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Kulturprisen til Ole. Weng
Arets kulturpris er tildeit Ole Weng (78). Det
var en svert overrasket prisvinner som seint
torsdag kveid fikk besøk av kuitursjef Per
Sandvik, som gratulerte med favnen full av
roser.
Ole Weng far prisen for sin innsats for bygdas
kulturijy pa en rekke omrtder. For de fleste
er det vel hans arbeid i kulturvernsammenheng som er mest kjent. Men
Ole Weng har ogst bak seg flere âr som
formann i Enebakk I.F. og Enebakk
Ungdomslag.
Et enstemmig kulturstyre sto bak irets
tildeling, hvor det var mange kandidater. Med
sitt vaig har kuiturstyret ogsã denne gangen
til fuile markert at dette er en pris som henger
høyt. - Det vii om mulig bety enda mer bade
for tidligere - og framtidige prisvinnere at en
kulturarbeider av Ole Wengs format ná far
prisen, sier kultursjef Per Sandvik.
Selve prisoverrekkelsen vii skje ved et dertil
egnet kulturarrangement i nar framtid,
forteller kultursjefen
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Glomma -arven

Ohr inn i styret
Rdmann Bjorn Halvorsen far det ikke riktig som
han vii nâr det gjelder styringa over Giomma arven. Det gjør helter ikke heise og sosiaisjef Inger
Haagaas. De ønsket begge fi plassere heise og sosialsjefen i styret for forvaltningen av arven, i stedet
for pleie og omsorgssjef Erik Bergem Ohr.Han yule
radmannen ha som sekreter for utvalget. Men det
gikk ikke. Formannskapet vendte mandag kveld
tommelen ned for forsøket pa a gi administrasjon en
sentral plass i styret.
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Mer plass tl*l Vaktta'rnet
Med fern mot fire sternmer gikk
formannskapet mandag inn for
a tilrâ at VakttArnet Bibel og
Traktatselskap far innvilget
konsesjon for eiendornmen
Solbakken.
Jehovasenteret har fra for av en
eiendorn pa 22 dekar i

nringsomrâdet i ødegrdsIia,
hvor Seiskapets hovedsete i
Norge er plassert. Det er
Eindomrnen Solbakken sorn
ligger mellom Jehovasenteret
og Nylende er pa 1.6 mM. og
selger Agnes Koistad i Oslo
skal ha 250.000 kroner for

tomten.
Landbruksnemnda har tidligere
behandlet konsesjonssøknaden
og gâtt inn for a gi konsesjon.
Hverken landbruksnemnda
eller forrnannskapet har
innvendinger mot prisen
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. Huskonsert
pa Kopâs

Gudstjeneste
sondag 19.nov.
KJ.11 : Stranden bedehus,
Flateby
Fam.gudst. v/Helgheim.
Utdelin(, av 'Godt nyu' til
4.klasse
Kirkekaffe

Førstkommende søndag inviterer ekteparet Aambo igjen til
huskonsert pa Kopâs. Det er
programmet for Londonkon serten 4. desember som ektepa ret Aambo denne gangen vii gi
sambygdingene anledning til a
oppieve.
Marit Osnes Aamb, akkom pagnert av ektemannen Arild
har satt sammen et program
med sanger av Dørumsgard,
Valen, og Grieg. Videre fra
Schumanns Maria Stuart, og
endelig en del brasilianske
saner.
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Søndag vii Marit Osnes
Aarnbø akkonipagnert av
ektemannen Arild gi enebak kingene aniedning dl d opp leve deler a;' den foresta°ende
London - konserten

Enebakk husmorlag

("mDA

irl arr. kurs/hyggekveld

f

(

'l'orsdag 16.11.

s
Fossum Irer oss Iitt om
krydder- og blomsterdekorasjoner

U) 18.30 Fanget i tiden
V) 20.30 Batman

PA Kirkebygden barneskole, hândarb.salen,
onsd. 22. nov. kI. 19.

Søndag 19.11.
B) 16.30 Tarzan flykter
U) 18.30 Fanget i tiden
V) 20.30 Nattens dronning

Er du medlem: betaler du kr 25,-.
Er du ikke medlem betaler du kr 50,+ materialer.

FØDTE
Im

Sentralsykehuset i Akershus,
8/11.89
Bestemor og bestefar Strom
gratuierer Camilla Bakken med
ei lila SØSter.
Ann Karin Strom og Oddvar
Bakken

Er du fly I bygda
- eller har lyst til
a treffe mennesker i koselig
miljø - mot Opp.
Vi serverer
kaffe og kaker.
Utiodning.
Alle velkommen.

se ann
Enebakk Skolekorps
har julemesse
se ann.
Pensjonistforenjngen
har julebord

se ann.

Betel
ukens meter

se ann.

Flateby Kino
ukens filmer
Elf sklgruppa

se ann.

har premieutdeling se ann.
Enebakk nringsrád
temakveld for gârdbrukere
se ann.
Enebakk husmorlag
arr. kurs/hyggekveld se ann.
Ytre Enebakk husmorlag
har familiedag

se ann.

Kuiturdagene

se ann.

Du som ikke fikk med deg
BATMAN forrige uke har
fortsatt anledningen. Den vises
i morgen, torsdag.
I tillegg viser vi ogsa en film
for ungdom pa denne
torsdagen. FANGET I TIDEN.
Handlingenutspiiier seg i
Valby, en dansk forstad. Her
møter vi SVEN, en helt vanhig
tenâring, med brennende interesse for amatørradjo. Svens
mor er pa sykehus og han ma
passe sin iillesøster, Hanna. I en
gammel campingvogn har Sven
installert utstyret sitt, og her
mottar han noen merkelige
signaler. Sammen med sin venn
Bo, kobler ban mdiosenderenlii noen store antenner for a fâ
signalene sterkere inn. Petra,
deres venninne, som de begge
er foreisket i kommer og
besøker dem... Tre ungdommer,
en radiosender, sA hender del..

Barnefilmen er TARZAN
FLYKTER med Johnny
Weissmuller og Maureen
OSullivan. En film som vel
ikke trenger hoen nrmere
omtale. Tarzan skulle vre godt
kjent!
Voksenfjlmen denne uken,
NATTENS DRONNING er en
film som undertegnede sterkt
vii anbefale! En lidenskapelig,
rlig og morsom film om
Arnold Beckofs ni stormfuile âr
som dragartist i New York.
Arnold drømmer om ekte
kjrlighet og respekt i en toff
verden hvor del a sjekke noen
bare for en kveld er en del av et
hektisk natteliv.
Han krever respektfrasom er sjokkert over sønnem
mate a leve pa. Alie som
noengang har halt en mor, eller
en elsker vii le sâ târene trihler i
selskap med Arnold i
NATTENS DRONNING.

Inger

Plakaten
Skiforeningen
har ârsmete

FANGCET I T4DEN

1. Ko,: 13. 8-13:
"SA blir de stAende disse tre: Tm, hAp og
kjerlighet. Men størst blant dem er kjrlighet
Kjrligheten - omsunget, etterlengtet, ettertraktet.
Det er yel ikke floe tema som det er skrevet sA
mange sanger eller bøker om. Det 13, kapitlet i
Paulus første brev til korinterne blir kalt"
kjerlighetens høyssang." Kjr!igheten søker ikke
sitt eget, skriver han. Den høyeste lykke fpr den
fulikomne kjterlighet er A se andre lykkelige. Det er
bare ett menneske som fulit Ut har levd slik, nemlig
Jesus Kristus.
"Det motsatte av kjarlighet er likegyldighet", har
Eli Wiesel sagt. Gud er kjerlighet, og han viser det
ved at han aktivt griper inn for A gjenopprette det
som menneskene har ødelagt ved sin synd: "For sA
høyt har Gud elsket verden at han gay sin Sønn,
den eneb Arne, for at hver den som tror pA han, ikke
skal gA for tapt, men ha evig liv."
La oss ta imot denne kj2erligheten Gud har gitt oss,
og be om at den fAr prege oss.
H.N.

Glomma-arven
Maktkainpen om styringa av Gloinma-arven har
foiferdet oss.
Saken er fra bcde râdinann og etatssjefer butt
hândtert pa en høyst kianderveraig ma°te som har
wert velegnet til a skape 'nistillit til den hoininunale
administrasjon. Varierende arguinenterforforsøkene
pd d skaffe seg oversikt og slyringsrett har va?rt
iØyenJallende. Rddmannen har hevdet det
betenkelige iat en og sainme person skuile sitte i s ret og samtidtg kunne anvise. Han fryktet en slik
dobbeltro lie. Vi skal i den forbindeise avstá fra
andre refleksjoner om sainmenbiandinger og
habiliteL
Men om det er slik at lignende refleksjoner gjøres
ute gian
t
enebakkfolk, Aer Glomma - saken nettopp
knaggen mange vii henge den frustrasjonen pa. Det
er ineget uhetdig z en tid da trang Økonoinz gjør at
We administrasjon og politikere trenger all den
tWit de kan fá na°r cfe blir ivunget til foreta
upopuliere budsjettkutt. Faren ligger i at vi ikke
lenger trorpa deres gode hensikter.
Vi er glade for at formannskapet Adet umuiige i
ra°d,nannens forsøk pa'
gi eta tsjefen tyngde z
forhold til bruken av arvepengene. Vt hq°per
kominunestyret fØiger og, og skjierer igjennom den
maktkampen som heie bygda fØTer uverdig i forhoid
til testators gode hensikter for en gruppe som burde
bit spart for sinaligheter

a

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

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

Til n%dmann Halvorsen Kommuneplanen, forvaitning og prioritering
I forbindelse med ditt
budsjettforslag sitter jeg inne
med et stort spørsmalstegn: Er
du i det hele tatt i stand til a
utføre den jobben du er satt til?
Nâr du vâger a foreslâ a skjre
ned pa f.eks. kulturbudsjettet.
Du bringer oss ned pa et nivâ
som knapt nok du kan forsvare.
Spør deg selv, hva er kultur?
F.eks. skolemusikk, idrett, alle
former (total sanering som en
følge av ditt forslag om a
oppheve tilsynsvaktordningen)
Teateraktiviteter
Sang!musikk
Bibliotek
osv .osv.

Kort sagt a ivareta barn!unge/voksnes interesser for a
utvikie sine positive sider.
Det du oppnar, er en kiar
økning av helse/sosial budsje ttet i Ara framover. Dette vitner
om et relativt snevert menneskesyn.
Men, det er din prioritering. Det
jeg setter min lit til, er at de
folkevalgte prioriterer pa en
annen mate enn deg.
Matte du leve evig i Enebakk
som en ren kuriositet.

Vennlig hilsen
Britt Gaathaug

Bruktsalg for
Braotenstua

Lørdag den 25. blir det igjen
saig av brukt sportsutstyr i
gymsalen pa Ytre Enebakk sko le. Her har du aniedning til a
skaffe deg ski, skøyter, sialomutstyr , Driv-drakter , og
sportstøy til en rimelig penge,
og samtidig bidra til at det
kommer penger i kassa til vide re opprusting av Bratenstua. For
det er den inntekten skal ga til. -

Innievering kan skje fredag
24, fortelier Unni østli som er
en av drivkreftene bak bruktsaiget, som er et helt frittstâende initiativ i forhoid til IL
Driv, seiv om det er laget som
nyter godt av inntektene ved at
speakerbua deres blir rustet
Opp.
Se forøivrig annonse i dagens
avis.

Som beboer og huseier i
Grevlingveien i Ytre Enebakk
vii jeg pa denne maten trekke
oppmerksomheten
mot
kommunens forvaitning og
prioritering. Historisk har
-Enebakk kommune aldri vrt
noén rik kommune. I de siste ar
har den genereile Økonomi forverret seg og palagt den enkeite
A endre forbruksvarer og
stramme iivremma.
Vi har mAttet endre var
prioritering i stort monn. Det
samme forsØker vi a 1re barna:
De far f.eks. ikke dessert fØr
hovedretten er spist. Med andre
ord vii vi lre den oppvoksende
slekt a fullføre det som er
pabegynt for det tas fatt pa nye
oppgaver. (som kanskje er mer
spennende)?
Det samme synes vi skuile
gjeide i all framferd og virke.
Som turgaer i bl.a. Vâglia og
Nylende kan jeg, blant mange
andre na registrere til min store
forundring, og ikke lite
irritasjon, at byggefeltet i
Nylende er tildelt fast veidekke.
Meningen er ikke a si at
Nylende ikke skal ha asfalterte
veier. De som flytter dii, og har
betalt godt for det, fortjener
egentlig et bedre dekke enn
asfalt.!

Logikken i dette, vare
kommuneansatte i forvaltningen er: De som bor i
Haresvingen, Beverveien,
Grevlingveien og tilstøtende
gangveier , synes at nrmere 8
ârs botid skulle kvalifisere til
høyere ansiennitet i spørsmalet
om fast veidekke. Begrunnelsen er at i disse omradene
synes na anleggsperioden a
vre pa hell, mens den sâvidt
er startet i Nylende.
Alle vet sa inderlig vel at alle
veier og fellesarealer tar skade
av utstrakt bruk av tyngre kjøretøyer og anleggsutstyr i
videste forstand. Derfor synes
det lite gjennomtenkt fra
kommunens side, heller a pri oritere Nylende framfor
ødegardslia i dette henseende.
Del er mange som føler at dere
i kommuneadministrasjonen na
har viftet med en stor rod klut!
Del er kjent for oss at fast
veidekke er kalkulert i anleggskostnadene for Nylende.
Til tross for dette synes det
vanskelig a akseptere at det
ikke er mulig a omprioritere.
At slike kostnader ikke var kalkulert i deier av ødegardslia, er
sannsynligvis ikke sittende
ordfører og deler av andre
folkevalgte representanters

skyid, men jeg synes ikke det
fritar kommunens administrasjon fra ansvaret ved a fullfØre tidligere anleggsarbeider.
Nar kommunebudsjettet for en
del maneder siden bie beskaret,
sâ kommunens representanter
seg râd til litt kunst kostende
150.000 kroner. Fint a ha!, nar
blant annet alders og
sykehjemmet hadde kronerulling til minibuss.
Vi som betaler for at dere skal
arbeide for oss , noe som
selvfølgelig ogsâ skjer, er na
kommet dithen at begeret er i
ferd med a renne over.
Talmodigheten er slutt; Det er
nâ sâ mange huller i disse vei ene i ødegardslia at det er plass
til alle kommuens ansatte oppi
dem, og enda kan det gruses
rundt dere!
Vr snill, fd slutt pa denne
unnfallenhet, og sett i gang
med noe konstruktivt i denne
delen av ødegârdslias veinett!
I mens venter vi pa en kald
vinter med fast veidekke inntil
neste v(ar).
Med hilsen
huseier I Grevlingveien
TGF

— Et spark i skinnieggen og
en nedprioritering av etaten
- I kulturstyrets
budsjettforslag har vi lagt
vinn pa a bygge opp om barn
og unges oppvekstmiljø,
gjennom en pAplussing av
posten til alment kulturarbeid. Vi har forsøkt a justere
opp det ettersiep vi har hatt
her, og sett barn og unge som
en prioritert oppgave.
RAdmannens budsjettforslag
bringer oss tilbake pA det
nivAet som vi hadde for fire
fir siden.
Del er en forbitret kultursjef
som uttaler seg i harde ordelag
om radmannens kutt i etatens
budsjett. Og del radmannen først og fremst har kuttet i, er
posten for alment kulturarbeide
- eller pengene som skal ga til
aktiviteten i lag og foreninger.
Her hadde kulturetaten foreslatt
680.000 kroner. Radmannen har
kuttet posten ned med 150.000.
En beSkjeden paplussing pa
ungdomsklubbenes budsjett
med 10.000 kroner pa hver, har
ogsâ radmannen skâret bort i
sitt forslag. Posten til
adkomstveier til marka og
løypemerking, er barbert. 5000
kroner star igjen av 40.000. Det
betyr at løypene ikke kan

holdes apne I vinter. Endelig er
midler til vedlikehold av
grusbanen i Kirkebygda og
Vidotta beskaret med 20.000 i
forhold til etatens forslag. Alt
dette ting som gar direkte pa
barn og unges oppvekstmiljø
og kulturaktiviteter.
Fra
ønskelista (gule ark) har imidlertid radmannen plukket fram
Brâtendammen og satt opp
20.000 til rehabilitering, mens
det ikke ble penger til
kommunalt kulturstipend og
samarbeid med vennskapskommunen var i Sverige,
HammarØ
- Dette er er kiart bevis pa at
kulturen ikke har noen status i
samfunnsplanlegging. Og nar
radmannen snakker om en
gjennomsnittsvekst for etatene
pa 2,9 prosent til neste âr, sa er
i alle fall ikke kulturen en del
av del bildet.
- Det forslaget til budsjett som
foreligger vii fA kiare
konsekvenser for bade
oppvekstmiijø og kulturmiljø
forøvrig i bygda, og det gir ikke
rom for stimulering av kulturelt
mangfold. Kultursjefen kan
ogsa bekrefte at Enebakk med
2,6 prosent av budsjettet til kultur piasserer seg blant

bunnskiktet i fylket när det
gjelder prioritering av kulturen.
- Radmann Bjorn Halvorsen
sier at han kjenner til problemene i lag og organisasjoner,
at de sliter hardt allerede , men
at den aktivitet som skjer i det
friviiiige lag og foreningsiiv pa
barne og ungdomssida i dag
viser at aktivitetene ikke bare er
avhengig av penger.
- Radmannen burde ikke
beskjre kuiturbudjettet for A
fa regnestykket til a ga opp, sier
en indignert kulturstyreleder
Tore Tidemann. - Aktiviteten i
bygdas kulturiiv viserat penger
til kulturen er yel anvendte
penger. PA tross av et lite
budsjett har man kiart a fA
maksimait ut av kronene man
far. Jeg kunne tenke meg a ta
fra ganske annet hold for a fA
budsjettbalkanse. Kuituretaten
er den etat som driver
forebyggende barne og
ungdomsarbeid i nevneverdig
grad. Ressurser til slikt arbeid
burde overføres kulturbudsjettet, hvor vi har vist at vi
far noe Ut av kronene, sier
Tidemann, som synes det er
hell feilslatt A skjre i
bevilgningene til alment kulturrbeid og kiubbarbeid
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Musikkhelg med stor bredde
Janitsjar og kor
i herredshuset
Lørdag ettermiddag var det duket for mote i sang og
musikk mellom Skoghall mannskor fra vAr
vennskapskommune, Hamrnarø, Enebakk Janitsjar
og Ra1ingen musikidag. Det ble en fin konsert som
hadde fortjent et større publikum.
Det var Rlingen musikklag
som inniedet konserten, og
musikken ble presentert a',
musikklagets formann Jon Asl
Enger, som et velkomponert
musikaisk mâltid. Dirigent var
Teije Lillebo.
Sâ var scenen kiar for Skoghall
mannskor som i fjor kunne feire
sitt 70 ârsjubileum.
Dirigent var musikkprofessor
Kâge Dominiqe, som ogsa er
korets leder. Han akkompag nerte ogsâ flere av sangene pa
flygel.. Koret âpnet sin første
avdeling med Sangerhilsen av
Grieg, og fortsatte sâ med Hør I
Orfei Draenger, og Kaeraste
Brøder av Bellmann. Deretter
fulgte Plaisir damour,og en
gammel flamsk sang. Og selvsagt ble dét ogsâ Taube, og
denne gangen Nocturne. Koret
avsluttet sâ sin første avdeling
med Soldatmarsj fra Faust av
Gounod.

Enebakk Janitsjar apnet sin
avdeling med en tysk marsj - In
treue lest. Deretter fulgte On
my own, fra Les Miserables,
med Wenche Lillemark som
solist pa althorn. Sâ fulgte i rask
rekkefølge musikk Ira
Spartacus (For my love fra
Onedin linjen ), Sir Duke, og
Ballade, med Bard Johannessen
som solist pa trompet.
Janitsjaren avsluttet sin
avdeling med feiende sambarytmer i Brazil..
Skoghall mannskor avsluttet
konserten med en avdeling hvor
vi blant annet fikk hØre
Bellmanns Vila vid denne kaella, Povel Ramels Underbart er
kort, og Donau sjung av
Strauss.
Koret avsluttet med en perfekt
framføring av Ja vi elsker.

Skoghall ,nannskor hadde etfint og variertprogralflPâ konserten
Ii herredshuset lrdag.

Fullt hus p A Mjoer
Konser ten med Enebakk Storband og Ytre Enebakk
skolemusikkorps trakk stappfullt hus pa* Mjar
ungdomsskole søndag ettermiddag.
Ytre Enebakk skolemusikkorps
hadde fin bredde over sin
avdeling, og vekslet mellom
marsjer og flotte konsertnumre.
For den som har fulgt korpset
gjennom de siste ârene, er det
fantastisk moro a se hvilken
framgang de har hatt. Fyldig og
lint later del etterhvert med
myke over ganger, og flyt over
spillet. Dirigent Rune
Martinsen har virkelig gjort en
jobb det star respekt av.
Søndag fikk vi musikk Ira
Phantoms of the Opera, Jesus
Christ Superstar, sâvel som mer
tradisjonell korpsmusikk,. med
National Emblem som avs -

lutning pa det hele. Men da vil
publikum slett ikke slippe dem,
og Valdresmarsjen som ekstanummer matte til, for de unge
musikantene kunne motta nok
en velfortjent applaus, fØr det
var lid for Storbandet, som heller ikke skuffet . Mot slutten av
Storbandavdelingen kom
vokalist Lasse Sagen og
klemte til med My way. Nok en
fin konsert i rekken av
musikkarrangementer under
arets kulturdager. Og i kveld er
del kiart for ny konsert . Denne
gang i Enebakk kirke, med
Foten swingbryggeri og Arvid
Lien pa klassisk gitar.

Konser ten er i gang, nied April Sky fra Flateby som første bandpâ scenen

400 jublet for Da Vinci
og lokale heavyrockere
For en stemning, og for et
publikum. Fredagens rockekonsert i Mjtrhalien ble
nettopp den festen arrangørene hadde hApet pa. Rundt
350 ungdommer, samt et 40
tails voksenvakter holdt koken kvelden igjennom. De
seks amatørbanda som var i
aksjon dro stemningen stadig
høyere, inntil Da Vinci inntok
scenen og virkelig satte
ungdommene i kok. Honnør
til ungdomsklubbene i Ene bakk for knirkefritt gjennom fort arrangement
April Sky fra Flateby apnet
konserten, og publikum var
med Ira første stund. Her fikk
lokale band virkelig vist hva de
var gode for. Topp lydutstyr, og
Da Vincis lydmiksere,krydret
prestasjonene. Men kvaliteten
pa amatørbanda var imponerende i seg selv. Yellow Rain. Ytre
usEnebakk ungdomsklubbs husband
band hadde faktisk sin debut i
en sa stor sammenheng. Og de
besto med glans. Gitaristen.
Kristin Høvik stilte spo rty opp
som vokalist, og kom bra ifra
det. TØfft, spør du oss!
Og decibelene drØnnet . Del var
høy kvalitet pa flere av banda.
Spesielt ma nevnes Wolfram
med adresse Rânâsfoss. Den
kvinnelige vokalisten hadde
stemme som virkelig bar.
Sjelden har vi hØrt heavyband
med vokalist av et slikt kaliber.
Sikkert var ogsa den kvinnelige
vokalisten populr hos gutta i
et ellers hundre prosent
mannsdomiflert heavymiljø i
samtlige band som deltok.
Og tett bak kom Saints and
Sinners fra Ski, som ogsa
hadde en meget god vokalist i
Rolf Kristensen. Han ble
forøvrig nummer to nylig i
Talent 89.
Gledelig gjensyn ble det ogsâ
med The Brix Brax Brothers
a and the Platfoot Crocodile,

teaterfestivalens eminente
orkester. Her fikk det unge
publikum demonstrert at
"gamlegutta" kan mer enn
varite - og dansemusikk. Litt
darlig miksing pa dette bandet
gjorde at vokalisten, Espen
Dahl ikke fikk full uttelling pa
en stemme som var fullt pa
høyde med kveldens stjernevokalister. Men applausen ga
tydelig tilkjenne at bandet fall i
smak.
De øvrige banda fulgte opp i
fin stil,. Bade Gipsy fra Oslo,
og Underdogs med musikere
Ira Oslo og Enebakk holdt

koken og var med a tyre opp
stemningen mot høydepunktet
da Da Vinci irmtok scenen med
et forrykende profesjonelt
WL sceneshow og heavyrnu
beste merke. Her var lite
dødpunkter, og publikum var
hundre prosent med.
Hovedbandet oppfordret ogsâ
publikum til en ekstra klapp for
de mange amatørbanda som
hadde vrt med a bygge opp en
rockekonsert enebakkungdommene vil huske lenge, og som
de gjerne vil ha mer av. Sâ
hermed er hansken kastet til
arrangørene....

Da Vinci vokalist, Lars Aass satte ungdorninen i kok
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Salgsmesse hos
julenissekj eringefle
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KIRKEKONSERT
Ons. 15.11 .89 Enebakk
kirke kI. 19.30. Gospel og
kiassisk gitar v/Foten
Swing Bryggeri. Gjest: 91taristen Arvid Lien.
Entré: kr 30,-/1 0,-.
Arr.: Foten

Kjenner dere Romeriksnissene? En ekte norsk
nisse som lages i Ene bakk. Fra søndag og hele
neste uke er de og mange
andre fine ting til saigs
hos Ellinor Lund og
Bjørg Bergskaug I
Flatebydalen.
Vignett avia de to ivrige
damene et besøk. Da var de
fuilt opptatt med a male pa
porselensnisser, og rundt
omkring var det vaser,
lysestaker, nisser i mange
varianter og mye mye annet
De holder pA hell privat
hjemme hos Ellinor, og er
lidenskapelig glad i hobbyen
sin. Vi ringer eller skriver
Europa rundt etter rAvarer, og
vi gir oss ikke for vi har fAtt
tak i det vi vii ha, sier de. SA
del er skikkelig kvalitet over
varene deres.
Nissefamilien er et godt
bevis pA del. Den er norsk fra
innerst til ytterst, men det var
ikke sA lett a fA til som de i
utgangspunktet trodde. Noe
av stoffet til klesdrakten er
av rent Sandnesstoff, som de
fant bortgjemt pA et lager.
Nissene er strikket og sydd
og ikledd toy som kan las av
igjen.
De er en liten verdensberømthet allerede. Damene
hadde en utstilling pA
Frognerhjemmet i Oslo, og
i-lit knm hi i
lcritiske

Kultupdagep
I Enebakk
BIG BAND DANCING
Lord. 18.11.89 i Igriarbakke kI. 19.00. Enebakk
Storband - Big Band Dancing - stort koldtbord og
dans til Storbandet.
Billetter hos Harajama Vardeberg - Ytre Enebakk Bensin og Service,
fra 6. nov. -89.
Kuvertpris kr 225,-.
Arr.: Enebakk Storband

ENEBAKK KULTURKONTOR

Ny kontainer

den koselige nisseBjørg og Ellinor har eget design pa
famillen sin.
amenkanere pA jakt etter ekte
norske suvenirer. De hadde
sett seg lei pA at alt de ble tilbudt var made in Taiwan e.l.
Etter hvert er det kommet flere bestillinger fra den andre
siden av Atlanteren.
Noe av del siste de har prøvd
seg pA er glass. De males
eller sandblAses, og blir til
riktig lekre blomstervaser.

I
-- - - — — — — — — — — — — — — — — — — —

NA Apner de dØrene sine for
sambygdingene. Nrmere jul
flytter de i en fjortendagers
periode inn i en butikk i
Threse gala i Oslo.
I for hadde de juleutstilling
pA posten i Knapstad, og i Ar
har Tomter postkontor huket
tak i de driftige damene.

- Endelig kan hele Enebakk bli
kvitt glass og batterier pA
forsvarlig vis. NA er
inns amlingskontaineren ogsA
pA plass i Kirkebygden. Asle
Oshaug fra teknisk etat
overvAker her at kontaineren
heist pa plass pa
bun

parkeringsplassen ulenfor
Vardeberg. Han bekrefter at
erfaringene med denne
innsamlingen sA iangt er svrt
positiv. Kontainerne fylles font
opp, og folk er svrt tilfreds
med ordningen.

——— ————————

Fra storbyliv til flatbrod
og kyllingslakt pa' Slette
Fra storbyliv i
Minneapolis til gârdsliv
pa Slette pA Hammeren.
Litt av en overgang for
22 Arige Cheri
Herrboldt.
Na ja, aklimatisert seg har hu n
nA fttr god anledning til, tross
alt. Et halvt Ars norgesopphold
hos forskjellige familier i
forskjellige landsdeler, som 4H
utvekslingsstudent har gilt
henne godt innblikk i norsk
levesett og norske tradisjoner.Hun har lrt hândarbeid
som hun aidri for har prøvd seg
pA. Strikking og hekling. Og
hun er svrt dyktig, sier Bent
Slette.
Vi traff Cheri pA henries nest
siste dag pA Hammeren. Ivrig
opptatt med julebaksten,
sammen med matmor, Bent. Joda, det er vel tidlig, men vi
mA ta del nA, sA hun fAr med seg
del 0g.

Del er brune pinner som star pa
programmet, og Cheri tnller Ut
stengene som om hun aldri
skulle ha gjort annet. Skjønt
slike kaker har hun ikke bakt
for. Og Bent prover seg pA en
amerikansk variant, deilige,
sØte Chocolate Chip Cookies.
De er langt ute i bakeprogrammet nA. Tidligere har de
bakt fiatbrød og lefse,
sandkaker og goro, forteller
Cheri, som synes det har vrt
kjempemoro a prove seg pa
slike norske spesialiteter.
NA er del ikke bare
den
kjØkkenaktiviteter
amerikanske jenta har fAtt med
seg pA Slette. - Jeg synes det
var viktig at hun fikk med seg
mest mulig, sier Bent.
Ogavhvada?
- Jeg har vrt med og slaktet
kyllinger, sier Cheri, med et lite
gross. - Jeg yule vel ikke gjøre
del om igjen. Og sa har jeg
melket kuene. Del var egentlig

ikke sA vanskelig, nAr man har
melkemaskiflen til hjelp.
Det har ogsa butt skolebesøk pA
Cheri. BAde Enebakk ungdomsskole, og Ski videregAende har
hun besøkt. - Det var interessant. Og veldig forskjellige
fra skolene hjemme. I Norge er
det mer akademisk, mener hun.
Og er spesielt imponert over at
man lrer flere sprAk her. Og sA
er det mer idrett pA skoiene
hjemme. Her ser elevene fram
til at skoledagen er slutt sA man
kan komme i gang med
forskjellige idrettslige aktiviteter , eller andre ting man er
opptatt av pA fritiden. Hjemme
gar mange av disse tingene inn
som en naturlig del av skolen.
Men sA er vi ogsa pA skolen i
flere timer av døgnet, sier
Cheri.
4. desember drar hun tilbake til
USA. - Da er de i full gang med
juleforberedelsene der, sier
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/ rute med julebaksten. Ti! venstre Cheri Herrboldt og matmor
Bent Slette.
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Solid markering I lnteressant om
heldagsskole
av g runnskoleuka

I forbindelse med grunnskoleuka, var temaet pa
Kirkebygden skole heldagsskolen. I den forbindelse
var det invitert til mote pa barneskolen forrige
onsdag. Som for edragsholder om emnet hadde skolen
hentet inn Trine Suphammer fra Norges
Husmorforbund.

Grunnskoleuka er butt
marker pa forskjellig
vis ved barneskolene i
bygda denne uka.

Av Gunnleik Seierstacl
Hun kunne fortelle at debatten
om heldagsskole begynte for
over to âr siden, og hun hadde
med seg en fersk rapport fra
Høvik skole i Brunt der man
har prøvd heldagsskolen i to âr.
Der far barna gjort leksene pa
skolen, og de tilbys mat og
aktiviteter etter at de vanlige
skoletimene er slutt. Hvordan
slike aktiviteter blir lagt opp er
forskjellig fra kommune til
kommune. Det blir nok
Økonomien som bestemmer
hvor mange tilbud barna far,
for det er vel ikke mange som
kan jobbe gratis i Are dager.
Det er nemlig ikke 1reme som
nødvendigvis skal vre
sammen med barna etter endt
timeplan.. Det kan nok virke
flott at barna slipper a komme
hjem til tomt hus, men
undersØkelser viser at det er de
voksne som er mest fornøyd
med heldagsskole. Bama er mer

Det har vrt âpne dager
hvor foreldre har vert
invitert til a besøke skolen og kiassene.
Ved Ytre Enebakk skole var
det et mandag formiddag
storsamling i gymsalen, med
alisang og opptreden av kiasser
og enkeltelever. Tirsdag var 5.
og 6. klassene pa Ytre pa
Flateby kino og sâ Sigurd
Drakedreper, Sâ har det vrt
innskriving av førsteklasiinger
I den anledning fikk Ytre
Enebakk skole besøk av Kjell
Matheussen, og hue Blâ. Det
har vrt foreldremØter pa
kveldstid. Ved Ytre var temaet
Samarbeid hjem - skole, og ved
Kirkebygden skole var det
Heldagsskole som var emnet.
Del var da lagt opp med
tirsdagen som langdag. Etter
den vanhige skoletiden, ble det
servert mat, og sä var det
Iu1s1JI11g

1'L1V1LcLi

sum

forming, fysisk trening, spill og
lekselesing etterpâ. Onsdagen
var sa foreidrene samlet til
mote om temaet.
Hauglia skole sâ mandag
filmen om Ronja Røverdatter.

Maridagfor,niddag var det storsamling ned eleverfo,ldre og
søsken i gymsalen p Ytre Enebakk skole. Elevene sørget for nye
;: widerlwld,ing. Her spiller May Else Solberg og Sara Mar id
Heistad en sketsj sorn de liar laget sel..
og ved Stranden skole hadde de
samme dag besøk av Barnas
Musikkteater pa Vik. Ellers har
det ogsâ pa Stranden vrt
kveldsarrangemeflter - spil-

lekvelder og kosekvelder med
foreldre og søsken. Og sa har
en av sjetteklassene vrt pa
ekskusjon til renseanlegget i
Skedsmo

skeptiske , og det er jo dem
dette hovedsakelig vedgâr.
Suphammar avsluttet med at
foreidrene er de beste oppdragere, og at vi istedenfor
heldagsskole burde legge
forholdene bedre til rette for at
en av foreidrene kan vre
hjemme hvis de ønsker det.
Hun mente ihvertfall at dagens
alternativ nâr det gjelder
heldagsskole ikke er godt nok
gjennomtenkt.
Debatten gikk livlig over kaffekoppen i pausen, og det virket
som om de fremmøtte forholdt
seg tvilende til heldagsskole i
Enebakk. Det ble hevdet at de
smâ skolenes tid da muligens
yule vre over, av Økonomiske
grunner Heldagsskolen er ikke
spesielt for a heve nivâet, slik
mange mener er nødvendig. Det
er hovedsakelig et tilsynsalternativ for foreldre slik at
barna slipper a komme hjem til
tomt hus.

,a-Vxe toner i
V
Enebakk kirke

Italia vant turneringen
Ved Kirkebygden skole
hadde de lagt ârtes
vollybailturnering til
grunnskoleuka. I fir er
det tredje gang den blir
arrangert, og er for fjerde, femte og sjetteklass ingene.
I âr var det Italia fra sjette,
og Spania fra femte som kom
til finahen.
Det ble spilt kamper hele
uka, og aihe kiassene hadde
satt utenlandske navn pa laget
sitt. Torsdag var det semifinahe og fredag gikk finalen i
gymsalen pa ungdomsskohen.
Det ble Italia fra sjette som
gikk av med seieren, og
dermed gjensto det en
vennskapskamp mot lrerne.
De stilte opp i kostymer, og
var nok ikke like bevegelige
som sine elever, for her ogsâ
gikk seieren til Italia.

Med pa laget var Hans Oppegaard, Kenneth Johnsrud, Unni
Krogstad, Espen Sletteberg, Mariann Torstensen og Knut HovelHeiaas, soin ogsô var kaptein.
Her er de sammen ,ned en ekstra fin rektor Kari Saitnes.

Mange hadde funnet veien til Enebakk kirke sist
onsdag, og fikk høre Freddy Kristoffersen synge og
spille. Det var Kristent krisesenter og Ekebergdalen
pinsemenighet som sto for arrangementet. For de
som gikk glipp av konserten denne gang, blir det
opplyst at det er mulighet for gjentagelse utpâ
varparten.
Et hyggelig innslag var ogsá gjesteopptreden av
Thor-Egil Vam,som er fdt i Enebakk, men er na
bosatt i Sarpsborg. Han sang og spilte trekkspill.

a
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Heder til
Ole Weng
Han satt i bygdas aller første kulturstyre. Han har
vert aktiv i historielaget fra den spede begynnelse.
Han har sittet i bygdetunutvalget, bygdebok nemnda,
prestegárdstilsynet,skogsrádet(landbruksnemnda).
Han har har vtert formann i Enebakk IF, i Enebakk
ungdomslag.Som aktiv idrettsmann, har han hentet
hjem mangt et trofe for innsatsen i skirenn: Ei rekke
med skinnende sølvpokaler vitner om det. Og pa
veggen i stua i Váglia henger et elghode med et
imponerende gevir. Arets prisvinner har ogsá vrt
en ivrigjeger.
Men først og sist , er Ole Weng levende opptatt av A
ta vare pA fortida gjennom aktivt kulturvern med
tanke pA kommende generasjoner.
Senest i forbindelse med 250 ars jubileet for grunnskolen
deltok han aktivt, bade med
etableringen av skoleutstilling en i herredshuset, og ute pa de
forskjellige skolene, hvor han
fortalte ungene om skoledager
i det gamle Enebakk. BAde pa
Mjr ungdomsskole, og
Kirkebygden skole, satt ungene
stille som mus, og lyttet til Ole
Wengs beretninger.
Ungdommen interessert
- Det beviser tydelig at
ungdommen e iiteressérf: i
gamle ting. De er interessert i
hvordan barn og unge hadde det
for i tiden. Det fAr jeg flere
eksempler pA. Forleden hadde
jeg . besøk av ungdommer fra
Mjr ungdomsskole som var
interessert i gamle bilder i forbindelse med arbeidet med
JØlsen prosjektet.
PA sine skolebesøk har Weng
ogsA hatt med lysbilder fra
gamle dager i Enebakk.
Historielaget har samlet et foto arkiv pA over fire hundre bilder
i forbindelse med arbeidet med
bygdeboka. Av disse har vi
laget lysbilder av 120, og
ungdommen er veldig interessert nAr jeg viser disse
lysbildene.
Bygdetunet
Som medlem av
bygdetunutvalget har Arets
prisvinner gjort en betydelig
innsats. SA er det da heller ikke
unaturlig at nettopp dette har
vrt en hjertesak for Ole Weng.
Som nabo til Orderud var han
ofte pA besøk i den 200 Ar gamle vaningen, som nA er butt
bevart som Enebakk bygdetun.
Registrering av arkiver
- Hva ser du som viktige
arbeider i kulturvernsammenheng framover?
- Noe av det jeg synes er
veldig viktig nA er registrering
av arkiver, for A bevare viktig
bygdehistorie for ettertiden.
Det finnes en del protokoller
fra lag og foreninger. Disse bØr
registreres, og dette er en
prioritert oppgave for Historielaget.
- Synes du det offentlige prioriterer kulturvern høyt nok?

He/se og sosial:

Okonomikurator
overst pa onskelista
0

Høyest pA
prioriteringslista til helse
og sosialsjef Inger
Haagaas stAr en
Økonomikurator. Det har
rádmannen imidlertid
ikke funnet plass til i sitt
budsjettforsiag.

blir etatens budsjett stØrre enn
skolens.
Grunnen til at etaten Ønser seg
en økonomikurator er de stadig
stigende sosialhjelpsutgiftene.
Abriedet med saker som angAr
økonomisk sosialhjelp tar
kapasitet fra endre arbeidsoppgaver.

Likevel er helse og sosialetaten
den som kommer rimelig godt
Ut av det I budsjettsammenheng: For første gang i historien

Andre prioriterte oppgaver som
ikke har fAtt plass i helse og
sosialbudjettet er 1/2 1 spesialsykepleier i psykiatri, 1

kontorassistent, og en hjemmekurator til forebyggende
barnevern.
- Det er ogsA behov for økt
innsats i hjemmesykepleien. De
varsiede nedskjringene i
forhold til ansvarsreformen,
gjør ogsA at vi ikke fAr midler
til nødvendige investeringer i
den forbindelse, sier Haagas.

- Blfikopi - ikke budsiett
- Jeg oppfatter

Bygdeboka viktig
- Interessen for A ta vare pA ting
-for éttertiden er der nok; men
det er vel sA at pengepungen
ikke alltid strekker til. Hva
som er synd er at vi ikke far
penger til A gjøre ferdig siste
bind av bygdeboka, sier Ole
som for kort tid siden
var med pA fotoregistreringen
av bilder til bygdebokas siste
bind. Dette var et arbeid som
V'/eng og Barthold Butenschøn
gjennomførte i regi av
Historielaget.
Bekyrnret for Engerhoim
.Prisvinneren er ellers bekymret
for vern av husmannsplassen
Engerholm. Det er flere Ar
siden det ble fattet vedtak om at
plassen skulle vernes.- Det var
jo planer om en liten sti fra
plassen og over til Bygdetunet,
slik at det kunne henge i hop og
fungere som en enhet. NA har
byggefeltet etterhvert spist seg
sA innpA at det er fare for at
dette ikke lenger lar seg gjøre
am utbyggingen i omrAdet
fortsetter, sier Weng.
Aktiv prisvinner
Ole Weng er oppvokst pa garden Weng i Kirkebygda som
eldstemann av fire brødre. Han
er utdannet agronom ved
Landbruksskolen pA Hvam.
FamiliegArden overtok han i
1946, og har drevet den fram til
for to Ar siden da han overlot
den til en nevø,og selv flyttet til
vaglia. Der kan han treffes ofte
pa turer med hunden Trulte, en
trofast følgesvenn gjennom
mange Ar. Men han gar ogsa
gjerne til hande pa gArden nar
det trenges. Og eiendommen i
VAglia krever ogsA sitt. Stor
tomt, og mye a holde i stand.
Nok a sta i med, aitsA, for en 78
- Aring som fortsatt gjør en
uvurderlig innsats i bygdas
kulturliv.

rAdmannens
budsjettforslag som en
blAkopi av 89 budsjettet.
Det er egentlig ikke et
budsjett i den forstand,.
Skal denne tendensen
for tsette, vil jeg ikke
invitere skolene til noe
seriøst budsjettarbeid i
det hele tatt, sier sko lesjef Hans Erik Holm.
- Driftsutgiftene til skolen er
beskAret med 3, 9 prosent i
forhold til etatens forslag. Det
betyr blant annet at vi ikke far
penger til A. kjøpe 1rebøker
som samsvarer med M - 87.
Forlagene har nA kommet med
skikkelige lrebøker , og vi

skulle gjeme fornyet en del ute
pA skolene. I fjor fikk vi
riktignok et forskudd, og vi fikk
mye for de 125.000 kronene vi
da fikk forsküttert. Det er vi
selvfølgelig glade for, sier
Holm.
- llers er det gledelig at
rammetimetallet har fAtt stA
ubeskAret, men beklagelig med
den sterke beskjringen av
tilsynsvaktordningen som
foreslAs. En reduksjon med
300.000 kroner, til 100.000 pA
denne posten, betyr at det blir
lite igjen av ordningen. Det er
da ogsA meningen at den skal
opphøre. Det er synd, for det er
gjeve arbeidsplasser, og vi bek1acer a matte si app folk.Om det
sies app lrere i skolen er
pA det uvisse. Nedgang i

kiassetallet betyr kutt pA 50
rammetimer, og rammetimer
betyr lrerressurser, i dette
tilefellet 2 lrerstil1inger, sier
skolesjefen. Men hvor mange
1rere som blir til neste Ar, hvor
mange som flytter vet man ikke
for pA vArparten.
Ellers bekiager skolesjefen ny
utsettelse av investeringene til
Kirkebygden skole.
Utover den potten skolen har
fAtt er det listet app diverse
behov pA gule ark. Tilsammen
beløper tillegsbehovet seg til 4
millioner kroner. og omfatter
blant annet M 87 tilpassede
1rebØker, EDB - utstyr,
1remidler, vedlikehold av
anlegg, kurs diverse utbedringSarbeider pA Mjr ungdomsskole og Ytre Enebakk
skole

expert
C.er 2000 acforretn nger Eropa

DEMONSTRASJON
av Bosch foodprosessor MCM 1500
lordag 18. nov. fra kI. 10— 13
* God parkeringsplass
* Vi filer deres nye
nokler

095.-

* Vi er din egen
nrbutikk
* Vi kjorer Ut
varene gratis
(inntil to mu)

Bosch stovsuger Ia'
8ft01Mjb64q & &teILUL
1100W
1912 ENEBAKK GODE TILBUD PA BOSCH:
vaskemaskin - torketrommel - oppEL. INSTALLASJON
OG- FORRETNING
vaskmaskin - kjøleskap - fryseboks komfyrer - microbolgeovner - kjokken(02) 926300
maskiner og smaapparater
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Styret far nâ en sammensetning
med ordfØrersom Ieder,Ieder i
helse og sosialutvalget som
nestleder, nestleder i helse og
sosialutvalget, en representant
fra de ansatte pa sykehjemmet,
en for beboerne, pleie og
omsorgssjefen, og en en frittstäende representant som skal
velges av formannskapet.
Videre gikk formannskapet inn
for at det skal velges personhige
varamenn for til styret. Et
forsiag fra Jorunn Buer om at
styret kun kan disponere
rentene pa arven fikk bare to
stemmer. Flertallet sluttet seg Iii
det foreliggende forsiaget til
vedtekter som innebrer at
inntil 10 prosent av kapitalen
ogsa kan disponeres av styret.
Anvisningsmyndigheten blir
imidlertid lagt til râdmannen
dersom formannskapsvedtaket
følges opp av kommunestyret.
Opprinneliforeslo interimsstyret
at pleie og omsorgssjefen skulle
anvise, og helse og sosialutvalget sluttet seg til det.
Helse og sosialsjefen mente
imidlertid at hun var den rette
til a gjøre det, mens râdmannen
at han var personen som burde
inneha det ansvaret.
Kommunestyret avgjør saken
endelig i slutten av denne
mâneden.
Hva som beveget râdmannen til
forsøket pa a gi administrasjonen sA stor tyngde i styret
for arvepengene forblir en gate.
Dog synes det fra sidelinjen
underlig at den som til daglig
administrerer sykehjemmet og
dermed et budsjett pA rundt 15
millioner skulle sitte pa
sidelinjen og vre sekretr
Selv nektet Ohr a kommentere
saken, da radmannens innstililing ble kjent. Han hadde
nemlig ikke fAtt tilsendt papi rene, og var heller ikke spurt
om han var villig til A ta sekretrfunksjonen.
Kanskje var det ansatte ved
sykehjemmet, og i helse og
sosialetatens kurs om stress og
utbrenthet som fikk begeret til A
flyte over for radmannen.
Dette kurset, som ble gjennomført pA en dansketur , og etter
hva Vignett har brakt i erfaring,
i forstAelse med etatssjefen og
representanter for interimsstyret - ble betalt med en del
Glommamidler og arvepenger
fra pasienter til personalet.
Selv sier radmannen at han for
A unnga dobbeltroller ikke sa
det heldig at en person som
sitter i styret ogsA har
anvisningsmyndighet.
Ellers sier rAdmannen at han
ikke har hatt sterke synspunkter
i denne saken, og tar avstand Ira
at det her skulle foregA en
maktkamp.
- Jeg synes bare min innstilling
var logisk i forhold til
forvaitningen av øvrige legater,
hvor det er radmannen som har
anvisningsmyndigheten. Jeg
kan forøvrig delegere anvisningsmyndigheten til andre
dersom det er praktisk. Dessuten har ingen forespurt tidligere hva jeg mener om dette.
Og jeg synes det er uheldig at
interimsstyret ikke har tatt
kontakt oppover i administrasjonen underveis i utarbeidingen av vedtektene.
Styret kan forvalte rentepegene
av arven og inntil 10 prosent av

KUNNGJØRINGER

Marl menighets barnehage
sØker vikar for barnehageassistent, 171/2 t. pr. uke, tirs.,
tors. annenhver fred. fra 15.01. til 23.06.90 m. mulig forlengelse.
Barnehagen har barn i alderen 3-6 âr.
Apn.tid 61/2 t. pr. dag.
Nrmere opplysninger i tlf. 92 42 72.
SØknaden sendes:
Mari menighets barnehage, boks 128, 1914 Ytre Enebakk, innen 26. nov.

(sko
l.,Enebakk skolekorps har

Jule-messe

li

pa Ungdomsskolen i Kirkebygden
lordag 18. nov. kI. 10-16.
Kjop julegavene her, det blir masse
fine hjemmeproduserte gaveartikier
og julepynt for en billig penge.
Korpset spiller kI. 14.
Lotted, kaffe/kaker.

Skiforeningens
Iokalutvalg
bar Arsmøte
pa Ytre Enebakk skole onsdag 6.12.89 kl. 19.00.
Forsiag/saker som Ønskes tatt opp pa motet, bØr vre
Nils Wiik i hende senest den 27.11.
Alle medlemmer av Skiforeningen er velkomne.

HAndballkamper
i Mjerhallen
søndag 19 november
1(1. 12.00 old boys Driv - Kolbotn 1
Enebakk - Kolbotn 4
13.00 J 12
13.55 G 14 Driv - Enebakk
14.50 J 16 Driv - Skogbygda
15.55 K 7.div Enebakk 2 - NLHI

flt!tt

ENEBAKK KOMMUNE

IV

Skoleetaten

Tilsynsvakt ved Hauglia skole

Det er ledig 2/5 stilling som tilsynsvakt ved
Hauglia skole.
Arbeidstiden er meliom kl. 17.00 og 21.00 og eventuelle
helger. Arbeidstiden kan variere fra dag til dag.
Tilsynsvakten lønnes som assistent, still.kode 7210 (ltr.
10-17 med topplØnn etter 16 âr), med tillegg etter hovedoverenskomstens pkt. 5.43 for arbeid etter kl. 17.00 og
pkt. 5.21 for helgearbeid. Tilsynsvakter under 18 âr lØnnes etter still.kode 6600 (unge arbeidstakere) med nevnte tillegg.
Det tas forbehoid om at behandlingen av budsjettet for
1990 kan gi konsekvenser for oppretthoidelse av stillingen. I sâ fall vii arbeidsforhoidet matte opphøre med 14
dagers varsel.
Nrmere opplysninger fás ved henvendeise til Hauglia
skole, tlf. 92 83 10 elier skolestyrekontoret, tlf. 92 60 60.

Badevakter/hadebetjent veil Folkebadet

(Enebakk ungdomsskole)
Det er ledig 2 stillinger som badevakter - en av hvert
kjønn - saint en badebetjent til Foikebadet ved Enebakk ungdomsskoie. For stiilingene kreves livredningskurs.
Arbeidstiden er hver fredag fra kl. 18.00-21.00 med unntak av skolens ferier.
Stiliingene iØnnes som badebetjent, still.kode 7022 (itr.
10-17), med tillegg etter hovedoverenskomstens pkt. 5.43
for arbeid etter kl. 17.00.
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse til skolestyrekontoret, tif. 92 60 60.
SØknader for begge stillinger vedlagt kopier av attester
og vitnemál, sendes Enebakk kommune, personaikontoret, innen 24.11.89.

Enebakk Pensjonistforening
Julebord avholdes pa Flateby Samfunnshus
for medlemmer
onsd. 13.12. kl. 17.00.
Bindende pámelding innen 1.12.
Tif. 92 62 61 eller 92 62 82

4

Enebakk Senteppapti

minner om Bygderâdsmøte onsdag 22. november U. 19.30
hos Thorvaid Ungersness, Ytre Enebakk.
- Kommunestyresaker - Budsjettet.
Mediemmene velkommen.

it

it

if

ti

Bar/
julesaig

pa Misjonshuset
Váglivn. 7, fredag 17. og
lordag 18. nov.
Se plakater og flygeblader.
Hjertelig velkommen!

prosent disponeres, ma brmannskapet inn i bildet. Skal
over 20 prosent anvendes er det
kommunestyret som mA god-.
kjenne dette.

PIHSEMEHIGIIETEN
YT11L ENEUAXK

Onsd. 15.11. kl. 19.30:
Bibel og born.
Torsd. 16.11. kl. 19.30:
Ytre Enebakk skole. Jan
Antonsen synger og vitner i forbindelse med
skolebesØket.
Fred. 17.11.: Ijngdomssamling hos Sol og Roar
etter korØvelsen.
SØnd. 19.11. kl. 10.00:
SØndagsskole.
Kl. 18.00: Birger Sandli
og Hornorkesteret. Misjonsoffer.
Velkommen til Betel.

Gärdbrukere I Enebakk
inviteres til a delta pa en temakveld for landbruket pa
BØndernes Hus
tirsdag 21.11. ki. 19.00.
Tema: Utfordringer tilknyttet landbruk i bynre omrader v/avdelingsieder Astrid NØrsterud.
Oppstarting av husdyrproduksjon v/BjØrn A.
Opsahi.
Enebakk naringsrád
Enebakk Landbrukslag
Enebakk landbrukskontor

TAKK

t Hjertelig takk
for all venniig deitagelse ved var alies kjre
Martin Martinsens
bortgang.
Til stØtte for kreftsyke barn kom det inn kr 10.460,-.
Annie Martinsen
Øvrige familie

tZ1ignt't
Velkommen til

PREMIE
UTDELING
pa Streifinn torsdag 16/11

Trelast og byggevarer

Tilsiuttet Drtda-Borre9aard A/S

LILLESTROM
SVELLEVEIEN 27 2000 LILLESTRØM
TELEFON (06) 8110 08

DENNE UKEII
20x1 17 mm SILJAN husmannsgulv

pr. M2 kr 135.

12mm veggspon 122x239/244

pr. p1. kr

72

22 mm gulvspon 62x242

pr. p1. kr

77
2950

Agnes tak-ess

pr. Pl. kr

12x95mmfaSpaflel turuki. II

pr. ml kr
pr. m kr

41.

33.

Plastfolie 0.06,50 mz
FJ/ER.o-LErrloftstrapp
Takrenner

kI. 19.00.

39.

pr. mkr

mm rupanel
mm rupanel

Fagmessig utstopping
av fugler og dyr
v/preparant Tom Nilsen
TIf. 09/92 9116 — jobb
09/92 85 90 - privat

Gratis boiler og brus til deltakerne.
Kaffe og kake fáes kjopt.
Loddsalg.

Stor varebehoidning av
antik og brukt

Mot fram og fá din velfortjente premie etter innsatsen i loypa.

Restaurering av gamle
mobler

Her blir det ogsâ anledning
til a melde seg pa den
tradisjonsrike skikarusellen.

pr. ri. kr

kr1095.
25% rabatt

Flateby
Brukt og Anfik

Vel møtt!
Apningstider:
Mandag-fredag
kI. 7-17
Torsdag
kI. 7-18
Lordag
kI. 9-13

v/Karlsen Bilruter
Flateby
TIf. 09/92 91 16 — jobb
09/92 85 90 - privat
Apningstider fra 12-18
Lord. fra 12-15

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL • , Ad
Folio Varmeservice

BEGRAVELSESBYRAER

v/Bjorn Brødholt, Tomter

Ski

IL-I

41,

TIf. 9226 10

AiThO

Bcrctscsb'r
0

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

CHP.STENSRUD EFTF

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

LAVPRISMARKED
BILGUMMI
Finner du pa ttYtreo
Ytre Enebakk
Bensin & Service
TIf. 09/92 44 08

Alle kan vinne
millionpremien!

Ordner alt
Follodistriktets byr
gjennom 60 tr

Sjansen er uk for alle.
I

.... .....,. ...

I

LOTTO

Sveums
IW: Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VIED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.811411

I

—"If
TMMIII

Foig med
i
nwrmiljoet
r
10to111
Ptt

Pass pa a kjøpe

mammakIar
na nár utvalget er

Etter kontortid:
02/97 44 65 — 06/84 1774
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

best

Kart vi i hjelpe med sikring av din bobe.1rift?
Ja . vi leverer innbrudd.•- ..-: tyveriak:rmer,
,...!
eed mu!iahet for bran:- ."••
1''
varaling, til bolige g
ir

ei

rmere inf(

FURUVN. 9- 1911 FLATEBY
TELEFON HELE DOGNET
JOHN EGIL NILSSEN - 9285 33

Vignett-marked
kjøp eller saig
kr 30,- pr annonse

`asjucl ev,

Vi utforer or ovrig alt Innen L
ELEKTRO NSTALLASJONER for liten og s' 0 .

SVEN KANDOLA - 92 4878

Kommer I
hjemmekonferanse
Ordner alt

9

APENT
Man. - fre. ... 9-16.30
Torsdag
9-18
Lørdag
9-14

t-19

Bitteoliten

Barneutstyr - Barnesikring - Mammakirer
Furuvn. 1 v/Vinmonopolet, Askim. TIf. 88 26 97

r

10
SELGES

Familiedag

Tomt selges

Ytre Enebakk Husmorlag
arr. hyggedag, for hele familien
lørdag 18. nov. fra ki. 13-17
Masse aktiviteter:
Troildeig - Tegn deg selv - Maling - Klippe - Lime Snekring - Vaffeisteking.

Kafeteria - PØlser
Loddsalg - Lykkehjul
Reflekssying

som ny, bare gátt 22.500 km.
Farge mØrk blâ, sommer- og vinterhjui.
Ring etter ki. 14: 92 47 43

Vignettmarked
a selge - eller kjepe

Kun kr 30,- pr annonse

Gitarforsterker:
Peavey backstage 30
selges - kr 1200
Effektbokser:
Heavy Metal 400,Ultra Metal 250,Overdrive 200,Henv. tlf. 92 45 35

NB: Kun privat annonsering

(Kalle)

FOrerkort

Minigraver
Henv. tif. 92 88 95

To rom og kjØkken, bad
og garasje til ieie kr
3000,- pr. mnd.
Henv. tif. 09/92 65 36.

Fiat Panda CL 1000, 87-mod.

Har du noe

til ieie.

Leilighet ledig I
Kirkebygden, Enebakk

Henv. Solli
etter ki. 18.00 HE 09/92 73 18

Sort skinnjakke str. 40
ubet.brukt selges for kr 800,TIE: 928317

Film for barna.
Leikarringen danser.
Ballongteateret ki. 15.

TIL LEIE

Klokkerudâsen, Enebakk. 780 m2 soirik
Byggekiar.

Vever du ryer?
Er det noen som kunne tenke
seg a veve ryer for meg?
Henv. tlf. 92 43 89

Har du problemer?
FØler du deg ensom?
Ønsker du forbønn?
Eller vii du vre med pa
vãrt vennetreff? Kontakt
Kristent Krisesenter,
Postboks 76, 1912 Enebakk
Tif. 09/92 72 31

Teorikurs starter 21. nov. ki. 16.30.
Onsdag 15.11.: Kveldsápent til kl. 20.00.
Kom innom, fà en gratis prØvetur.
Tilbud pa TS-pakker.
Tilrettelegging av privat ØvelseskjØring.

GAUTES TRAFIKKSKOLE

J

kr 38G.-

Apent
Fredag
Lordag

10.00-17.00
10.00-18.00
9.00-14.00

fly

SS ?K' 9
Jtcthz7-amcz
Flatebysenteret, 1911 Flateby - TIf. 09/92 83 74

liflflt!t1-

1
•1

lFam oa J%~
BIL

El ENDOMSFORM.

ENEBARK OIL VERI(STED

EIENDOMSFORMIDLING

Forgasser Bileiektrisk
Bâtmotorer
Innehaver: Jan l-laagensen
do Enebakk Finasenter

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

-

1912 Enebakk. lit. 92 71 60

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD

Askim

-

lit. 88 15 70

Vi ordner LAN
for kjoper/selger
SVEIN H. HELLER A/S
JERNB.VN, 2, 1400 SKI

-

TLF. 87 3737

49~ir%r14=4L=,
RAMMEVERKSTED

RØRLEGGER

Galleri Nygàrd
Flateby

Galleri

-

-

JOHN A. ANDRESEN

tif. 92 80 80

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

innramming

Gullmedalje i innramming i 1989

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

1btIIl F.

III1EIIE!iHl

Kjøpe eller selge
elemlom?

Utsigts rammeverksteff

Enebakk rUrleggerbedrift

Alt i innramming
Saig av
medaljeskap og innrammede akvarellavtrykk

Kontakt:
TRYTI EIENDOMSMEGLJNG A/S

v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I R0RLEGGERARBEID

TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.

1911 Flateby tif. 92 86 10
Ogsá kveldstid
-

BeviIhoghave,: Adv. Helge k Tryti
FjeIIveien 55, 1914 '(Ire Enebakk
TIl.. 09/9255 70

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk

-

tlf. 92 43 54

REGNSKAP

Erling Rod A/S

Audi

1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjep din nye el/er brukte b/I hos oss.

TIf. 88 16 15
BRENSEL

ELEKTRIKER
INSTALLASJONSFIRMA

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

Tlf. 92 81 24

Rolf NssvoId
Vestii, 1911 Flateby

-

tlf. 92 63 00

r'4,'fl..,ot7',,5e,I
EIL.AG

- —

BYGG OG ANLEGG

Ttf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

-

Godkjent regnskapskontor
•

SRR.registrert
regnskapsfører
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
-

Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tif. 09/92 64 33

FRISØR

Jan M. Johansen
hf. 92 82 90

Asveien 7, 1911 Flateby

Minigraver til We
Graving transport sprengning
Mur- og betongarbeider
-

-

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

DAME- OG
HERREFRISOR
SQL— PARFYMERI

Man.-fre. 9.00-17.00
Tors, 10.00-19.00
Lør. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk

FLATEBY DAME

-

-

Drop in eller
timebestiling

tit. 92 54 13

Ring
tif. 92 8049

KER

KILTER/REKLAM

Apent:
Yirs..-tors. kI. 9 -16
kIll -18
kI. 9-14

Mandag stengt

DEKORtext
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 47 80 92 52 78 fax 92 52 78

hf. 92 63 46

Enebakk glaSs
Svein Thorsen
FjeIIvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

-

tlf. 9246 13

SPESIALFORRETNINGER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

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

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pr/s

Laste- og personbilverksted
pa Rud lndustrjfelt

Wilhelm Helgesen Motor AS
1911 Flateby

-

,zc',(aL'k .J(/? og .J'(0k. i'ezf,tc,)
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk
TIf. 92 7050 Mobil 030/14 290

utforer alle typer jobber

Eiektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrøm
Bil Eiektro
-

Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.
TIC 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705
BYGG- OG TOMMERM[STER

Ostlie a.s

Per-Erik

1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING PROSJEKTERING
-

-

-

-

T1f.09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

RBRLEG1ERBLJTIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING
All moon • Sanitar • Varme • MoernlserIng

TANNBEHANDL.

Stein ljarre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby
hf. ki. 8.00-15.00
92 87 39
Tif. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale

Enebakk Tannteknikk

* Saig og service av kjøleog fryseutstyr
* Hydrauliske slanger og koblinger

Enebakk Markiseservice

Markiser

-

TAN NTE KN IKE AM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

Persienner

-

Gardinbrett

inneh. Leif Vedai
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
hit. 92 45 58

TRAFIKKSKOLE

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Oppl>ring pa b/I
Teorikurs

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09/92 62 94

• Polikiinikkl Røntgen S Kirurgi
S Lab.servjce • Oppstaiiing opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKI(
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisg0rd, Kjeiier
(Skilt fra Fetvn. vfflyplasseri(

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

-

Fase II

Tif. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 87 37 10

Masse A Kiasse B
Teorikurs KjØretimer
-

—

Om nodvendig meter vi
til kjoretimer i Enebakk.

TRANSPORT

KVIKI( HENS

TUmrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

-

lit. 09/92 90 90

till en rimelig pris.
APENT LORDAGER ETTER AVTALE

MYRFARET 2,1400 SKI. TLF. 09-871457

-

SPESIALFORRETNINGER

Alt / glassarbeid
Alt / mur- og pussarbeid

'OIav C. Jensen
& Son A/S

'-

-

-

GLASS

BYGGSER VICE

-

PRODUSENT av selvklebende
bokstaver tekst-dekor
BIL- og VINDUSDEKOR
SKILTER og LYSREKLAME

-

Steinar Nordahi

Regnskap & Forretningsfersel
• Bedriftsrádgivn,ng
SystemAdminjstrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
II!.: (09)924824- 92 4774.

OG HERREFRISOR

Fre.
Lor.

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

ICR

sys.adn

Mur, puss,
peiser og fliser

Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

Regnskapskontor

utforer alt i el-installasjoner
1912 Enebakk

Cj~nebctkk
50SX)2040N0NE9S
I4.SEMIS
egnskcpskontor A/S

Hovel Heiaas

Strømsborg &
Enersen A/S

Esso diesel, parafin og fyringsolje

Erik Kjelgaard

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

TEPPE ENGROS A/S

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fylimasse
-

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

Brodrene Sandás A/S

-

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21

1911 Flateby

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
-

Mobil 030/06 359

-

12—

Glogg og glede
hos store og sma
Stor glede over hele linja da Mari menighet holdt
kranselag pA menighetssenteret lørdag formiddag.
Gløggen ble holdt rykende varm over en glørne i den
solide stubben som var plassert midt i storstua. Og
den varmet godt i det kalde ruskeveret som trakk
godt gjennom lokalet.

En milepel er nAdd for Man
menighet.Râbygget er ferdig,
og underetasjen skal were klar
til a ta imot barnehagebarna i
begynnelsen av januar, dersom
alt fortsatt gar etter planen.I
begynnelsen av desember i fjor
var det innvielse av tomta, med
kaffetâr og grillkos. Mye har
skjedd i løpet av de snaue âret
som har gâtt.
Pa veggene inne i Senteret var
det hengt opp tavie med utklipp
over historien fram til I dag, fra
saig av sølvaksjer og produksjon av Enebakkspill, til tomteinnvielse og dugnad fram til
lørdagens kranselag, hvor store
og smâ i menigheten gledet seg
sammen over resultatet sa langt.
Og for a pynte litt ekstra opp
hadde ungene i Bjerkely
barnehage laget flotte malerier
som prydet veggene. Kallskap.
øvstegârd holdt en liten andakt,
og sa var det kiart for trekking
av lotteriet i Enebakkspillet.

Bruktoymbutikk
pa Flateby
Flatebysenteret bun nA et tilbud rikere, og
lommeboka blir litt drøyere, for i lokalene inntil frisørsalongen Apner Vera's butikk med kommisjon av
brukttøy.
Fna i dag blir det mottak av toy, mens offisiell
Apuing for saig blir 1. desember.
Vet en Vera Bergflødt som trAr til med dette - en ide
hun har brent med lenge.
Dette tilbudet skulle vel lette
samvittigheten til noen og
enhver. Her kan toy fra hele
familien leveres inn, men stØrsteparten bun nok barne- og
dametØy, sier Vera.
Hun pâpeker at tøyet ma høre
sesongen til - altsâ vinteren, og
at det ma vre rent og hell.
Hun har hatt kontakt med en
brukthandel i Oslo, og regner
stort sett med a følge det
samme opplegget. I samarbeid

med innleveringskunden blir
del fastsatt en pris, og butikken
beregner seg provisjon. sa blir
tøyet hengt opp for salg.
Oppbevaringstiden er fra seks
til atte uker, og er del ikke
solgt innen den tid, sâ kan
kunden enten ta det tilbake eller del blir gitt til et godt
formal.
Butikken vil vre apen hver
dag.

Bygget, som det star nA, har
kostet totalt 500.000 kroner og
mye dugnadsinnsats. For a fa
begrep om dimensjonen, kan
det til samenligning nevnes at
det er omtrent halvparten av det
som foreløpig er brukt I planleggingen av Klrkebygden sko le.

1

Glad gjengforan inenighetssenteret lørdag.

Hfindball- Enebakk
resultater Senterparti
5- 2
Enebakk- Siggerud
Driv 1 - Nesodden w.o. til
h.l.
Enebakk 2 - Nordby 10 - 5
Enebakk 1 - Vestby 4 13 - 4
Enebakk - Langhus 1 9 - 10
M 5.div. Dnv - Kurland 1
14-20
D 5.div. Fjellhamar 2 - Enebakk l8-20

I var omtale av Enebakk
Senterparti i forrige avis
snek det seg inn et par
feilaktige navn. Det gjaklt
stortingsrepresentanten
som besøkte Enebakk 6
mars. Han heter Leiv
Blakset.
Navnet pa nestformann
etter valget pa ârsmøte skal
vere øivind østvâg.
Redaksjonen bekiager feilen.

Cheri, og fortsetter tØrrtreningen pa brune pinner. N
har hun snart kofferten full av
norske juletradisjoner hun kan
overbringe. - Nâr jeg kommer
hjem far jeg vel tenke pa a fâ
meg en jobb, sier den unge
amerikanske jenta som har
tullført studier innen personaladministrasjon og organisasjonsutvikling.- Det har vrt et
fantastisk halvar her i Norge.
Jeg har lrt veldig mye, og jeg
har nydt oppholdet pa Slette,
ikke minst fordi dette er den
familien jeg har vrt i hvor det
har vrt noenlunde jevnaldren de familiemedlemmer. Bent
Slette pa sin side, synes det har
vrt fantastisk hyggelig a ha
den amerikanske jenta i huset.
Hun anbefaler pa det varmeste
at folk griper en slik sjanse nâr
man blir forespurt. Det er
utbytterikt We for gjesten og
for vertsfamilien. Selv har Bent
na gjenopptatt kontakten med
en gammel venninne i USA en AFS student som oppholdt
seg i Berits hjem for en 30 ar
siden. Til sommeren skal Bent
antagelig over a besøke henne.

Vera Berg flødt er alt et kjent ansikt pa Flatebysenteret, og blir
tatt vel i mot med tiltaket sitt.
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