule bli et velykket prosjekt. 

Forelepig finner foreningen 
kafeutstillingene som en fin 
mate a eksponere bildene sine 
pa. . Og akkUrat na handler det 
om Eivind Jentoft, ogbla-bla 
landdskap mat rosa bakgrunn. 

Bli 
fodder 

uith I
e 

BARNA 
Tif: (02)41 4635 

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

niPn rikpre 

Ulovlig jakt 
Mandag 	startet 

andejakta,men ikke alie kia-
rer a vente ph startskuddet, 
og belier ikke alle har alie 
nØdvendige formaliteter i or-
den. 

I ãr vii det i tiilegg til jak-
toppsynet ved reservatet i 
Nordre Øyeren vre et lokait 
jaktoppsyn for Enebakk. 

Det er viltnemnda, jeger- og 
fiskeforeningen og lens- 

manriskontoret sam sam-
arbeider om denne oppgaven. 

Ailerede mandag morgen 
bie det meidt om uioviigjakt i 
Kirkebygda. Her var det tii-
lateise fra grunneier og nØd-
vendige avgifter som mang-
let. 

De som biir tatt for uloviig 
jakt vii bli bØteiagt og det 
kan ogsà komme ph tale a 
inndra bAde bØrse og bAt. 

	P7  JJgutt 	  

Ingar med ny 

SPESIALTILBUD 
PA BRUKTE BILER 

82 Volvo 343 DLS, big, 110.000 km 	  kr 	49.900,- 
'82 Volvo 343 DLS, sort, 111.500 km 	  kr 	49.500,- 
'84 Volvo 344 DL, grann met., 58.000 km 	 kr 	65.610,- 
'84 Volvo 364, mørk bid, 92.000 km  	  kr 	69.900,- 
'85 Volvo 363 GL, selv met., 57.000 km  	 kr 	81.070,- 
'86 Volvo 363 GL, grenn met., 70.000 km  	 kr 	89.000,- 
'86 Volvo 343 DL 1,4, grenn met., 66.000 km 	 kr 	75.000,- 
'87 Volvo 363 GL, hvit, 28.800 km 	  kr 104.000,- 
'87 Volvo 365 GL Spirit, rod, 65.500 km 	 kr 109.500,- 
'88 Volvo 365 GL mlkat., hvit, 24.470 km 	 kr 132.750,- 
'77 Volvo 242 L, grann, 133.000 km 	  kr 	29500,- 
'83 Volvo 244 DL, big, 112.000 km 	  kr 	79.500,- 
'83 Volvo 244 GL, rod met., 118.000 km 	 kr 	79.500,- 
'86 Volvo 244 GL, rod, 76.000 km 	  kr 119.500,- 
'86 Volvo 244 GL m/aut., hvit, 85.000 km 	 kr 125.000,- 
'86 Volvo 244 GL, gronnblà met.,100.000 km 	 kr 115.000, - 
'87 Volvo 244 GLE, rod, 84.300 km 	  kr 133.700,- 
'88 Volvo 244 GL, hvit, 22.210 km 	  kr 152.320,- 
'88 Volvo 244 GL m/aut., soltak, red, 93.000 km 	. . . kr 145.000,- 
'86 Volvo 245 GL, selvgrá met., 98.000 km 	 kr 119.500,- 
'87 Volvo 245 GL, grâ met., 90.000 km 	 kr 132000,- 
'88 Volvo 245 GL, hvit, 58.147 km 	  kr 174.500,- 
'88 Volvo 245 GL, rod, 35.000 km 	  kr 177.000,- 
'89 Volvo 245 GL, red met., 19.500 km 	 kr 209.500,- 
'87 Volvo 744 GL, soltak, lys big met., 47.760 km kr 197.320,- 
'87 Renault 5 TL, grà met., 34.000 km 	  kr 	61.000,- 
'87 Renault 5 TL, grà met., 39.570 km 	  kr 	60.000,- 
'88 Renault 5 TL, merk big, 12.400 km 	 kr 	79.900,- 
'88 Renault 5 TL, big met., 10.300 km 	  kr 	79.900,- 
'88 Renault 5 TL, mork bli, 11.000 km 	 kr 	79.900,- 
'88 Renault 5 GTE, hvit, 19.600 km 	  kr 119.500,- 
'87 Audi Quattro 80, selv met., 48.800 km 	 kr 189.000,- 
'81 BMW 316, bla, 146.000 km 	  kr 	48.600,- 
'82 BMW 520i, gronn met., 122.0000 km 	 kr 	81.500,- 
'77 Colt Galant Sigma, grenn met., 200.000 km 	 kr 	16.000,- 
'86 Ford Scorpio 2,8i, big, 60.000 km 	  kr 189.000,- 
'82 Lada 1500 S, guI, 54.000 km 	  kr 	14.500,- 
'86 Mitsubishi Lancer, solv met., 47.300 km 	 kr 	79.000,- 
'84 Mitsubishi Pajero 4x4, sort, 80.000 km 	 kr 	79.500,- 
'84 Nissan Cherry 1,5, blá met., 74.000 km 	 kr 	53.000,- 
'87 Subaru Justy 4x4, hvit, 56.000 km 	 kr 	70.000,- 
'81 Toyota Cressida DX, selv met., 63.000 km 	 kr 	55.000,- 
Prisene erinki. reg.avg. 

Torsda9 ápent til Id. 22.00. 	 VOLVO 
Lardag áp.nt til kI. 14.00. 	 RENAULT 

jam-berg 
EN BEDRIFT CATENA.RONSERNET 

Myrlaretl, Ski. hf. (09) 87 54 11. 



Mot Solveig Thorsvik 
(5.-kandidaten pa Akershus Aps stortingsvaigliste) 

lørdag 26.8. fra ki. 10.00 til 11.00 
v/forr.senteret i Ytre Enebakk. 

Enebakk 
Arbeiderparti 

EN[BAKK KOMMUNE 
ENEBAKK SKOLESTYRE 
har mote i herredsstyresalen tirsdag 29. au-
gust 1989 ki. 19.00. 

Saksdokumenter er utlagt pa skolestyrekontoret. 
Carsten H. BarbØl 

leder 

PAMINNELSE! 
Apent mote vedrørende barne- og ungdomsarbeid hol-
des torsdag 24.8. ki. 19.00 i herredsstyresaien. 

DU KOMMER VEI" 

Arr. Enebakk Arbeiderparti 

!Jignctt - MARKED 
Fr., den one- Ii! den .,ndre - 

HAR DU NOE DO Vii 
RUDE - ELIER 00CC 

30.. o r 

Hjertellg takk 
for alle gayer og blomster 

pa min 80-ársdag. 

Clifford Christiansen 

OBS! 9 av 10 Iykkes 
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Nye kurs starter n! 
Flateby: Ring Gerd K. 
Flateby, Uf. 925846 
Uføre-, familie- og 
pensjonistrabatt. 

Elgjakt I Enebakk 
Retten til a feiie 4 elger i 
Vik skoger settes bort pa 
anbud. Rettet avskyting, 
1 okse, 2 kalver og ett 
fritt dyr. 
Anbud i iukket konvo-
iutt med pris pa hver kilo 
kjøtt og navn pa jegerne 
ma vre skogbestyrer i 
hende innen 4.9.89. 
I tiilegg kommer det en 
fast avgift pa kr 600,- pr. 
v. dyr, kr 300,- for kaiv + 
best.avg. til viitfondet + 
merv.avgift 20%. 
Forbehold om a anta el-
ler forkaste et hvilket 
som heist anbud. 

Enebakk 
Kommuneskoger 

Styret 

RELIGIOSE MOTER 

Ekebergdalen pinsemenighet 
har stevne sØnd. 27.8. 
MØter ki. 11.00 og ki. 16.00. 
Thor Ødegard og Erling Kobbevik taler. 
Pionermusikken fra Filadelfia, Askim, deitar. 
Bevertning meilom mØtene. 
Herte1ig velkommen. 

Menighetsrãdsvalg 
I Enebakk og Mari sokn skal det holdes menighetsràdsvalg 8.10.89. 
Stemmeberettiget ved valget er hvert medlem av Den norske kirke som 
bor i soknet og som innen utgangen av 1989 vii ha fylt 18 Ar og ikke er 
fradønit stemmerett i offentlige anliggender. Det statsborgeriige mann-
tall ved høstens stortingsvalg legges til grunn for utarbeidingen av det 
kirkelige manntall. Personer som ikke har vrt oppført i det stats-bor-
gerlige manntali, men som mener seg stemmeberettiget ved menighets-
rãdsvalget, ma melde seg til menighetsràdets formann. Jofrid Kongs-
nes (Enebakk) og Reidar Mork (Man) innen 1. september 1989. 

Kirkelig manntaii vii bli iagt Ut til gjennomsyn pA prestekontorene fra 
8. september 1989. 

MenighetsrAdsvalget foregAr som flertalisvalg dersom det ikke innen 1. 
september 1989 kl. 20.00 er kommet inn til menighetsrAdet skniftiig 
krav fra minst 10 stemmeberettigede om at vaiget skal foregA som for-
holdstallsvalg. 

Forslag til valgliste skal vre underskrevet av 10 stemmeberettigede. 
Forslagsstiilernes navn skal føres  opp som overskrift pA listen. Forsiag 
til vaiglister mA were kommet inn til menighetsrAdet innen 8. septem-
ber 1989. Nrmere opplysninger om oppsetting av kandidatlister kan 
fAs ved henvendelse Iii menighetsrAdet. 

Enebakk 17.8.89 
Enebakk og Mari menighetsrAd 

KUNNGJORINGER 

Finn dine farger 
for kr 200,- 
Vi gir deg râd og veiledning i vaig 
av farger pa kIr og make-up. 

Fargeanalyse - en spennende 
gave til deg se/v el/er andre. 

Fargekonsulent Beate Ivarson 
Timeavtale tlf. 06/81 42 09 
Nittedalsgt. 19, 2. etg. 2000 Lillestrom 

iIiguttt 

Ski 
13craVelscsb'th 
0 CHRSTENSRUO EFTE. 

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

Hele dØgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrA 
gjennom 60 Ar 

MASKINSKRIVING 
lAS TAT U RB EHAN U LIN C 

UER TOUCH' Effektiv tastalur-behandling 
Kurs starter om kort tid! 
Hebekk skole 4.9. RI. 19.30. TIf. 8734 57 

El. maskiner hjemme 09 pa skolen, inkl. 
Vitnemâl etier fulttørt kurs. 

Scheideer 
Eli. todki. brevskoie 

DB$ junior 
36 cm, passer fra 5-9 Ax, sel-
ges. Pent brukt. 

Tif. 925149 

($I\ Ytre Enebakk Husmorlag 
HJELP! 
Vi trenger snarest hjeip i var korttids-

barnehage som holder til pa Ytre Enebakk skole. 

Arb.tiden er 8 timer i uka fordelt pa 2 dager a 4 timer 
(13.30-17.00). 

Arb.tiden gjør stillingen velegnet for deg som vii kom-
binere jobb og skolegang, men du ma vre over 18 âr. 
Eidre oppfordres ogsâ til a sØke. 
Henv.: TIf. 92 5134 eller skriftlig til 

Ytre Enebakk Husmorlag 
Pôstboks 30 
1914 Ytre Enebakk 

S 	 

Hap noon sell 

AVISEN KOMMER 
R& kfrp pkin1ig, 

sort og hvit katt mlhvite labber og hvitt neseparti, iiila 
haisband. Forsvant fra Flateby tirsdag 15.8. Lyder nay-
net <<Nussi>>. 

Ring HE 92 80 69 

LEILIGHET SØKES 

Jente pa 18 är 
Ønsker ieie hybel, heist Enebakk. 
Kan betale inntii kr 2000,- pr. mnd. 

Tlf. 09/92 53 19 eller 09/92 6173 

ARBEIDUTFOAES 

Billig renhold 
Alt i renhold utfores, ogsá privat. 

Ring oss og spar penger. 

Vi er billigere enn de fleste. 

Aabergs Renboldsservice 
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6 
TIf. 02/27 02 23 - 02129 15 27 

mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18 

     

     

 

KOMMER 

 

VINTEREN 

 

     

Rens og service av alle typer parafinbrennere 
utfores til taste priser og med servicegaranti 

hele fyringssesongen. 

Ekhougen Fyringsservice 
1816 Skiptvet - TIf. 09/80 85 47 

Autorisert - service som varmer 



H'fte ENS 
SAFTER 

OG ELEER 
Askim Frukt- og Brpresseri produserer saft og gele av ypperste kvalitet. 
Sett hastens beer og frukt pa flasker og glass I kjelleren. 

LEIEPRESSING AV BRSAFTER 
Onsdag 23. august er siste dag for innievering av brtil pressing. All brsaft 
er ferdigtappet og bes avhentet snarest. 

LEIEPRESSING AV EPLER 
Epler til leiepressing mottas fra 23. august. Eplene ma vre modne og 
nysortert for innlevering for omhyggelig fjerning av rateskadd frukt. 
Nedfallsfrukt med friske støtflekker kan brukes. 
10 kg. epler gir 7 1/1-flasker usukret eplemost a kr. 3,20 eller 8 1/1-flasker 
sukret eplemost a kr. 3,60 pr. flaske. Pant kr. 2,— kommer i tillegg. 
Eplegele kr. 5,— pr. glass. 1 kg. epler gir 2 glass gele a 440 g. 

5MG AV SA" 

APN I NGSTI DER: 
Mandag - fredag: 
7.30 -17.00 
Lordag: 7.30— 12.00 
Stengt mellom 
kI. 9.00-9.30 og 
kI. 13.00 - 13.30 
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Vi bruker kun norske râstoffer av fersteklasses kvalitet i vr produksjon av 
safter og geleer. Avhengig av ravaretilgangen selger vi disse til fabrikkpnser 
uten innlevering av br. 

Priseksempler: 
Eplesaft, usukret 
Eplesaft, sukret 
Solbrsaft 
Solbrsirup 
Rips/bringebrsaft 
Ripssaft 	 
Rips/solbrsaft . 	 . kr. 13,00 
Rips/jordbrsaft 	 . kr. 13,50 
Kirsebrsaft . . . 	 kr. 15,90 
I tillegg kommerfiaskepant kr. 2,—. 

Eplegele 	 kr. 7,30 
Ripsgele 	 kr. 7,20 
Solbrgele 	 kr. 8,50 

ASKIM FRUKT- OG BRPRESSERI 
TELEFON: 09/88 18 06— ASKIM 

kr. 5,30 
kr. 5,70 
	 kr. 15,40 

kr. 13,60 
kr. 13,90 
kr. 11,80 

Biko  

) 

cC 

/ 	OG 

Elk 

Plukk fra trallevogna Winner joggesko 
I skinn 

SALG 
Rester dame 
skinnsko 
Uansett forpris 98 

Gummi ridestovier 
m/Iaminert fOr 

1/2  pris 

Scholl clogs 

1/2  pris 

Rester dame 
skinnsko 

For 300.- og mer 

na 149.- 
Vi selger Ut 

Helly-Hansen 
Windbreaker og regntoy 

til sterkt reduserte 
priser 

Alle barnesko 

1/2  pris 
Masse herresko og 

herresandaler 

Apningstider 
KI. 10.00-17.00 

Fre. kI. 10.00-18.00 
Lor. kI. 9.00-14.00 

1/) 	S ]Erl- 
N.zj- c atqc1mz L95 K. 
Flatebysenteret, 1911 Flateby — TIf. 09/92 83 74 

SLAB TIL IGJENI. 

Uansett førpris 

9 



CENTER 

START FRA BUNN 
ogsà du som vanhigvis ikke kan trene vii bli 
begeistret for vrt EASY-TRIM CENTER. 
Kom som du er, treningstøy er ikke nød-
vendig, Are isometriske treningsbenker 
gjør jobben for deg! 
Du slapper av til rolig behagelig musikk. 

APENT: 
Mand.-Fred. 10.00-23.00 

Lørdag 10.00-20.00 
Søndag 12.00-22.00 

Vâre 6 treningsbenker vekker sovende muskier 
og oker bevegelighet I alle Iedd. 

5. KROPPS-B0Y-
NINGS BENKEN - 
Strekker og styrker 
mage-muskiene og 
avere deler av ryg-
gen.. 

6. VIBRASJONS-
BENKEN - øker 
blod-si rkulasjonen 
og masserer hele 
kroppen din til total 
avslapning uten li 
øke pulsen. 

KJEMPETILBUD 

pa mopeder, 
MC'er samt ski 
og skiutstyr. 
Besek oss pa 
Lillestrom-messa 
18-26.8. 

Du finner oss 

pa stand 118. 

Rune Berg's 
Motor & Sport .iL 

2010 Strømmen 
TIf. 06/81 54 23 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL 

•0 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brødholt, Tomter 
TIf. 9226 10 

Wilfa micro-ovn 
WM500 	 kr1495.- 
Wilfa stovsuger 	

kr G95. 1000 watt 	  

Elto torketrommel 	  kr 2190. 

Elto kondenstorketrommel 	 kr4290.' 

Bosch vaffeijern 	 kr 398.- 

Bosch kaffetrakter 	  kr 198.- 

Velkommen til en hyggelig handel 

KNAPAS ELEJfl!RTE  Is 
Stasjonsgaten, SPYDEBERG. TIf. 83 73 43 

Lr a spise RIKTIG, og gá NED I VEKT. 
Det oker velvren 

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

... og det gjelder din bil! 
Vi tar smárust 

mindre bulker o.1. 
PA DAGEN! 

Større oppdrag gir vi tilbud pa 
OG NA GIR VI SKIKKELIG TILBUD! 

10 

 

 

1. SAND-BAG 
BENKEN - Styrker 
muskiene i mage-
regionen samt i 
nedre deler av ryg-
gen og baken. 

2. MIDJE-MAGE-
HOFTE BENKEN - 
Fjerner sjenerende 
cm. fra midjen, ma-
gen og hoftene, - 
styrker samtidig 
den lavere delen av 
ryggen. 

3. BEN OG FOT 
BENKEN - Ferner 
sjenerende cm. fra 
indre og ytre deler 
av llirene, - stram-, 
mer app og utvikler 
penere legger. 

VI ER IKKE LENGER EN NYHET, 
Hørvc1flva 

VI ER EN SENSASJONN 

4. STREKK BEN-
KEN - Styrker og 
former ryggen, evre 
deler av armene og 
mage-musklene. 

Ra-Gla-sentret 
Astridsv. 3, Skârer 

TIf. 02-97 17 55 
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Tif. 1570 

Audi Erling Rod A/S 

BIL RØRLEGGER EIENDOMSFORM. RAMMEVERKSTED 

Tit. 09/92 6543 
Mobil 094/37 548 

Lennestadvn. 5 II,  , 1912 Enebakk 

SPESIALFORRETNINGER GLASS 

INNURUQOSALARM 
CALLIN CAN LEGG 
B RAN N VERN 

SIK KB A HETS UT STY A 
VIDEOOVERVAKING 
EL. REPARASJONER 

lFaa 40 Aitc 	40ft, Ir %F I 4= 4LMOW 

Galled Nygàrd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galled — innramming 

Gulimedaije i innramming i 1989 

RESTAURANT 

Ristorante ITAUA ax Pizzeria 
Alt i mat til hverdag 09 fest. 

Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

cfnorakk .Ku/()L' Or] _JirZ.. £'e1rEor) 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 

TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

ENEBAKK BLVERI(STED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bâtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

Tit. 92 81 24 

Roll NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGG OG ANLEGG 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 	- 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

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

Steinar Nordahi 

BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjøper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERN8.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37 

IL 	 

Now eller selge 
eienslom? 

Kontakt: 

r .TRVTI 

EIENDOMSMEGUNG AIS 
Beviflingshaver Adv. Helge A. Tryli 
Fjellveien 55, 1914 Ytre Enebakk 

TIl: 09/92 55 70 

ELEKTRIKER 
INSTALLASJONSFIRMA 

KJEU. BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165 

I 

Eli_AG  ri le 

- — 

SOLHUI 

ALARMIELE K T R I S K E 1912 Enebakk 

SGNALANLEGG Ttf.09/926420 

FRIS0R 

Man.-fre. 10.00-17.00 
Tory. 10.00-18.00 
Lor. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Laste- 09 personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

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

utterer ate typer jobber 
UI en rimelig pris. 

APENT LORDAGER ETTER AVTALE 

TANNBEHANDL 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEK N IKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

TRAFIKKSKOLE 

GAUTE'S IRAFIKKSKOLE A/S 

Oppl.ring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskote 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A — Klasse B 
Teorikurs — KjOretimer 

Om nodvendig meter vi 
til kjeretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fylimasse 

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

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Saig av 
medaijeskap og innrammede akvarellavtiykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

TI'09/926303 
Postboks 24 
1912 Enebakk 

ebclkk 
egnsk apkontor A/S 

REGNSKAP 

IGR 
Godkjent regnskapskontor 

N I 

* Saig og service av kjøle-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 
Utfører alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner, 

modernisering, flislegging og tapetsering. 

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

KVIKI( HENS 

z1eaaja1na L95 LK. E1 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

Tit. 09/92 83 74 

Brodrene Sandâs A/S 

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

Korn, gjødsel og kraftfôr 

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

Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 

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

SKEOSMO DYBEKLINIKK 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Riisgàrd, Kjeller 
(skilt fra Fetvrr. v/tlyplassen) 

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

rrDROP-IN,,  8.30-14. Stengt helg. 

Aage W. Svarthoel 

Tipp-bil transport 

V. Enebakk 09/92 41 84 

BRENSEL 
Stremsborg & 
Enersen A/S 

utforer all I el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

DAME- OG 
HERR EF R ISO A 

SOL - PARFYMERI 

Enebakk glass 

Alt I glassarbeid 

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

D. IAGCO 

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

TEPPE - ENGROS A/S 
ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

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

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

1800 Asklm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

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

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

JcittrF. 
Fu1IhF5u 

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

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PR IS. 

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

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og heytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 9246 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Stein flarre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

	

Kvelder, etter avtale 	 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rAdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4774 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33 

SPESIALFORRETNINGER 

BYGG- OG FØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGO - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

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



Fantastisk sittekomfort, forsikrer Bjarne. 

,** 

....  30.  X  Q* 
Mandag 281'8 V. 12.00 
ipner vi I NYE Maier 

I forretningssenteret I Ytre. 

Samtidig feirer vi 

3 A r 
Med mange gode tilbud. 

Overraskelser venter vre første kunder. 

Bel a Blomster 
. 	& gaver 

TIf. 92 53 46 

opper for Bjarne 
Bjarne Arsruds 50 - ârs dag vii gà over i historien. 

Det er vi forvisset om. Et heidundrende kalas blir 
det nár slekt og venner lØrdag samles til kalas hos 
Bjarne og kona Turid i Tiurveien 18.Forberedelsene 
har pâgâtt i lang tid. Sásom sondag ettermiddag og 
kveld, med stort loppemarked i Bjarne og Turids 
hage, til inntekt for jubilantens bursdagsfeiring. 

	

Bjarne og Turid fikk seg litt 
	

og smâfniste, spent pa reak- 

	

av en overraskelse da de kom 	sjonen. - Er det ikke gØy,  sa 

	

hjem fra hytta litt fØr  klokka 	en opplagt Turid og gikk 

	

20 sØndag kveld. Nabolag, 	straks i gang med kaffeserve- 

	

slekt og venner fylte hagen 	ringen til gjestene. som grans- 

	

med liv og latter og lopper. I 
	

ket en mØllspist beinlØs sofa 

	

buskene sto Bj ames foreldre 	og tilhØrende  stoler til blod- 

Innbrudd 
Flateby Dagligvare 

har ogsâ i helgen hatt 
ubudne gjester. Denne 
gangen har de kommet 
seg inn ved a knuse en 
av vinduene pa for-
siden av huset. 

Innbruddet skjedde 
natt til sOndag, og tyve-
ne har tatt med seg 01 
og sigaretter. 

Det er observert en 
bil pa stedet som gan-
ske sikkert er benyttet 
Li! a frakte tyvegodset 

Registreringsnum-
meret pa bilen er no-
tert. 

SpØkenfalt i god jord hos bãdejubilanten og kona. 
Dette er det morsomste jeg har vcrt med pa, sa Tu-
rid, og smiltefra  ore til ore. 

pris. - 4719 kroner pluss 92 
prosent moms. Jubilanten 
selv, Bjarne demonstrete sit-
tekomforten. Han kunne vel 
saktens trenge a sette seg et 
Øyeblikk etter at sjokket had-
de lagt seg. 

Her kommer han fredelig 
hjem etter A ha tilbrakt helga 
pa hytta sammen med gode 
venner, og finner hagen over-
svØmmet av folk, som be-
driver loppemarked for a skaf-
fe penger til 50 - àrs laget 
hans. - Smilende og hodery-
stende kastet han seg imid-
lertid ut i begivenheten og, 
visst var det kjempemoro, 
selv om det ved nitiden for-
tsatt ikke hadde blitt den helt 
store susen over inntektene... 

Det var Turids sØster, Grete 
som hadde klekket ut planen. 
Slekt og venner stilte mer enn 
gjerne opp pa spoken. Hyt-
teturen var slett ikke sa tilfor- 

latelig som man kunne tenke. 
Venneparet som ble med viss-
te hva de hadde a gjØre. Det 
gjaldt at Turid og Bjarne ikke 
kom for tidlig hjem. Man mat-
te ha tid til a gjØre alt kiart, og 
komme i gang. Svr trans-
parent i innkjOrselen, opp-
lyste om loppemarked og ser-
vering fra klokken 14.00, og 
litt lenger inne i hagen, nok et 
skilt som forkynte hvilken for-
treffelig sak inntektene av 
loppemarkedet skulle gâ til. 

Og hvordan hadde man na 
skaffet til veie klenodiene av 
ymse kvalitet som fylte ha-
gen? - Pytt, pytt sa Grete 
med overbrenhet, det er da 
fort gjort pa en dag I Indre 
østfold! 

Lykke til med dagen og fel-
ringen Bjarne. Med sâ kreati-
ye omgivelser er det nØdt for a 
bli en fulltreffer. 

Hos Vardeberg i Kit-
kebygda ble det natt til 
mandag stjã!et en del 
0l og tobakk. Innbrud-
det skjedde en gang 
mellom 03 og 06 om 
natten. Her har de 
knust ruten i dOra og 
tatt seg inn den veien. 

Lensmannen hat for-
elopig lite a holde seg 
Li!, og vil gjer 
i saken. 

Det har ogsã v2rt 
grovt tyveri fra ki-
osken pa Barmerud. 
Det har skjedd mel!om 
Lorsdag og lØrdag i for-
rige uke. 

Her er det stjálet en 
tie! kioskvarer. 

Hensatt bil 
LOrdag morgen ble 

let meldt om en bil 
som var hensatt ved 
Bysetermosan. Det var 
en Saab-99 som er 
hjemmehOrende i As-
kim. Panser og bildØrer 
sto oppe, og bilen var 
ogsâ en del ramponert. 

Mandag var den enna 
ikke me!dt stjâlet, og 
eieren ble da kontak-
Let. 

Vinnere av 
barnekryssord nr 2 

Av de innsendte lØsninene pa várt bamnekryssord i nr.29, har 
vi trukket ut fØlgende vinnere: 

Helene Furevik, Seijevn.23, Flateby 
Tonje Bleka, Konvallvn. 29, Flateby 

Vignett-trØya kan hentes 1 var ekspedisjon - der vi tinner rik-
tig stØrrelse til dere. 

Redaksjon og ekspedIsjon: 
Nyberg 
PostbOks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
TIf. telefax og eksp. 92 60 04 
Bankgiro: 160502.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 
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Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Journ, Oddbjørg Kristiansen 92 85 84 
Ann. kons. Ella M. Went 92 63 39 
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