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Lokalavis for Enebakk

Hurra-- for bro sej*
N A har Enebakk fAtt
sine egne bronsej enter.
Det er EIFs pikelag i
fotball som innehar
denne tittelen. I helgen
spilte de mot Lillestrøm /Fram og vant fortjent
2-1.
Kampen ble spilt i ufyselig
hØstvr pA LillestrØm stadion
lørdag formiddag. Del var de
beste lagene i serien som spilte
om medaljeplassene. FØrste
kamp var om de gjeveste
medaijene, og Eifs jenter
kunne like godt A vrt der. De
hadde uk poengsum som
Aurskog, og faktisk bedre
mAlforsjell.. Men en regel som
sier at innbyrdes oppgjør teller
ved uk poengsum, gjorde at
Aurskog fikk spille om gullet
etter som de vant over Enebakk
i serien.
Det samme sjedde med jentene
i Norway-cup. Da var det
om1,endt. De vant over laget
som gikk videre til sluttspill.
men der var det mAlforsjellen
som var gjeldende.
Kanskje ikke sA rart at jentene
ikke var helt motivert for lØrdagens kamp. En lilen skrape
fra trener Glenn Robert Skaug i
pausen hjalp nok.
Forts, side 4 (1)

Fin start for
E.K. Galleri
'0

Et stor øyeblikk var det
for Enebakk
Kunstforening, da
formannen, Eivind
Jentoft, lørdag
formiddag kunne ønske
publikum velkommen til
den første utstillingen i
E.K. Galleri i Ytre senteret
Kunstforeningens leder EivinfJentoft var glad over l kunne ápne Galleriet med en utstilling av en
kunsiner som Arne Martinsen

Del var kulturstyrets leder, Tore
Tidemann som fikk xren av A
Apne lokalene. Han gratulerte

med blomster fra kulturstyret til
We Kunstforeningen og den
Forts. side 4 (2)
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Onsdag 11. 10 kI.19.30
Viktig menighetsmøte
Torsdag 12.10. kI.11.30
Formiddagstreff
Frank Ove Haukiand
Sondag 15.10.
kI.1 0.OoSendagsskole
kI.1 8.00 Oddleif Wahl

TV-AKSJONEN -89
Kvinner i den 3.verden
SØNDAG 15.0KTOBER

Mamma og Erik
ønsker Anita tillykke
med 12-ârsdagen
den 13. oktober.

Nye annonsepriser I Vignett
Onsdag 11.10.
V) 18.30 INDIANA JONES III
20.30 INDIANA JONES III
Torsdag 12.10
U) 18.30 KARATE KID III
20.30 KARATE KID III
Fredag 13.10
U) 18.30 IMAGINE
Søndag 15.10.
B) 16.30 LADY OG LAND
STRYKEREN

U) 18.30 KARATE KID III

Era 1.10. 89 er prisene følgende
Pris pr mm aim. plass .kr 2.90
it
it
it
tekstside kr 3,90
kr4,50
3. side
I
'I
kr5,95
1. side

Ukens filmer
Har du ikke fâtt med deg INDIANA JONES ifi har du fortsatt
sjansen. Den vises ogsâ i dag, (
onsdag) pA 2 forestillinger.
Torsdag kveld vii du kunne se
den populre ungdomsfilmen
KARATE KID del Ill. Deime
gangen mA Karate Kid kjempe
sin hittil vilctigste kamp alene han mg forsvare sin championtittel . Han overhører lrerens
ord, og bryter karatens førstebud: "Aidri la fØlelsene fA
overhAnd over prinnsippene."
Han lar seg true av
motstanderne, og nA er han helt
alene I kampen mot dem...
Han tvinges til A gA en helt
annen skole enn hva han gjorde
hos Mr . Miyagi. Og etter en
stund oppdager Daniel at bide
hans egne prinsipper, og hans
egen sikkerhet og ikke minst
vennskapet med Mr Miyagi,
henger i en tynn trAd...
En høstlig fredagskveld egner
seg bra til et kinobesøk. Vi
viser IMAGINE hvor vi opp lever John Lennon - den
opprørske ungdommen, musi keren, ektemannen, faren,
elskeren, idealisten.. g
jennom hans egne ord og
personlige samling av film og
musikk.

For barn og voksne vises
LADY OG LANDSTRYKEREN. En Walt Disney kiassiker
som vel ikke trenger nrmere
omtaie. Vi vii kun gjøre
oppmerksom pd at den har
norsk tale og passer derfor bra,
ogsA for de minste.
Det blir nok en musikkfilm
denne uken, en film som stadig
blir etterspurt. Pink Floyds
THE WALL
Filmen er bygget over
sceneshowet og albumet av
samme navn. Vi følger
rockeartisten Pinks smertefulle
hukommelse hvor hvert minne
er en sten I muren han gradvis
bygger opp rundt følelsene
sine.
Hisinrien blir for-Wt med—'Floyds musikk, bilder og
effekter. En slik film som dette
er det yanskelig A skrive om.
Den MA sees!

e

Teaterfestivalen
Flateby Kino
Ukens filmer. Se ann.
*

Enebakk Husmorlag
Barnas Dag,.Se ann.
*

ABC - bank Kirkebygda,
Se ann.
*

Teaterfestivalen i Enebakk
Se ann.
*

Betel
Ukens møter. Se ann.
*

Emaus. Se ann.
*

i Enebakk
Alle deltagere og Inter esserte
Inviteres til mote / workshop
pa Mjr ungdomsskole

Lørdag 14. okt. kl.15 - 18
Vi mottar pàmeldtng til

Stj ernesmellen
eller du kan ringe
tlf.925552 926420

MOt

Opp!
Arr.komitéen

Vi forbeholder oss retten til A kutte ned pA for lange
innlegg etter beste skjønn. Du kan skrive anonymt,
men redaksjonen mA ha navn og adresse

Apropos Skrenten
Foreidreforeningen for funksjonshemmede iiilser aviastninstiIbudet ved Skrenten"
velkommen. Dettt tilbudet
dekker behove vãre medlemmer har hatt i en ãrrekke
og som kommunen aidri tidligere har maktet ta ansvar
for.

Ikke noe kommunalt
HVPU
Nar det er sagt er det naturlig for
Foreidreforeningen A peke pa en del
opplysninger - bruk av begreper i
artikkelen som kan fA uheldige
konsekvenser ettersom media er en
av de f informasjonskanalene hvor
man vet informasjon om
funksjonshemrnede but iest.Den
meet gjennomgripende bruk av
HVPU er uheidig.
IIVPU - eller helsevernet for psykisk utviklingshemmede er i dag det
vi forbinder med den
institusjonsomsorgen som bie etablert I 60 - ârene. Denne omsorgen
skal legges ned Ira 1991, derfor er
det heller ikke riktig A snakke om
HVPU - ansvaret eller HVPU reformen. Reformen er en
ansvarsrteform, den sier nemlig at
kommunen har ansvar for alle sine
inbyggere, ogsa de med psykisk
utviklingshemming som pa uk linje
med andre borgere skal motta
tjenester fra kommunens vanhige
serviceordninger. Personer med
psykisk utvikhingshemmin vii ha
rett til egen bolig, arbeid eller
syselsetting, opp1ring samt dellakelse I kultureire aktivttetec
Det er viktig vedgjennomføringen
av reformen at vi ikke er med p a
skape en nA sromsorg - et
kommunalt HVPU. Ellers regner
Fore idreforeningen med at den
uheidige bruken av HVPU kan tilskrives journalistenes manglende
innsikt I feitet.

Enebakk langt fremme?
Denne pâstanden bør sees i
perspektiv. Blant Akershus 22
kommuner er det flere som har
kommet et godt stykke i vei med
tilbakeføring av ansvar for psykisk
utvikiingshemmede.
Noen
kommeuner har institusjonene, noe
som gjør at de ofte far Iitt mer
jobbe med. Andre hat i en ârrekke
vrt fhinke til A lage opplegg for
psykisk utviklingshemmede silk at
disse ikke hat butt "eksportert 'over
kommunegrensene slik andre
kommuner hat gjort I sterk grad, o
det siste hat sruig vrt tilfelle 1
Enebakk hvor integrering 1
bamehagen har vrt det eneste som
man hat vrt relativt sikker pa.
Noen kommunet har ikke kommet
skikkeiig i gang, men flere
Akershuskommuner hat bygget
psykisk
for
bohiger
utviklingshemmede og arbeidssentre
har dukket opp. Det er ikke sâ
mange som hat satt i gang
avlastningsbouiger, men det betyt
ikke atavlastning ikke er prioritert,
bare at det loses pa andre mater.

Skrenten - et viktig skritt
av mange nødvendige tilbud.
Det er viktig at kommunen gir vanerte tilbud slik at ingen blir tvunget

til a godta tilbud de i utgangspunktet
ikke ønsker; Det er viktig at
Enebakks befolkning, og ikke minst
poiitikerne ikke fat inntrykk av at de
fieste probiemer er lost ved
iagngsetting av Skrenten.Det finnes
psykisk
med
personer
utvikhingshemming, som man ikke
kan forvente skar bruke Skrenten.
Det kommer psykisk utviklingshemmede til verden i fremliden
ogsâ. Det antas at ca 3 0/00 av
sykibefolkningen til enhver tid er psykisk utvikiingshemmede. De famihiene som I dag oppiever dette ma bli'
sikret nOdvendig hjelp silk at de
makter a gi barna familieomsorg.
Mange spebarn med Down
Syndrom (mongoioide) kan fA en
bedre utvikling ved stimuIering og
trening fra livets begynneise. Skai
foreidre makte a følge opp den
treningen trenger de bade
støttekontakter og aviastning ved
behov.
Foteidreforeningen rener med at
sosialetaten er inneforstatt med
dette, men synes det er viktig at
bade pohitikere og ovng befoikning
far innbiikk i den totaie
sammenheng.

Informasjon viktigst
I forbindeise med reformen føler
Foreidreforeningen at informasjon
er en viktig oppgave. Foreidre ma fA
informasjon, og de som bar I bygda
ma fA informasjon. Dc beste tit a
informere bygda er de psykisk
utvikhingshemmede selv, bare de
blir mØtt med et hitt aPnt sinn. Ikke
mot dem med medlidenhet, mot
dem med respekt. Still krav til dem,
og ta gjerne kontakt dersom dere
ønsker det

PA vei
Foreidreforeninen føier at
Enebakk er pa vei nat det gjelder
ansvarsreformen. Viije og
pagangsmot er til stede, - det er
Skrenten et bevis pa. Det er
merkeiig a tenke pa at ikke ienger
tilbake enn 1987 knyttet det seg
store usikkerhetsmomenter til
aviastingstihtak. Brukerne var redde
for at dette skuhie bui sahderingspost
i heise - og sosiaibudsjettet. Med de
kiare garantier vi har fatt i form av
bohig, er det enklere a se framover
for de med tyngende omsorg.
Det er ikke bare aviasting som bør
fremheves. Det er en kjent sak at
integrering i skolen har vrt et
vanskeiig tema. Foreldreforeningen
vii derfor fremheve den positive
hohdningen som skolen har vist den
senere tid og gi sr1ig honnør til
Enebakk ungdomsskole for
vehhykket "deitidsintegrering" av to
elever.
'llykket tiibakeføring/integrering
er avhengig av at de kommunare
etater tar ansvar. At pohitikeme prioriterer psykisk utviklingshemmede. Men trivsehen, den ma vi
vre med pa a skape alle sammen.

100 meter for kort
Hans Martin og Kristian
Aambø fAr ikke gratis
skoleskyss i fir.
Skoleveien er 100 meter
for kort. Grensen for fri
skoleskyss gAr ved 4 km.
Skoleveien til Hans
Martin og Kristian, som
begge nAgAr i 4. klasse
er 3,9. Familien fikk
derfor avslag pA sin
søknad om fri skoleskyss i inneverende
fir. N 4 har ogsA skolesty ret avslAtt foreldrenesanke pA avgjørelsen.
Det var i 1986 at skolestyet
gjorde prinsippvedtak om
hvilke veistrekninger sam skal
betraktes som sâ faruig skolevei
at elever bør fA fri skyss selv
om skoleveien er kortere enn 4
km. En slik vei er skoleveien til
Hans Martin og Kristian.
Derfor har de ogsA hatt fri sko leskyss de tre første ârene. Men
nA er det slutt. Da familien pa
forsommeren fikk beskjed om
dette, søkte de om a fâ gratis
skoleskyss ogsâ fra høsten av.
Hans Martin og Kristian bar pA
KopAs. Riksveien fra holdep lassen ved Sykehjemmet, hvor
de gAr pA bussen, og nesten
frain til skolen har 80 km
fartsgrense, og ingen gang/
sykkelvei. Bare den siste biten
av skoleveien er sikret. Den hat
ogsA 60 km fartsgrense. Det er
ikke mange unger i omrAder der

guttene bor. Men pA en av gArlene pA den andre siden av vei en finnes skolebarn som tar
samme bussen som Hans
Maretin og Kristian. De fAr
gratis skoleskyss, fordi de har
enger vei a gA for de kommer
til holdeplassen! OgsA pA Vik i
Ytre stAr skolebarn side am
idepA bussholdeplassefl, med
jarskjel1ige betingelser. Naen
l,etaler skyssen selv, andre har
gatiskart, for her kommer det
an pa hvor Iangt fra holdeplassen man bar.
- Jeg yule uten videre akseptert
situasjanen dersom veien til
skolen var sikret og trygg for
barn og myke trafikanter sier
Marit Osnes AambØ, mar til
guttene. - Men det er den ikke.
Selv hat jeg flere ganger vrt
vitne til nesten -. ulykker og
uvettig og ulovlig kjøring. Selv
yule jeg vegre meg for A sykie
eller gA denne veien. Jeg stiller
ogsa spørsmAl ved det prinsipielle i at det er skaleplikt, men at
det ikke er gjart noe for A gjøre
skoleveien trygg. Det eneste
trygge for ass er A sende bama
med buss, og det blir en utgift
pA flere tusen kroner i Aret.
Skolestyrets vedtak am a avslA
søknaden om fri skoleskyss for
Hans Martin og Kristian
skjedde ikke helt uten debatt,
Dg bare et knapt flertall gikk inn
for avslaget

- MA ha et skille
Vi er nødt for A sette et skille,
der skolesjef Hans Erik Holm. v'l mA tenke pA buds jettmessige

lonsekvenser av det vi gjør. Jeg
tradde denne saken var applagt
og grei, selv omjeg kan fareldrenes bekymring for tarafikken
pa denne strekningen. Men det
er ingen sam nekter ungene A ta
skalebussen. Pe mA bare betale
den selv. A imøtekamme
foreidrenes søknad am gratis
skoleskyss i dette tilfelle, yule
bety a dispensere fra regelverket i dobbelt farstand, bade hva
arigar alder, og lengde pa skoleveien. Men det var star debatt
i skolestyret i denne saken, og
den gikk bAde pA trafikksirking
og bruk av penger. Tidligere
har man forsØkt med A gi alle
ved en haldeplass gratis skyss
og dermed uk behandling. Vi er
nA midt i budsjettarbeidet, og
av
skapraktisering
leskyssordningen er en av de
tingene vi skal se pA i
budsjettsammenheng, sier
Holm.
- FAr dere mye protester fra
foerldre til ungene iVik omrAdet, hvor noen har gratis skyss mens andre mA betale
selv, Ira en og samme haldeplass?
Nei, pratestene har vrt fA her i
forhald til i andre kammuner i
det hele tatt nar det gjelder skoleskyssen. Dette er den
Hvarfor vet jeg ikke, en av
grunnene er kanskje nrheten
til Oslo., hvor man er svrt
strikse pA dette omrAdet. Folk er
•kanskje vant til A mAtte betale
dette sjøi. I alle fall hat jeg ikke
oplevd det presset pA disse
saken her i Enebakk som i
enkelte andre landkommuner.

Kjent i Enebakk

Lykke til!
Tove Britt Henriksen
leder av Forehdreforeningen
for funksjonshemmede
Styremedhem i Akershus
Fylkeslag av Norsk Forbund
Psykisk
Mir
utviklingsheminede

Annonser leses
av folk flest

Det var Svines gArd som var løsningen pA
forrige kjent I Enebakk
Kanskje litt vanskelig , men vi fikk inn en god
del riktige svar, og de heldige vinnere ble:
Frank Rustad, Kirkebygda
John Pederstad, Dalejjerdingen
Oddvar Wennevold, Dalejjerdingen

Her kommer en ny nøtt. Vet du hvor vi har
vrt hen denne gang?.
Ring oss pA telefon 926004 eller skriv til oss
innen neste onsdag om du vet svaret, da blir
du med i trekningen om nye lodd i
pengelotterlet.

4

ligtwtt-

Vandringsmann med
vare stemninger
Han har vert
tømmerhogger, slitt i
skauen i mange Ar, men
lite taler de sarte skogsstemningene i bil.dene
hans om det.
-- Bildene mine byger pA
etterkianger av tingjeg
har sett, sier kunstneren
Arne Martinsen, som nA
stiller ut i E.K.Galleri i
Ytre - senteret.
Lyriske og poetiske er disse
stemningene fra skogene ved
svenskegrensa ,- hjemtraktene
til kunstneren, som er bosatt pA
Skotterud i Eidskog.
Gjennom bildene fornemmer
vi skogen en vintermorgen, i
høstlys, i høstregn..
Arne Martinsen arbeider bare
med akvarell og olje, og har sin
kunstneriske bakgrunn fra
Nordisk malerskole i Frankrike.
Han har ogsA foretatt studietuDanmark,
galleri Olivia i
Strømstad, Kunstforeningen i
BØ I Telemark, i Asnes,
Rlingen, Rakkestad, Hamar,
og Sogndal . Han har ogsA del tatt pA kollektivutstillinger hos
Hammarlund i Oslo, i galleri
Kaasandra og galleri Finsrud i
Dxbak.
Arne Martinsen var en god
venn av dikteren Hans BØrli
De to samarbeidet om flere
bøker. I Ar har Martinsen gitt ut
boka Vandring i Grenseskog en saling kunstverk, hvor
bildene er kombinert med
Børlis dikt som utdyper og
underslreker stemningene i
bildene - og omvendt. Signerte
eksemplarer av denne vakre
kunstboken, som Martinsen
selv har det fulle ansvar for, og
har gitt ut pA eget forlag, selges
under utstillingen i E.K.Galleri.
Og den 11 november skal
kunstneren stille ut bildene fra
kunstboka i Galleri Kassandra i
DrØbak.

første utstiJler i det nye galleri et, Arne Martinsen.
Hensikten med del nye galleriet
er ikke bare A gi lokale profesjonelle og amatørkunstnere
muligheten for kontinuerlig
eksponering, og kommisjonssalg av sine arbeider.
Foreningens hensikt er ogsA A
stA pA for A kunne tilby
enebakkfolk utstillinger med
profesjonelle kunstnere ut over
egne krefter.
Kunstforeningen er i Ar fern Ar.
I løpet det siste Aret har del
vrt høy aktivitet i foreningen,
og man har etablert tilbud i
begge bygdas ytterpunkter, med
konditoriutstillinger bAde pA
Flateby og i Ytre Enebakk.
Apningen av det nye galleriet
lørdag betryr nok et skritl i
riktig retning. Helt siden galled
NygArd la ned, har
Kunstforeningen arbeidet for A
skaffe seg et fast utstillingslokale, gjerne i tilknytning til
verksted. NA er det bare
verksted som gjenstAr pA
Ønskelisten.
Kunstforeningen leier
foreløpig lokalene i Senteret
fram til jul, og skal holde A pent
2 - 3 ganger i uka De hAper og
tror at driften fram til da skal gi
grunniag for A kunne opprettholde dette tilbudet. Skal

man dømme etter publikumsoppslutningen sA langi, skulle
mulighetene vre gode. SA mA
da ogsA legges til at
Kunstforeningen ved A invitere
Arne Martinsen til første utstiller har vist at de satser pA kvalitet.

A

Bronsem
jentene

Mdl.scorere for pikene.. Era..
Jane Biter, Gry
Skulburstad, og toppscorer
i ârets sesong Hege Anita
Johansen.
E

Arne Mar tinsen med bildet HØstlys
rer med Jørgen Duncan, og har
ellers fAtt mye rAd og veiledning fra kunstneren Arne
Durban.
Arne Martinsen er en god venn
av Bjorn E.Christiansen i
kunstforeningen. Flere ganger
har de silt ut sammen, blant
annet i KonstnargArden i
Strømstad, og i Galled Helga i
Kongsvinger. De to represente -

Fortsatt ingen gratis
utleie pa' fredager
Glenn Robert Skaug,
(II), og Magne Berg,(Ap)
flkk ikke skolestyrets
representanter med seg
pA A kjøre nye runder pA
innsparingene i skolebudsjettet for innev rende Ar. De Ønsket A
Apne skolene for utleie
pA fredag igjen, men 5
av skolestyrets ni representanter var enige
med skolesjef Hans Erik
Holm. De, ønsket A oppretteholde tidligere
vedtak i denne saken.

El

Arsaken til at Skaug og Ber
ville kjøre ny runde p
budsjettinnsparingene, var a
vedtaket om A stenge skolene
for gartis utleie pA fredager o
derved oppnA en innsparing p
35.000 kroner viste seg A ha
svrt uheidige konsekvenser
for en del lag og foreninger. NA
har imidlertid skolestyreflertallet sagt nei til A Apne for gratis
utleie pA fredager igjen, men
samtidig vedtatt at dersom del
ved den enkelte skole er spesielt
ønskelig for leierne A benytte
fredagen,, sA er det ikke noe i
veien for det det betales leie

rersterke kontraster Christiansen som den impulsive
med bilder som ofte preges av
hard realisme, Martinsen med
sine bilder preget av vare, lyriske undetoner. Det var Bjorn
Christiansen som kontaktet sin
gamle kunstnervenn med tilbu
d om A stille ut i Kunstforeningens nye galled - et tilbud Martinsen synles var bAde
hyggelig og spennende.
Martinsen hadde sin
debututstilling i Galled rielga i
Kongsvinger i 1979. Siden har
det blitt separatutstillinger - i
Dronninglund kunstsenter i

Forretningsannonser:
Mandae Id. 09.00
Rubrikkannonser.
Mandag Id. 1200

Enebakk Storband i P1
Fredag ettermiddag bØr du lytte
til P1. Da er nemlig turen
kommet til Enebakk Storband i
presentasjonen av Storband
Norge rundl.
Med seg under radiokonserten
har Storbandet Per Nyhaug og
Finn Westby som ogsA deltok
under
Arets
flotte
Storbandkonsert pA Mjr
ungdomsskole.
Denne gangen skal disse
musikerne vre med bandel pA

to lAter, og den siste tiden har
gAtt med til finpussing og perfeksjonering av samspiliet
forteller bandets PR talsmann
Viggo Aker Olsen. Han sier at
bandets aambisjoner er A vre
et godt danseband som legger
vekt pA dansant storbandmusikk. Programmet
fredag vii selvfølgelig ogsA
bre preg av dette, sier Aker
Olsen.

Det er en av de dArligste
kampene de har spilt i Sr, sa
han. De har en tendens til A tape
I regnvr, men det has nok vrt
mye solskinn over pikekampene denne sesongen. de
kan vise til femten seire, tre
uavgjort og to tap.
Det hele startet ikke sA bra, for
midtveis i fØrste omgang tok
LillestrØm/Fram ledelsen 1-0,
men det knekte ikke jentene.
Like for pause utlignet Gry
Sku1burst4 , etter at Hege
Anita Johansen hadde et skudd
som gikk i tverrliggeren. I andre
omgang hadde Enebakkjentene
et godt tak pA kampen , og det
var fulit fortjent at Jane Buer
fastsatte sluttresultatet til 2-1.
Etter kampen fikk hver og en
overrakt bronsemedaije, og
jentene var strAlende fornøyd.
En tredjeplass i en slik
sammenheng er ikke noe nederlag.
Laget besto av :Jennifer
Tefertilier, Pia Lill Andersen,
Janice Fingal, Kari Merete
My/u; Hege Pettersen, Anita
Habberstad, Jane Biter, Ellen
Buuer, Anine Skaar, Hege Anita
Johansen, Gry Skuiburstad,
Merete Si'endsen og Kristin
Torstvedt. Trener er Glenn
Robert Skaug og lijelpetrener
Chris Nyborg.
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Ncerbilde av Ragnhild JØlsen.

Hun søkte et liv i skyggen
Av Ragnar W. Nord
Hun sØkte use i kunsten, pâsto
dikteren Hans E Kinck om
Ragnhild Jølsen. Man hvem var
hun egentlig, den ravnsvarte
kvinnen som bodde blandt tause
trar dypt inne i ruvende
enebakkskoger ? Hva vet vi om
hennes liv, foruten overleverte
anektoder om en mystisk
kvinne som skrev dystre
romaner og som tok en overdose sovemedisin en januardag
i 1908 ? I disse dager foreligger
Kari
litteraturforsker
Christensens bok "Portrett pA
mørk treplate" og som her
anmeldes for Vignetis lesere.
Det er ikke gjort sAnn sporenst reks A forkiare og utdype
Ragnhild Jølsens vandring i
livets labyrinter og hennes
hemmelige forbund med de
skjulte krefter som lever inne i
sinnets irrganger. A skrive en
bok over samme tema,mA bli
det reneste maratonløp. For hva
skrev ikke forfatteren Peter
Egge om sitt inntrykk av henne
etter et mote i Italia i 1907?
"Et arlig menneske - ogsd mot
neg sel;'. Og et stolt og sky
inenneske. Dc beske, kyniske
ordene fra henne kom med
isnende ro. De utirykie
nøkternt det som 1i4'et hadde
nedfelt i henne. Jeg tmrr at hun
gjennom sine ungdomsdr md
vare butt skuffet for ofte, eller
sveket sa' dypt og avgjørende at
selve livsevnen er grow
skadet...."
Andre samtidige kollegaer
hadde samme mening, selv om
de aidri mØtte henne. Bøkene
gjorde sikkert sitt til dette flatte rende syn, pA samme mate
hadde Amalie Skram innsatt
pamasset, men Ragnhild Jølsens
rykte som bohem nAdde ogsA
den mer feterte Knut Hamsun.
Kinck var den som forsto
henne best og som hadde lest
enkelte utkast til "Ve's mor",
hennes debutroman, men sA var
de da ogsA svrt sA like bade i

form og innhold:"Dette syke
sug laser man ud af Ragnhild
Jølsens første bØker; det er det
som vinder og tvinder saa srt
traadene ut ti! det "bizarre". Og
det samme sug fødte ogsaa
hennes trang til kunst - til at
søke lise i kunst," hevdet han.
Overtro
Mor og far Jølsen betydde mye
for henne gjennom hele
oppveksten, selv om hun var
aidri sA ustyrlig. Han var
grunder og visjonr bruksbaron
med bade fyrstikk- og cellulosefabrikk, som brant ned og ble
gjenoppbygd. Hun var den gode
mor og stor historieforteller. Det
var ikke lite av morens
eventyrlige legender og sagn
hun benyttet I bøkene - ja hun
pAsto at slekten stammet fra selveste Einar Ignarbakke som
levde pA 1200-tallet og som
bygda er oppkalt etter. Ellers
hadde slekten dype rØtter i dette
typiske
østlandske
bondesamfunnet. Her fantes
urimelige lensmenn som brente
hekser og heltemodige bjørnejegere. Det var i dette
landskap av fantasi og
virkelighet, gammel overtro og
dogmatisk kristendom Ragnhild
JØlsen vokste opp. Er det
kanskje sA forferdelig rart at
hun bar fAil en mystikkens aura,
omkring seg?
Lett til sinns var hun slett ikke.
Mll og vakker med beilere i
nrheten,
dyster
og
ettertenksom nAr hun kom for
seg selv. Og i en alder av
fjorten Ar skrev hun haistarrig:
"Trt af livet, aa gid jeg døde;
det er mit eneste ønske. Jeg er
endnu ikke forhrdet til at
drpe mig selv; men jeg faar
haabe at jeg med tiden vil blive
det - det trot jeg ogsA."
Etter konkursen flyttet familien
til Kristiania hvor hun begynte
pA Nissens pikeskole. Hun
svermet pA Karl Johan og fikk
mange kavalerer, blandi andre

Thomas Krag, bror til den store
Vilhelm.
sØrlandsdikter
Foreldrene likte naturligvis ikke
hennes svermeriske uteliv,
spesielt ikke Holm Jølsen - som
den patriark han var. Hun ble
sendt til Romerike som
guvernante, studerte en tid billedkunst og flyttet lilbake Ii!
Ekeberg med forcidrene i 1896.
Det var fra nA og fram til
debuten i 1903 modningsArene
tok til - og for at hun skulle
glemme sine kjrester, fikk hun
et lengre opphold i Tyskland.
Faren og moren elsket henne,
men fryktet samtidig for hennes
ekstreme behov for et
berusende og sødmefylt liv.
Skygger
En skikkelse trer fram i alle
JØlsens romaner, men hver gang
med forskjellige pAkiedninger.
Han har eksistert, for Vibe yang
er identisk med hennes store
kjrlighet, kaptein Halvor
Wiborg fra Kragerø. Senere
kom bygdas kommunelege,
Henrik Jeistrup, og maleren
Karl Dørnberger inn i hennes
liv, bAde som venner og elskere,
men ingen av dem kunne mAle
seg med Wiborg. Om han
gjengjeldte samme følelser
ovenfor henne, skal vre usagt,
men det ambivalente forhold
hun hadde
til han
sannsynliggjores i novellen
"Vibe yang ", som ogsA gAr
igjen som Rikka Gans store
drØm og kjrlighet.
"Det kunde ikke siges i
Anledning af Vibe Vangs
daarlige Ord, at han hadde
Solen i Ryggen, fordi der gikk
Skygger foran ham. Thi der
gued ogsaa Skygger efter ham,
og hvor han satte sin Fod. del
var daaruig Fred under Vibe
Vangs Skygge. Saa mentes:
Den Pige, som gik med ham,
skulde ;'re forbandet, hun
skulde ahdrig finde Gla?de i
Livet - og blei' hun end ikke af
de mange, han hai'de stødt ut i
MØrkei, hvor der var Graad og
Renders Gnidseu, saa skulde
hun ialfald aidrig finde
Kjcerlighedpaa JorL.."
Denne ubehendige trang til A
fortape seg i forbannelsen og A
vandre i et landskap av skygger
var ikke ny. Allerede som
ungjente hadde hun sverget
evig troskap til ofldskapen, fordi en katoisk prest ikke hadde
hatt tid til A hØre pa henne. Hun
fikk etter hvert et noksA
dobbeitsidig forhold til bAde
overtro og kristendom, og
spesielt i "Hollases krønike"
(1906) beskriver hun med
diabolsk penn all fandenskap
Hollases er i besittelse av og
den ondskap som følger i hans
foispor, men samtidig sØker
kunstneren Angelica (engleaktig) mot noe høyere og
edlere - og hun ber til Gud.
"Herregud, hjelp mig
ulykkelige, jeg, som soy og
vaagned til smerte," sier

L,
\\'V,
geT, som var JØlsens venn og elsMaleren Karl DØrnber,
ker - hun star i bakgrunnen.
Pauline Winkel i "Ve's mor",
mens Rikke Gan i dødsangst:
"Har jeg vel nogen skyld i at
min skbne sprang slig frem af
slagterenes liv ?" Hennes niese
Fernanda er klar over at hun
lever i et skjebnebestemt fellesskap, takket vre familiens
ugjerninger Arhundrer tilbake:"Nei, jeg hØrer ikke
der
verken
hjemme
kjrligheden eller hadet gror."
Nyskaper
Dette er bØker som griper,
ryster og beveger oss til ikke
bare en, men mange opplevelser. Kvinnene gAr til
grunne, ofret som de er pA
skjebnens alter og misbrukt
som de er av bedrestilte menn.
De er seksualobjekter i et
imfamt og rAtt mannssamfunn,
de gode krefter trer tilbake og
blir bare tilskuere. Slekt,
skjebne og skyld rAder grunnen
og utgjør den litterre motivkrets. Her er voldtekt og sadisme
("Ve's mor"), incest./"Femanda
Mona") og all den jordiske
djevelskap enn kan tenke seg i
"Hollases krØnike", en rystende
beretning fra gamle Enebakk.
Kari Christiansens biografi
inngir troverdighet med sitt rike
innhold, sin evne til A skue inn
og A avdekke noe av stoffet.
Klausulert materiale er butt
Apnet og tatt hAnd om av et
oppriktig forskersinn, brev og
dagbøker avslØrer hittil ukjente
sider bAde hos den yngre og den
eldre Ragnhild Jølsen. Hennes
desillusjonisme forsøkes oppklart, drØmmen gis synlige trekk
og kjrligheten stAr hjelpeløs
tilbake. Christensen bruker ikke
skisseblokken, men risser opp
et bredt og nyansert lerret om
kvinnen som gikk inn i flatten
og ble der. Eller som hun
skriver i utkastet til sin siste
roman "Den rode host": Og
endelig flammed den op, den
rode HØst, der intet farved Glas
behØver - DØden."
Vi savner nok samtidens syn pA
henne, eller hvem som var
hennes litterare forbilder.
Tolkningen av Jølsens symbolbruk er grei og instruktiv nok,

men jeg synes hun falter i
stayer og tvrer ut bruken av
Freuds seksualpsykologi.
Vinklingen blir for ensrettet,
nyansene uteblir. Selve,
tidsproblematikken, foruten
jegets sentrale plass, burde vrt
framhevd og satt inn i en mer
enhetlig sammenheng, sAsom
ulike kulturelle, politiske og
sosiale forhold. "Rikka Gan"
omhandler jo tiden for 1814,
mens personene i "Hollases
krØinike" opplever det store
interregnum mellom katoisk
nedgang og luthersk reformasjon. Derimot retter hun
søkelyset pA Jølsens noe
ambivalente forhold til bibelske
og mytologiske grunnmotiver.
Christensen pApeker at
mesterverk
Boccacios
"Demakronen" sikkert har
virket inn i arbeidet med
Hollases. Hun gir ikke andre
navn, men det er ikke urimelig
at bAde Brontés "Stormfulle
høyder" og Dicken's drepende
kritikk bar hall virkning.
Goethes "Faust", boken om den
groteske hjeksedoktoren som
inngikk en pakt med Mefistoles,
er en annen klassiker som bør
trekkes fram. Sikkert er det at
Ragnhild Jølsen har lest og forstAtt sentrale punkter i Ibsens
dramatiske skuespill - ja vi
øyner konturene av sAvel
soin
"Gengangere"
"Rosmersholm" og "Vildanden"
i hennes romaner. Sekvensen
med Angelica og mAnestrAlene
kan knyttes til samme
selsomme forestilling i
Kielleands "Else".

Ragnhild Jølsens forfatterskap
mA ses som nyskapende i litteraturhistorisk sammenheng.
Hun brøytet nytt terreng for
forfattergenerasjonen etter
1907, og samme Ar Apnet Sigrid
Undset sin debutroman med en
ganske oppsiktsvekkende
romanteknisk fmnurlighet:" Jeg
bar vrt min mann utro."
Motivkretsen hos Jølsen møter
vi igjen hos Olav Duun og
Taijei Vesaas, Jens Bjømboe og
Haabk Haff - og ikke minst
hos kvinner og menn i Vera
Henriksens bøker.

7% Il dl.,
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Full aff for
lordagsdi*sco

Positivt vedtak om
avfallsbehandliflg
Formannskapet har behandier
Rundgrenutvalgets innstilling
cm avfallsbehandling pa
Romerike, og har gâtt inn for
at Enebakk skal delta i et felles
interkommunalt avfallsselskap
(ROAF), pa de forutsetninger
som er skissert i rapporten,
dersom et flertall av
kommunene gâr med i
seiskapet. Dette seiskapet skal
blant annet legge spesieli vekt
pa miljøforbedring og begrensing av avfallsmengden ved
hjelp av kildesortering og
gjenvinning. Kommunestyret
skal behandle saken i slutten av
mâneden.

Gavepakuinger
Na kan du fit bestlit juiegaven til dine forretningsforblndelser, dine ansatte, fainilie og
venner.

Røket laks - gravet laks - eller
laksepakning med ass. innhold
Pakker med mye god mat og pâlegg

Husnøkkel

Det var stor steniningpd Ytre Enebakk ungdomsklubb lØrdag der
130 ungdom,ner m Øtte frain til diskokveld.

130 ungdommer fra hele
bygda tilbrakte lørdagskvelden pa Ytre
Enebakk ungdomsklubb
som kjørte sitt første lørdagsdisco.
Stemningen var stor da Vignet
stakk innom i tide til a fâ med
seg konserten med kiubbens
husorkester Yellow Rain (tidligere Circus Children.). Bandet,
som bestâr av Stian Thoresen,
Thomas Framnes, Kristian
Høvik og Vidar Krogseter gjorde stor lykke blant den unge
fansen. Det gjorde ogsA deres
absurde humor, med ingredienser som sinnsvake try!lekunster, en dØd bamse som
ikke ville synge og iøspupper.

Rent musikaisk har bandet hatt
stor framgang siden den gang
de het Circus children.
Pa dansegulvet var det
tettpakket mesteparten av
kvelden, og innimelom styrket
man seg med gryterett og
spaghetti.
Det blir fly discokveld cm 14
dager, forteller en fornøyd
kiubbleder Tore Tidemann. Vannskiklubben har stilt opp
med vakiliste for disse
discokveidene heit fram til
desember, slik at vi nâ har
muligheten for a fortsette med
lørdagsdisco hver 14 dag fram
til jul. Flere foreldre har ogsa
ringt og tilbudt hjelp med
discokveldene

Vanvitrig Izeanør krydret konser ten til Yellow Rain. Her Stian
Thoresen og Thomas Frainnes i et absurd tyllenuin,ner

funnet ph strekningen
Ungdomskiu bben/Gr end
esenteret i Ytre lørdag
kveld.
Henv.: Vignetts
redaksjon

Gratis tilkjørt uanaett mengde I Oslo/Akershus og
omegn.
Ta kontakt med kjøkkensjef Lars Krlatiansen
Ut 02 57 10 55 eller 09924529

Arets TVAksjon:

Haondslag til kvinner
i den tredje verden
Søndag gâr ârets store TV aksjon av stabelen. I àr skal
pengene scm blir samlet inn gâ
til kvinner i den 3. verden, og
det er over 40 norske kvinneorganisasjcner som star bak.
I Enebakk vii man stort sette
følge samme opplegg scm ved
tidligere innsamlinger. Det er
likestillingsutvalget som crganiserer og koordinerer aksjc nen i Enebakk. Bade KFUK,
sanitetsforeningen, husmorlagene og forskjeliige politiske
partiet er ogsA med pa arbeidet.
Det skal vre fire stasjcner for
bøssebrerne - pa Stranden
skole, Herredshuset, Granly og
Ytre Enebakk skole. I Ar er det
stort sett voksne kvinner scm er
bØssebrere. - Vi utfordret
kvinner til a stille opp, ettersom
det er hândslag til kvinner det
dreier seg om. Og representanter, We fra deter lokale hjeipepleierforbund og
sykepIeierforbund,!rerorganisasjcner, og andre har stilt villig
opp, forteller den lokaie
aksjonsleder, ider i Lilesti!!ingsutva!get,Ragnhiid Pors boll.. Hun forteller at det gikk
ut brev til alle ickale avdelinger
av de organisasjoner som star
bak innsam!ingen om a vre
med og hjelpe til, og at det ga
god cppslutning.
Bøssebrerne gâr ut fra sine
respektive stasjoner førstkommende søndag k!okken
14.00. - Vi skal prove a nA fram
i alle bygdas kroker og kriker,
sier Porsbøll. Der hvor folk

ikke er hjemme, !egger vi igjen
en folder i postkassa. Bade de
scm ikke er hjemme, og de scm
eventuelt ikke far beøk , far
imidlertid anledning til a gi.
Men i motsetning til tidligere ar
er det ikke opprettet noe sentralt kontonummer. Det blir
lokale bankkontonummer man
kan sende sitt bidrag ti!.
Opptellingen av de innsalede
midlene foregar i âr so m tid!i gere i ABC - bank, og det er
bankens personale scm tar seg
av dette.
Pengene scm bli samlet inn i
ârets TV - aksjon skal gâ til
kvinnerettede prosjekter i den
3, verden. Det er TV aksjonens styre som skal
gcdkjenne hvilke prosjekter
scm far støtte.. Prcsjektene skal
vurderes av et utva!g av styremedlemmer og eksperter pA
kvinnerettet
bistand.
Grunnlaget for tiideiing er
NORADs regler for kvinnerettede prosjekter. Det skal gis
støtte til kvinner i Asia, Afrika
og Latin Arnerika pa en rekke
forskjelllige omrAder - helse,
crganisering, inntektsgivende
tiltak, miljØ, cpp1ring, tiltak
met undertrykking. Hvilke
prosjekter scm skal støttes er
avhengig av hvilke Ønsker og
behov mottakerlandet har. Det
kan dreier seg c tiltak inne
primrhe1setjenesten, stØtte til
fagfcreninger, barnehager, kul tursentre, stØtte til smA
jordbruksprosjekter, hA ndarbeid, husdyrhold..

Det kan dreie seg cm utbedring
av miljøet i slumbyer, trep lanting, bedre cvner.
Det vil ogsA bli gitt penger til
bedre utdanningstilbud cg
ieseopplring, fri rettshjelp,
stØtte til flyktningekvinner.
Verd a tenke pA nAr bøssebrerne søndag banker pa din dør, er
at en fellesnevner for alle
prosjektene som skal IA stØtte
Ira de innsalede midlene er
stØtte til en bedre hverdag, og
muiigheter for kvinner scm far
hjelpen til A fcrsørge seg selv
og sin farnilie. 1/3 av kvinnene
i den 3. verden er nemlig
eneforsørgere

TV-AKSJONEN -89
Kvinner i den 3.verden

NY bi
'l ruftzo b1
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VI SELGER BILEN DIN
RASKT OG EFFEKTIVT
Heriv. Me)dal

i
'lsex!vice
Volvo 240
1978 Volvo 242 L
1979 Volvo 244 DL
1985 Volvo 244DL
1988 Volvo 244 GLE
1988 Volvo 244 GL

biloer vice

TIf. 92 44 14
924565

Apent 8-16
Onsdag 8-20

Gratis lánebil

kr 229.000
kr 320.000

kr 95.000
kr 119.000
kr 119.500

B R U K T B I L E R

PENT BRUKT
88 Ford Fiesta 1.1, rod, 3 d.
87 Ford Sierra 2 L, blâ, 3d.
87 Fiat Regatta st.v., sølv

kr 135.000

kr 169.000

Andre merker
1979 VW Passat LS kr 26.000
1984 Audi 80 CL
kr 61.200
1986 Peugeot 3O9GR kr 75.000
1987 Ford Sierra
2.0 CL
kr 139.000
1987 Ford Scorpio
2.O1 CL
kr 151.000
1987 Mazda 929
LX 2.2i
kr 160.000
1986 Renault 5 TL
5-dors
kr 62.000
1987 Renault 3 IL
3-dors
kr 59.500
1988 Renault IL
5-dørs
kr 74.000

Iii saigs for kunde
1986 Nissan Bluebird
kr 103.000
st.vogn

APENT:
Mand., tirsd., onsd., torsd.
kI. 7.30-20.00
Fred. kl. 7.30-17.00
Lord. kI. 10.00-14.00
rowo

TLF. 06/83 1110 - SMESTAD, 2008 FJERDINGBY

re"elOTTERBECK

kr 219.000

Volvo 440
1989 Volvo 440 GL

ALT I SERVICE OG REPARASJONER

kr 151.000

Volvo 360
1986 Volvo 364 GL
rn/soltak
1987 Volvo 364 GL
rn/soltak
1987 Volvo 364 GL
rn/soltak
1988 Volvo 360 HL
m/soltak

Rask, moderne og rimelig

'5

Volvo 740
1985 Volvo 744 GL
rn/soltak
1988 Volvo 744 GL
rn/soltak
1988 Volvo 745 GL
rn/so Itak
1988 Volvo 744
Turbo

ILB1J1]KKEN
lndustriveien 7
2020 Skedsmokorset
TIf.; 06/87 41 27

THOR

kr 29.000
kr 46.500
kr 99.000
kr 149.000
kr 178.000

-

RENAULT

lJsIIohJ Motor Company as
MED PERSONI.IG SERVICE OVER HELE ØSTFOLD

Besek vr avd. pa Lovstadfeltet
1820 Spydeberg
TIf. 83 76 55
VELKOMMEN TIL ET TRYOT
SRUKTBILKUPPI

87 Mitsubishi Lancer CLX, beige
86 Mitsubishi Colt Winner, blâ m/solt.
86 Subaru El 4 WD red vare
85 Mitsubishi Galant GLS, blâ rn/solt

.

79.000.98.000.72.000.95.000.76.000.47.500.92.000.62.000.

84 Mitsubishi Galant GL, gronn
Alle med tilstandsrapport og garant m/reg.avg.

Lavppls-mafted
BILGUMMI
tinner du
pa 4(Ytpe)

Ytre Enebakk Bensin & Service
TIf. 09/92 44 08

LnnGHUS BIL ,A

4

a's,',,,
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Langhusvrl., 1405 Langhus. Tlf. 09/87 20 02

MITSUBISHI MOTORS CO

ARBEID.UTFØRES

MITSUBISHI
MOTORS

ØNSKES LEID

Jente 22 fir ønsker a leie

0

1 )
EJELTL \
Egil H. Jorgensen
Byggveien 10 - N-1912 Enebakk

leilighet I Enebakk
Heist Flateby. Sikker betaler
Er behjelpelig med barnepass. TIf.: 928058

Telefon (09) 92 62 76
Telefax (09) 92 60 94
Mobiltelefon 094 - 17 467
Personsøker 096 - 17 139

Alt av reparasjoner
utføres hjemme hos Dem

TUL SALGS

eller pa verksted
KjoI, frys, vask,
oppvask og komfyrer

60 cm og 30 cm
Kan ogs& bringes
TIf.: 925021 el.

Schâfer-valper til saigs
Godkjent av alvsràdet + et Ars forsikring
Telefon: 09 8657 57

Saig

-

service og montering

Advokatbistand
Advokat

$kogsved til saigs
30 og 60 cm blandingsved, hentet eller tilkjØrt.
Henv. tif. 92 44 25 eller 92 49 20

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. hf. 875585
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Familiedagen i en tynn tra'd

0

Rolgere Pa
Senteret
Forholdene ved Ytre - senteret og utenfor Løkens
Matsenter har roet seg
betraktelig ned de siste par
ukene. Bortsett fra en del fy11,
og et innbrudd natt t ii Iørdag, ham de siste helgene
forløpt relativt fredelig.
- Jeg merker stor forskjell etter
at Vignett tok opp denne saken,
sier Per Erik østlie. Lørdags
kveld og natt til søndag var det
helt rolig. Da ungdommene
kom fra klubben, gikk de fonbi
og rett hjem. Det har vel vrt
en og annen samtaie rundt om i
hjemmene etter oppslaget i
Vignett, mener østiie. Han
forteller at det heller ikke har
bUtt knust sa mye ølflasker de
siste helgene, men at mange nA
setter dem fra seg i et hjøme.
Det er jo et skritt i riktig retnig.
østlie sier at han er forundret
over Stig Hansens uttalelse om

Den Arvisse familiedagen
pa Ytre Enebakk skole
henger for øyeblikket I
en tynn trâd. Det er Ytre
Enebakk Husmorlag
som stAr bak
Familiedagen
Avviklingen baseres pa
dugnadsinnsats fra
lagets medlemmer, og det trenges mange. En
egen komite er I full
gang med planleggingen
av árets dag. Men
dugnadsAnden er laber.
Familiedagen er et populrt
arrangement i Ytre. Det tilsvarer pa en mate Barnas Dag
arrangementet som Enebakk
husmorlag arrangerer hver hØst.
Det er lagt opp en rekke tilbud
for ungene i form av
forskjellige formingsoppgaver.
Man kan ogsA fâ sydd refleks
pa tøyet sitt, man kan steke vafler, snekre.. Vanhig pa
Familiedagen har ogsA vrt at
barn underholder , og her har

det vekslet mellom musikkbarnehagen pa Vik, Leikarringen, og forskjellige barnekor.
Basar, lykkehjul og saig av kaffe og kaker hØrer ogsâ med. Til
alt dette trenges det mange folk.
- Da vi inviterte til planleggingsmøte var det bare 5 - 6
av vâre 112 medlemmer som
kom, sfortehler leder for famili edagkomiteen Esme Knagenhjelm. Hun tror slett ikke det
kommer av vrangvilje. Folk har
mer enn nok a stâ i med, og
synes kanskje de ikke orker
mer. Da er det viktig a huske at
dersom alle gjor noe, Ablir det
ikke sâ mye pA hver. Det gjelder
over hele linja.. Vi Ønsker
Aangripe dette positivt, og gAr i
disse dager Ut til medlemmene
med brev hvor vi ber om atde
stiller opp og slAr et slag for
familedagen vAr. Det yule vre
synd om vi ikke kunne
gjennomføre den i Ar p.g.a.
mangel pA folk., sier Esme.
Dagen betyr tross alt en solid
inntekstkilde for laget Art, og
de tiltak vi driver for barn og
unge. Det er Husmorlaget som

driver Fjellknatten barnepark
med rundt 30 plasser. Vi driver
ogsA korttiddsbarnehage ( 4 - 5
) Ars klubb, og vi driver
arbeidsstue for barn. Arbeidsstua var er faktisken av de stØrste i landet, bare Bergen og
Trondheim har større
arbeidsstuer. Og det sdom er
kanskje enda vikLigere er at vi,
takket vre ildsjeler hr kunnet
opprettholde en stabilitet, og
kvalitet pA arbeidene vi lager,
som er ganske unik. Her er det
ordentlige ting ungene lrer.
Det har mye A si for gleden ved
A lage ting - at det er kvalitet og
at det er yang. En av
mAlsettingene er A ta vare pA
gamle hAndaverkstradisjoner.
Vi vever, driver med treskurd,
toying av ull o.s.v.
Til alle aktivitetene Are trenger
vi penger, og som sagt betyr
familiedagen et verdifulit
tilskudd. I tillegg har dagen en
egenveri som et populrt
arraangement hvor hele faniili en er sammen og har det moro.
Derfor er det veldig viktig for
oss med aktiv innsats fra alle
Are medlemmer, sier Esme.

følger i kjOlvannet av
bevihlinger. - Det kan ikke vre
meningen at 13 Aringer skal
styre dette. Voksne mennesker
mA kunne fA seg et godt mAitid
med et glass 01 til , uten at det
skal oppfattes av ungene som
aksept pA at de kan drikke.Dessuten har det ikke vrt
kafegjestene som har forArsaket
problemene og braket her nede.
Det vet vi som er her nede. Je
har pratet med ungdommene p
kafeen, og de synes det er for
galt at jeg skal tilbringe helgene
utenfor Senteret pA grunn av
braket. De skjOnner problemene nar du prater til dem.
Langt mer forstemmende er det
A se ungdommer bli kjørt hjem
av politiet for drikking pA
offentlig sted, for sa a bli kjørt
tilbake av foreidre, med
argumenter som at man ikke
har gjort hrverk!

Enebakk kommune
Feiing i Enebakk
Enebakk kommune har med virkning fra 2.okt. 89
engasjert felemester Terje Vernang til a utfere
fefing for &csongen 89/90.
Eventuelle spørsmâl skal rettes til
Teknisk Etat - tlf.: 92 60 60
Brannsjefen

Hao ndballresultater
J 10 Enebakk- Langhus 4-2 J 14 Enebakk 1- Nesodden 2
J 12 Enebakk-Vestby 3 6-1 21-1
10-12
J 12 Driv 1-KrAkstad 13-7 J 14 Dnv-As 2
J 14 Enebakk 2- Drøba k J 16 Enebakk-Vestby 2 3-7
M 6.d Vestby-Enebakk 29-17
I Frogn 7-8

IL Dri*v med
haondballskole
Ikke for er
fotbalisesongen avsluttet
for IL Drivs miniputter,
sA starter entusiastiske
trenere opp med
hAndballskole for 9- 10
Aringer.
Hver lørdag skal ungene trene
hAndball i to timer i
Mjrhalien, og gjett om tiltaket
var popuirt. Et tredve tails
unger sto pA sA svetten silte lørdag ettermiddag.
HAndbailskolen skal trene fram

til jul forteller Magne
Johannessen, som trener
ungene sammen med Tom
Pettersen. Skolen har de startet
pA eget initiativ. Etter jul en
ungene Mare for ordinr serie,
fnem til da vil det ogsA bli
arrangent noen kamper fAr vi
vite. Da ungene var ferdige
med sin dyst lørdag
ettermiddag var det duket for
hAndballens old - boys lag.
Oppmøtet der var ikke fulit sA
overveldende, men snanere et
bevis pA hvor viktig det er at
rekrutteringen er god.

JJintt
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annonse

- Ndrjeg tenker
markedsfø ring,
tenkerjeg
Vignett, sier
dag 1i1.9 leder
Halyard Waade
i Harajama SKO
0

God markedsføring og izyggelig bet] ening er viktig for 0/ct saig, og Harajarna s/co satserpá begge deler.
Fra v. Erna Sikkerbøl, Ruth Gjestand og Randi Waade.

Jeg kan forstâ at mange store bedrifter. bruker
flygeblader i tillegg til avisannonser. Men for
en mindre bedrift som Harajama SKO, yule det
bli aitfor dyrt med 2 - 3 flygeblader pr mâned.
Med jevnhige annonser i Vignett kan jeg I løpet
av aret gi kundene et bilde av vart varespekter.
Kutter dere ned pa* annonsebudsjettet nA
som det er trange tider?
Mange fristes nok til det, men vi tror det er
viktigere enn noen gang olde
a h
innstrammingstider.
Det vi derimot ma' gjøre, er passe pa at hver
krone lii markedsføring er effektiv.
Hvor mye bruker dere til markedsfønng?
Mange hevder at annonsering i Vignett faller
dyrt. De tenker da p5 prisen pr kundekontakt.
Vi har spurt en som har annonsert i Vignett fast
fra første stund om nettopp dette.
- Hvordan er det, daglig leder i Harajama
SKO, Halyard Waade, synes du det er dyrt
A annonsere i Vignett?
Prisen ma ses i forhold til maigruppen, og med
en annonse i Vignett nar vi nettopp de
patriotiske enebakkingene.
Mener du med dette at de som abonnerer pA
Vignett er de samme menneskene som tenker Enebakk nAr de skal handle?
Ja, nettopp

Mange annonsører foretrekker A annonsere
i Vignett bare nAr det er storaviser (som
gar til alle hussstandene) . Elva mener du
om det?
Storavisene er utvilsomt fordelaktige for
utenbygds annonsører. Men Harajama SKO's
annonser har Iett for A forsvinne i den store
mengden nar det er storavis og side opp og
side ned med annonser. SA vi foretrekker de
vanhige avisene.
Mange nringsdrivende tror mer pi flygeblad enn avisannonser. Bar du noen
synspunkter pi det?

Annonsebudsjettet vArt er pa 6 prosent av
omsetningen. Av dette far vi tilbake ca 2
prosent fra leverandørene.
Det betyr mange tusen kroner til reklameutgifter, kroner som kanskje kunne
kommet vel med som fotjeneste i stedet?
Nei og atter nei! Vi regner med at var
markedsføring øker omsetningen med 30
prosent. Sâ det er en god investering for oss.
En annonse i Vignett er med andre ord vel
anvendte penger?
En enslig annonse tror jeg gir liten effekt. Men
jevnlig annonsering i Vignett er meget
lønnsom for oss, sier Waade.

p-----------------------------------------f
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Jente 20 ãr søker rimelig hybelleilighet
SØKNAD OM TIPPEMIDLER 1989

I Enebakk
Ring telf. 924460 fra 9 lii 15 og spør etter Lindveig

Søknad om tippemidler til bygg og anlegg i 1989 ma
sendes kulturkontoret

(Mandag - fredag)

innen 30.10

Emaus

=jL:

mm,

NL Misjonssambandet
Msjonr OIav Straume
besoker oss onsdag 11 .okt. W. 19.30
Vet kom men

Dette gjelder bade nye og fornyede - (gjentatte)
søknader om tippemidler.
En forutsetning for søknaden er at planene pa forhând er
teknisk godkjent

Kulturkontor et

n(

0-gruppa

b

Libra

avholder ârsmøte fredag 20. okt. W. 19
pa Ytre Enebakk skole (Musikkrommet)

Kattunger
8 uker gamle , gis bort
2 svarte/hvite - 1 gri/hvit

NYTT KURS
23/10 starter
vi opp med
en ny gruppe.
Ring Ella, 92 63 39.

Tif. etter Id. 17.00: 92 85 86

'
'C

Hfindbalikamper
I Mjaerhallen
sondag 1 5.okt.

,4nWa/es

av/ee!

holde stengt

bank, Kirkebygden

çd

/

AIJOIC

Vârt hovedkontor i
Kirkebygden ma
dessverre

kI 13.00 G16 Enebakk - RIingen
14.05 M 6. div. Enebakk - Haga
15,20 Vet.
Driv
- Hosle

KILDESORTERING AV SØPPEL

onsdag 18. At.
pga. innstallasjon av nytt EDB - utstyr.
Var filial i Ytre Enebakk holder âpent som vanlig.
I Kirkebygden vii sentralbordet vre betjent for
henvendelser.
Giro til betaling kan leveres i var postkasse

Med hilsen A/B/C bank, Enebakk
TIf. 92 60 70

Enebakk Venstre inviterer til diskusjonsmOte om
søppelbehandlingen i Enebakk. Inniedning ved
Cornelius Smiths, ANØ

Tirsdag 17.10 Id. 19.00
i Nikken s Conditori A/S

Samfunnshuset, Flateby

OBS! Iykkes

Flatebysenteret, HE 92 9160

Slankere UI sommeren!
Ring: FLATEBY:
Gerd K. Flateby tlf. 928546.
Ufore-,familie- og
pensjonistrabatt.

Kom A se kunstutstilling
o
i vAre lokaler pa
Flateby grendesenter

ENEBAKK HUSMORLAG
arrangerer

Vi tilbyr I oktober:

Jijnctt - MARKED
Fr., den
HAR DU NO DU VII
SEIGR - ELIER KJUrE

BARNAS DAG
pa Enebakk ungdomsskole

Efel peisovn,

lordag 14. oktober kL 12-16

brukt, selges rimelig
TIf. 92 82 26

FORD GRANADA, 1977
mod. og
SCODA 120 SL - 1981
mod. til saigs.
GI BUD.
TLF. 92 82 26

SMIN KING
AV KLOVNEFJES!

BOLLEBAKiNG!
SNEKKEABORD!

BARN ETEATE A
ALTER N AT IV
HANDEL!

Alle typer brød
Brus og bolle

kr 10, - - Ikke Iørdager
kr 10,-

Mandager: kaffe og Alebolle
kr 10,Tirsdager: Kaffe og kanelbolle
kr 10,Onsdager: Kaffe og napoieonskake kr 15,Torsdager: Kaffe og bløtkake
kr 10,Fredag : Katie og wienerbrød
kr 10,Lørdag Ailtid ferske varer
Apningstider
Alle dager 10-17 Ifred. 10- 18/lord. 10-14

KAFETERIA!
UTLODNING!
(Inntekten gâr
til TV-aksjori 89)
FYRINGSOLJE • PARAFIN

Rosemahng
Oppclrag mottas
Tif. 92 46 19
Vebjørg Steinset
(Utstilling i Nikkens Konditori pa Flateby

TEGNING — MALING
— TREMOSAIKK
OG MASSE ANNET.
lnng. kr 10,pr. pers.

AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjørn Bredholt, Tomter
TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

11

BIL

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ENEBAKI( Bit VERKSTED

EIENDOMSFORMIDLING

Galleri Nygárd

Vi ordner LAN
for kjoper/selger

Forgasser - Bilelektrisk
Bátmotorer

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Innehaver: Jan Haagensen
c/a Enebakk Finasenter
1912 Enebakk. TIf. 92 71 60

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

RORLEGGER

JOHN A.

Flateby - tlf. 92 80 80

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Galleri - innramming
Gulimedalje i innramming i 1989

KjOpe eHer selge
elendom?

A. NILSENS
BILSERVICE

Kontakt:
TORNERUD - Askim

Utsigts rammeverksted

Bevillingshaver: Adv. Helga A. Trys
Fjellveien 55, 1914 Ytre Enebakk
TO.. 09/92 55 70

Enebakk rØrleggerbedrift

Salgav
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk

v/Trygve E. Andresen
VI UTFOAER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.

REGNSKAP

ebc%kk
5egnskapskontor

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

Godkjent regnskapskontor

Regnskapskontor
SRR.registrert
regnskapstorer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalef;erdingen, tlf. 09/92 64 33

TIf. 92 81 24

Roll N2essvold
Vestli, 1911 Flateby

I
EILAG

BYGG OG ANLEGG

Jan M. Johansen
Mur, puss,

peiser og fliser
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Minigraver til We

sys.adn

S OLH

IM

ALAR MIL L EKTRISK E
SLGNALANLEGG
INNBRLJDDSALARM
CALLINGANLEGG
BRANNVERN

SolheimSsen
1912 Enebkk
Tit. 09/926420

S KKERHETSUTST'YR
VDEOOVEHVAKING
I
EL. REPARASJONER

Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
TIf. 09/92 61 18 — 09/9262 56
094/25 366 - 094/08 438

DAME- OG
HERREFRISOIR
SOL— PARFYMERI

Man.-fre. 9.00-17.00
Tars. 10.00-19.00
Lør. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

GLASS

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt / mur- og pussarbeid
TIf. 92 63 46

Enebakk glass
Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 9246 13

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

Laste- og personbitverksted
PA Rud Industrifelt
Wilhelm Helgesen Motor AS

'
Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
09 modernisering

Fast pris
Tømrer- 09 snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Uttører alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

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

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

1911 Flateby - TIf. 09/92 90 90
utforer alle typer jobber

til en rimelig pris.

Mobil: 094/30 295

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

Drop in eller
timebestiling

Ring
tif. 92 80 49

Apent:
Tirs..-tors. kI. 9 -16
kI. 11 -18
Fre.
Lør.
kI. 9-14
Mandag stengt

i,7/aLL Jt111f35 oj ...MOk. (,esk;/cJ
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
TIf. 92 45 58

KEiI
eacZarna S L

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

TIf. 09/92 83 74

N. Riisgârd,

Kjeller

(Skill Ira Felon. v/flyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
"DR0P-IN> 8.30-14. Stengt helg.

CAUTE'S TRAFIKKSKOIE A/S
Opplring pa bil
Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

SPESIALFORRETNINGER

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

SKEOSMO DYREKLINIKK

TRAFIKKSKOLE

FLATEBY DAME - OG HERREFRISØR

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro

Vet. Knut-Arne Nverdal

NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING- PROSJEKTERING

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
TIf.: (09)92 48 24- 92 47 74.

KVIKI( HENS

• Poliklinikk • Røntgen • Kirurgi
S Lab.serviceS Oppstalling opererte dyr

Grendesenteret, Flateby
92 87 39
Tif. kI. 8.00-15.00
92 80 31
Tif. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

Bedriftsrdgivning

APENT LØRDAGER ETTER AVTALE

D.FREIIAG8,COAS

Stein Darre-Hanssen

Enebakk Tannteknikk

41f
• Regnskap & Forretningsforsel

'I

FRISØR

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

TANNBEHANDL.

Hovel Heiaas

Esso diesel, parafin og fyringsolje

Tlf. 09/924340

A/S

ER

TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

BRENSEL

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Erik Kjelgaard

)

1800 Asklm

Ill
3,

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

Ogsâ kveldstid

ELEKTRIKER

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

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

Alt i innramming

1911 Flateby - hf. 92 86 10

1570

Erliñg Rod A/S

Audi

1JtitlIIF.

huhEsni

r

TIf.

ANDRESEN

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 8021
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 87 37 10

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer
Om nadvendig meter vi
til kjoretimer i Enebakk.

TRANSPORT
Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyllmasse
Flateby - tlf. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

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

Pukk - sand
Korn, gjødsel 09 kraftfôr
1911 Flateby
TIf. 09/92 88 71 - 92 81 46
Mobil: 030/18 932 - 030/18 933

SKILTER/REKLAME
PRODUSENT av selvklebende
bokstaver - tekst-dekor
BIL- og VINDUSDEKOR
SKILTER og LYSREKLAME
DEKORtext
1914 Ytre Enebakk
Tif. 92 47 80 - 92 52 78 - fax 92 52 78

Far skolen ansvaret fra 0 - 6?
Politirunden

Mye taler for at det blir skoleadministrasjonen som i
ner framtid far ansvar for barnehager og førskoler
ogsá I var kommune. I dag er det helse og sosialadministarsjonen som administrerer barns
pedagogiske tilbud fram til skolealder.
I forbindelse med organisasjons og bemanningspla nen for kommunen, som fortsatt er under utarbeidelse, drøftes en overfønng av ansvaret for
barnehage r og førskoler fra helse og sosial - til skoleetat
VAr gruppe har sagt at de ikke
har motforestillinger mot at
skoleetaten overtar det
administrative ansvaret for
barehagene. Selv har jeg ingen
sterke synspunkter pA dette.
Det yule bety en utfordring for
oss pa et omrAde hvor vi ikke
har erfaring, hverken pedagogisk eller forvaltningsmessig.,
sier skolesejf Hans Erik Holm.
Han ser mange argumenter som
taler for en overføring av
ansvaret for barnehagene til
skolen, men del forutsetter Økt
bemanning ved kontoret vArt,
sier han. Og hva overføringen
av barnehageansvaret til skoleetaten vii koste i kroner og
ore, har han ikke noe sikkert
tall pA, men regner med at
nødvendige ressurser følger
med en slik beslutning.
Utviklingen i reIning av at at

Fy11 og brâk

stadig flere kommuner legger
barnehageaansvaret inn under
skoleadministrasjonen tilskriver
skolesjefen en stadig større forstAelse av at barnehagene er et
mer pedagogisk en sosialt tilbud. - økt helhetstenking i
forhold til utdanning av barn og
ungdom er ogsA en del av
bildet.
FØrskole1rerne
utdannes i dag ved lrerskolene, de har samme organisasjoner. Det eksisterer ikke
noe slikt fellesskap mellom
førskole1arere og grupperinger
pA sosialsida. Det er alie disse
momentene, som sammen
med arbeidet med arbeidet med
organisasjons og bemanningsp lanen, som har fort til at søkelyset nA er butt rettet pA en
eventuell overføring av del
administrative ansvaret for
barnehagene til skoleetaten

Interior-Service A/S
har ârets

briaksaig
pa dorer og vinduer
(Strømmen-vinduer, H-vinduer, balkongdører, sponfylIingsdører, furufyllingsdorer og mange flere.)

*

RABATTEB

20 TIL 70%
Salget foregãr direkte fra vârt lager i Lillestrom, i Depot.gt., innkjorsel fra Jonas Lies
gt. vis-à-vis Obs!
APNINGSTIDER:
Hverdager 1.0.00-19.00. Lørdag 09.00-15.00

Interior- Alt 1
Service A/S

Ved senteret i Ytre ble
det fredag kveld og natt
meldt om en del fy11 og
brâk.
En 17 âr gammel gutt
ble tatt for drikking pA
offentlig sted. Det ble
utstedt en bot, og han ble
sA fraktet hjem.
Lensmannen melder om
at flere mindreArige ble
observert i beruset
tiistand.

geV arer Her finner

Sk1rvavn. 20
Sti-emmen. lIt. 06/84 25 40
Apningstider:
Hverdag 07.30-19.00.
Stor parkeringsplass
Lørdag 09.00-15.00

*
*

En 16-king ble kjørt til
fyllearresten, og mAtte
overnatte der. Han ble
tatt for drikking pA
offentlig sted, og nektet A
flytte seg, da lensmannen
kom. Han er ogsA siktet
for A forulempe en
offentlig tjenestemann.
D.v.s. han kiedde av seg
og viste seg i bare
messingen.
En kraftig bot venter
han en av de første
dagene.

Hándlag med barn er ikke nok om skolesjefen skal overta det
pedagogiske ansvaretfra 0- 6. 0/ct bemnanning og Økononziske
ressurser intl følge med, sier skolesjefen, Izerptl snari'isitt i
Kirkebygden barneliage
samtunn med de organiogsA i vAr kommune, tror
sasjonsformer denne yrkesHolm.
gruppen har i dag.
- Ser du ikke probiemer.Kan
OgsA nAr del gjelder tilbud etter
del tenkes at presset pA
skoiedagen
har vi fortsatt en
barnehageplasser blir enda størorganisering av dette i forhoid
re. For hvis skoicciaten har
til et samfunn som ikke eksiste ansvaret for barns pedagogiske
rer. Begge foreidre er ute i jobb,
tilbud fra () - 16, og man fra 7 mange er alene om omsorgen.
16 bar relt til skolegang, er del
Fritidshjem er sArt tillrengt.
da rimelig at tilbudet fra 0 - 7
Men den biten kiarer vi ikke
bare er for defA og utvaigte.
innenfor rammen av det vi
Tror du ikke det yule bli et
disponerer, sier Holm, og
ramaskrik etter here
understreker at her mA man
barnehageplasser.
vre profesjonelle og skilie
- Ramaaskriket vii nok fortsatt
kiart mellom hva som er
utlØses, som i dag, dersom vi
undervisning og hva som er
ikke klarer A prioritere pA en
fritidstiibud.Vi mA definere
annen mAte. Og her tror jeg
skolens oppgaver i dag. Skal vi
samfunnet bare mA ekspandere.
Ia ansvaret for noeutover del
Ansvaret for barn mA bli et
mA vi bAA tiifØrt ressurser. Og
prioritert omrAde. Her mA det
samfunnet har penger! Det er
pløyes inn ressurser, til
mange omrAder som kan We en
barnehager og fritidshjem. NA
slankeprosess. Store nye veianer grunnskolen etterhvert
legg, iufttrafikken, og
strukturert, og store utbygger av
veiutbygginger genereit er
videregAende skoler har Apnet
eksempler pA siike. - Jeg kan
disse iretiIbudene for de
vanskelig se at dette er ting
tieste. NA er det pA tide A Ia et
som bØr prioriteres foran heise,
lØft for de fra o - 6. Her dreier
sosiai og forebyggende
del seg om konkrete
ungdomstiltak. ungdom. For
rikspolitiske prioriteringer.
meg veiutbygginger det
For meg vii det vre en wre A
samme som øking av
rammetimetaiiet.
fA were med og bedre førskoEn
leirernes status. De mA oppvolumauke pA budsjettet, sier
Holm.
iagt fA bedre viikAr.Vi kan ikke
snakke om et barnevennnlig

,

Uforsvarlig
vâpenbruk
Senere samme natt kom
en mann ut av en bil,
med en AG3 i hendene.
Dette var ogsA ved senteret i Ytre.
Han skai ha truet med
vApenet, men en del
vitneforkiaringer gjenstAr. Det viser seg hittil A
vre en del uoverenstemmelser mellom
fokiaringene.
Vedkommende ble pAgrepel først pA søndag, og
han har innrØmmet
uforsiktig omgang med.
vApen.

Innbrudd
En 20-Arig enebakkgutt
ble søndag pAgrepet etter
at han natt til lørdag
knuste en rute og stjai en
del tobakk fra Candyshop i Ytre.
Han har tilstAtt
ugjerningen, og kan
vente seg et oppgjør med
myndighetene.
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