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ENEBAKK-DiSTRIKTENE.

Mot i skaid j uleheig
for hundre hj em
Det gãr mot en iskald juleheig for
over hundre enebakkhjem, som
fortsatt ikke har betalt strøm1gninga . Fredag startet Everkets folk pa runden med
tanga. Na vises ingen nãde, sier en

byrsk E-verkssj ef Jan
Floberghagen. Han frykter likevel
ikke at noen blir sittende i kulda
med mørklagt tre pa julekvelden.
Med kniven pa strupen, blir det
ofest en rad pa et eller annet vis.

Fine darner pa lulebord
Mens løsslagavisenes
grelle overskrifter
for teller om grádige
pleiere som spiser opp
sykehjemspasienters
julemat , kan vi her i
Enebakk varte opp
med pleiere og
personale som gir av
sin fritid og lager
julebord og fest for
pasienter og beboere.
Julebordet pa
sykehjemmet er
etterhvert butt en
hyggelig tradisjon
tradisj on.
Ved âretsjulebord
deltok fler e av bebo erne aktivt med
under hoidning, og
stemningen var høy.
Her synger Marie
Heiãs og Ulla Siljebøl
om to smà fine damer.

i alt 6 - 700.000 har E-verket
tilgode fra enebakkinger . 170
abonnenter fikk stengevarsel i
slutten av november. Da var det
utestãende belopet over en
miflion.
1eth
- Derso folk—Er
med a betale regninga, lønner
det sea med en henvendelse hit
for forfall, sier E-verkssjef
Floberghagen. Noen har ogsà
henvendt seg og fâtt utsettelse,
noen har fatt dele regningen
opp. .Kommer folk i oktober er
vi vennhg stemt nâr det
gjelder a finne en losning.
Enkelte kommer først nâ, med
bØnn om utsettelse. De far avslag med beskjed om at pengene
skal inn fØr jul. Folk har hatt lid
nok pa seg til a kontakte oss for
komme fram til en ordning.
- Du sier at folk som regel
belaler med kniven pa strupen,
eller at man finner en ordning.
Hva ligger i del?
Folk skaffer seg penger pa et
eller annet vis, eller de
henvender sec, pa sosialkontoret. Grunnen til at vi gâr Ut med
tanga na, er at folk skal slippe a
fA dette hell oppunder jula, men
ha rimelig tid til a finne en
ordning innen den tid.
Foreløpig tror jeg ikke vi har
matte stenge strømmen hos
noen av de abonnentene vi har
besØkt, sier Floberghagen.
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Vi heiser flagget
og svinger hatten
for nâ er det Trond
som fyller 18.

Gratulerer
Ingeborg Fjeldstad,
Enebakk syke - og aldershjem,
fyller 90 âr 13. desember

Gratulerer!

Gudstjenester fredag 15. og
søndag 17.des.
Fredag 15. kl. 18.: Enebakk
kirke. Lysmesse. Enebakk skolemusikk, Dynamis. Helgheim
Søndag 11. kl.11. MART kirke
v/øvstegârd. Nattverd
K1.18.MARI kirke. Konsert
v/Ytre Enebakk skolemusikk og
Misjonskoret.
Andakt v/øvstegârd

Kjere tante Gunnvor
Hjertelig tillykke med dagen
den 13.

Hilsen Silje og Marianne

FØDTE
SIA 7.12.89
En gutt
Lisa Hvidsten, Enebakk
Dag Christian Haga, Askim

PINMEHIGHETEN
YTIM £NEUAXK

12 17-rl7lr

Onsd. 13.12. kl.19.30. Bibel og bønn.
LØrd. 16.12. ki. 12.00. Felles sangØvelse.
SØnd. 17.12. ki. 10.00.
Søndagsskolen. Ki. 17.00
Vi synger julen inn. Stort
felleskor og hornorkestret. Oddleif Wahil. Ekstra julegave til menigheten etter oppussingen.
Velkommen til Betel.

Sentralsykehuset i
Akershus 10.12.89
Alexsander og Daniel har fatt
en sØster

Hilsen Jan Ole,
Hikle,Pappa og Mamma

Mette og Terje Larsen

Barnas Førjulsfest
Misjonshuset, Ytre Enebakk
SØnda 17.12. kl. 15.00
Barn og voksne velkommen

Rettels
e
I Vignett nummer 46, i
artikkelen om skogbrukets førstedame,
framkommer det at det
i enebakks skoger blir
lagt ned tilsammen 36
dagsverk. Det skal Se!vsagt were ársverk.
Videre ble det sagt av
Bjerkeskogen er pa* størrelse med
kommuneskogene. Det
er ikke riktig.
Kommuneskogene er pA
ca 13.000 mA!.
Bjerkeskogen pA rundt
8000.

Plakaten
Flateby Kino
Ukens filmer se ann

Betel
Julen synges inn
se ann.

Barnas Førjulsfest
i Misjonshuset
se ann.
Of
Arsmøte i morgen.

t

Hjerteligtakk

For all deltagelse ved var kjre Thordis Haugs bortgang
Innkommet til Norsk Revmatikerforbund kr 2.870,Ole Haug

Vcer beredt
Efeserbrevet 6, 14 - 18
Adventstiden kommer hos oss pa den mørkeste tiden av Aret.
Vi termer vâre smA adventslys, og synes det er vakkert It se
lyset skinne i mørket.
Har du tenkt pA hva adventstiden skal minne oss om? Jo, du
vet at adventstiden er forberedelsestiden forjulehøytiden. Den
skal minne oss om Ham som sa: Jeg er verdens lys", Joh.
8,12: Jesus Kristus.
SA er det vel ikke underlig at nettopp adventstiden møter 055
med et kaH om A følge Ham i tro og lydighet.
I vAr Bibel er kristenhivet skildret under flere synsvinkler.
Mot slutten av efeserbrevet er Paulus opptatt av a minne Os
om den strid det er A bevare troen i vare liv. Det gjelder A
were bedredt til enhver tid og stund.
Vi vet at i en stridssituasjon kan det vre skjebnesvangert for
en vaktmann A slappe av og sovne.
Derfor lyder det et kall til oss alle under adventslysets skinn:
Tro pit Jesus Kristus! Ver beredt! Han som kom den første
gangen i ringhet, skal komme igjen i herlighet. Han vii at den
dagen skal bli en gledens dag for oss. Derfor kaller han oss i
dag til A vre beredt til A mote Ham. Vr beredt ved A tro pit
Ham!
S.H.

Desember er julemaned og det
innebrer mange hyggelige
arrangementer av forskjellig
slag. Det hender derfor at kino en ma vike sine forestillinger til
fordel for julemesser o.l. - men
kommende uke kan vi glede oss
til ordinr kinovisning pa
torsdag og søndag.
Husker dere Patrick Swayze i
filmen DIRTY DANCING. Na
bar dere anledning til a se ham
igjen i ungdomsfilmen DIRTY
TIGER
ER . Lin am handlinen:
For
den lille hjembyen et sted i
midtvesten i USA. NAr han
vender tilbake, er han ikke
velkommen, - alle husker ham
som en av byens urokrâker med
oppnavnet "Tiger". Dengang
flyktet han fra smabyen p.g.a.
en umoden og ansvarslØs
handling, en handling som odela søsterens bryllup og knekte
faren psykisk. Spørsmâlet han
stiller seg er: Vil de kunne tilgi
ham?
Gradvis utvikler filmen seg nâ
til et drama med fortettet
spenning. Vil det ende like
hApløst som det begynte?
FILMEN PATRICK SWAYZE
VALGTE ETTER KJEMPE SUKSESSEN DIRTY DANCING - ET RØRENDE
DRAMA FRA AMERIKANSK
VIRKELIGHET.
Barna kan glede seg til DEN
SVARTE HINGSTEN OG
ØRKENRITTET. Oppfølgere

av filmsuksesser er ofte sett pa
med noe skepsis. Teamet som
skulle lage denne filmen bygget
over Walter Farleys
ungdomsserie bestâende av 16
bØker, visste at imitasjon av
den forrige filmen ville vre
umulig, og heller ikke ønskelig.
Histoen
n begynner med at den
svarte hingsten blir kidnappet
og fort tilbake til den
marokkanske Ørken av sin rettmessige eier Abu. Tenâringen
Alec som bar tau vare Da
kiarer a komme seg over til
Marokko ved a smyge seg
ombord pa en Pan Am Clipper.
Det er et farefullt eventyr han
begir seg Ut pa, men den vakre
hingsten er det viktigste for
ham her i livet, og ingenting
kan stoppe ham fra a finne den
igjen.
I OLD GRINGO mØter vi topp
skuespillere som Jane Fonda,
Gregory Peck og Jimmy Smits.
Det er et storslagent og fargesprakende epos fra revolusjonstidens Mexico, basert pa
Carlos Fuentes roman "Gringo
Viejo". En halvgammel
amerikansk frØken, den
amerikanske journalisten
Ambrose Bierce og en
lidenskapelig ung general i
Pancho Villas revolusjonsshr,
kastes inn i et stormende og
farlig kjrlighetsforhold under
revolusjonen. Old Gringo fikk
wren av a avslutte ârets
Cannesfestivai

1Iinctt

Speidere pa
juleverksted

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

Skulle onske dere forsto
Vi i Natur og Ungdom skulle
Ønske dere forsto. Alt yule vrt
sA mye enklere da.
Vi mennesker kan fA til de
utroiigste ting. Vi er nesten i
stand til a manipulere naturen
slik vi vii. Det hele er noksA
fantastisk.
Men det var dette med
matpakkekjørere, da. Her følger
en kort forteiling:
"Matpakkekjøreren satt ved
frokostbordet med en kopp
kald kaffe i den ene hAnden og
en brødskiove med makrell og
tomat i den andre, mens han
leste nringssiden i Aften-

Torunn Østli of Stine Soinmer ifull sving, og med tunga
rett i mnunnen blir resultatet riktigfint.
Juleforberedelser kan
vre sã mangt - mye skal
ordnes og lages til den
store høytiden. Meisene
blant KFUK-speiderne
pA Flateby, var invitert
sammen med andre mei ser fra Østre Oslomarka
krets til juleverksted i
Bredtveclt Kirke.Der ble
det klippet og limt, og

resultatene ble riktig
flotte. Hyggelig var det
ogsA A treffe meiser fra
andre steder, og bide
praten og sangen Iød
riktig godt. EtterpA var
det servering av brus og
boiler, for de satte
kursen hjemover med
nok en hemmelighet A
holde pA.

Drosjene i Enebakk
onsker alle kunder

GODJUL
OG GQDT.
NYTT

I

Julaften kjøres bare pa bestilling
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Edith og Erling
Ole Gunnersen Rosenvinge
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527
DØGNVAKT

Ytre Enebakk
TV 013
92 41 24
MobiltIf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
D0GNVAKr

Tove Hagen

I

1

Skogens konge. 0 du store elg,
som kom slentrende Ut av
skogen akkurat idet matpakkekjøreren endelig bestemte
sea for A kjøre forbi bussen".
Riktignok er det pA tide med
forfatterens etterord, og moralen med fortellingen:
Hvis matpakkekjøreren hadde
kjørt med et kollektivt transportmiddei, eller med en
arbeidskamerat, yule det were
veldig fint. Det yule vre mer
sosialt. Han yule ha forutsett sA
mye, og han ville ikke bli drept
av den store elg.
ENEBAKK NU

Det ga* r an A fA det til
I disse stramme budsjettider
hvor alle skriker og jamrer seg
over den offentlige fattigdom
gjør en sea visse refleksjoner.
Hvor mye en jamrer seg, blir
ikke pengepungen stØrre, men
de folkevalgte har en plikt til A
legge seg i selen for A utnytte
kroine bedre.
Kommunestyret vedtok 23110,
sak 66- 89 at kommunen skulle
gi et kontanttilskudd til private
for at de skulle bygge ny vei for
kommunen.
NA stAr veien ferdig. Enebakk
kommune har fAtt splitter fly vei
i en rekordfart og til en pris
som er halvparten av det den
ble kalkulert til. El godt

eksempel pA hvordan samarbeide mellom private og
kommunen air gevinster.
Mandag 18.12 inviteres
Enebakk kommunestyre ien
til samarbeid for gode
løsninger.
Mari menighetssenters barnehage liar søkt om tilskudd til
barnehagedniften i og med at
tilbudet er utvidet til 16 1/4
time pr uke pr barn. Avslag pA
denne søknad vii fore til en
vesentlig forverring av
inntektene for barnehagen, og
mA antagelig dekkes av foreldrene.
Ser en pA kommunens utgifter
pr barnehageplass i kom-

munens bamehager kontra de
private, vii en finne at del er
vesentlige forskjeller. De kom munale er adskillig dyrere.
Det er stor enighet om at
gZati lids

Rnphakk

burclè vrtoeare.
La derfor kommunen inngA et
ytterligere samarbeid med de
som ønsker A drive private
barnehager, ogsA ved A Øke
tilskuddet, hvis tilbudet øker.
Legg prinsippene til side, vis at
del gAr an A fA til noe uten at
kommunens budsjetter fAr en
eksplosiv økning.

Thorvald Ungersness

-————————— —————————————————————

I

B

posten med øynene sine. Han
var stresset,
Ti minutter senere satte han sea
inn i bilen og forsvant. Borte
vekk. Begravd i en sky av blyfri
COISO2INOx/CO2 og vanndamp. Mot Oslo kjØrte han,
med matpakka og østlandssendinga som eneste seiskap.
Han forbannet den fordømte
bussen som han ikke kiarte a
kjØre forbi.
Uff! Den store elgen.
(Europeisk elg - Alcas Alcas,
stort hjortedyr, lever i skogen,
enna ikke utryddet, ferdes av og
til pA enebakkveien). Den var
kjempestor, virkelig enorm.

1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547
DØGNVAKT

Juletraw
Nyhogde, fra egen skog.
Selges fra gArdsplass hver dag.
Bestillmg mottas.
Ungersnes gird
Tif. 92 4009

Par med 2 barn
søker leilighet i Ytre Enebakk.
Tif. 92 83 21

lubb 1 med krafttak
mot okt rusmi*sbruk
Rundt 70 ungdommer og
3 - 4 foreldrepar møtte
opp pA Flateby
ungdomsklubb, Klubb 1,
forrige tirsdag for a høre
Roar Skumlien for teile
om sine egne erfaring
som tung stoffmisbruker
gjennom mange fir.
Skumlien er producer
for filmen Marita, som
ogsA ble vist denne
kvelden.
Marita er en dokumentarjsk
skildring av narkotikamiljøets
heivete, hell fri for den skjulte
glorifisering man ofte finner i
lignende filmer . Personene
kommer tett innpA, og del gjør
inntrykk, nAr ungdomrnene fAr
vile at fiere av de som er med i
filmen er døde i dag.

Skumlien er en av de som kom
sea ut av det. I dag driver han et
rehabuliteringssenter for narko mane for Kirkens bymisjon
Del var sterk kost han serverte
klubbungdommene denne tirs dagskvelden. Cm nedverdigelse og lidelse for den som
er hekta . Cm smAkriminalitet,
om rene mord som kailes overdose. Ailer sterkest inntrykk
gjorde del kanskje da han aysluttet med A vise et bilde av en
kokainmisbruker. Hele nese og
hakepartiet var bokstavelig tall
"rAtnet" bort. Et syn som hang
ved hos ungdommene lenge
etter. Og del unge publikum
kunne bekrefte at det de hadde
sett og hørt hadde gjort virkelig
inntrykk.
- Jeg tror del har fAtt opp
øynene pA en del, eller ihvertfall fAn folk til A tenke, sier
Anja Nans, leder for klubbens

styre. Hun forteller om stadig
Økende rusmisbruk blant
ungdommen helt ned i 13 Ars
alderen . En stor prosent av
bygdas ungdom meilom 13 21 har prøvd, e here driver med
sniffing og hasj, enkelte ogsA
med tyngre stoffer, hevder hun.
Hennes inntrykk er ogsA at
foreldregenerasjonen er klar
over dette, men velger A lukke
øynene. NA vii klubben arbeide
aktivt for A komme misbruket
til livs.
- M kommer til A bruke Roar
videre ulover, sier klubbleder
Renny Hageiin. Seks klubbkvelder framover, to ganger i
mAneden i tre mAneder vii han
komme til klubben . Vi hAper
at han med sin innsikt og
erfaring kan fA folk i grAsonen
til A Apne sea, og prate slik at de
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Sterk forestilling om lyst og li*delse
Nok en gang haglet
superlativene etter en
teaterbegivenhet i
Enebakk. Det skjedde pa
Mjr ungdomsskole lørdag ettermiddag etter
premieren pa
Kjarligheten og døden en collage med
bruddstykker fra
Ragnhild Jølsens liv og
diktning. Smilende og
slitne kunne aktører,
teknikere, kostyme og
kulissemakere motta
stAende applaus fra et
begeistret publikum.

YPPERLIG
Stadig dukker Ragnhild seiv
opp
• I Linda Grongstad skikkeise I
kjruighetsmøtet med Vilde
Vaa . I sangen om kjrlighet og
hat, framfØrt med stor innleveise og stor stemme og
Ingrid Bergstrom. En av
forestillings virkelig store opp levelser er nettopp denne
scenen hvor det ieveres
ypperlig skuespilierprestasjon
av unge Ingrid. Endelig mØter
vi Ragnhild, ved livets slutt og
her er det Helga Onstad som
framstiller forfatterinnen.

BLOMSTER OG LOVORD
Og det vanket lovord og
blomsterdryss. Skolens rektor
Oddvar Stubberud delte Ut roser
til alle medvirkende pa og bak
scenen - og blomsterbukett til
pâdriver og initiativtaker
Kristin Heistad. Blomster til
Heistad som en av pâdriverne
vanket det ogsâ fra kulturstyret,
som tillike hadde roser til alle
elevene som var involvert i
forestillingen. Og ordfører Kâre
Kjølle var ogsâ blant gratulantene, med blomsterbukett og
lovord til Heistad for hva hun
gjennom sitt engasjement har
kiart a dra i gang og mobilisere
i det lokale kulturliv.
SAMARBEID
Som kjent er forestillingen et
ledd i et prosjekt om Ranghild
JØlsen, og alle valgfagelevene
med sine 1rere har vrt med
pa jobben. Formingselevene har
underd Astrid Holtops kyndige
veuiledning sydd de flotte
kostymene, Viggo Karisen har
sammen med sine valgfagelever
laget uhyre effektfulle kulisser,
Terje Buer har bistâtt mediaelevnene med pressemeldinger
og program, og Espen Dahl,
som ogsâ har tiere roller I
stykket, har bistâtt
pa
dramasiden.

Ingrid Bergstrom og Vivvi Karistad Jensen som Marja
ogJørgen. Paret g& igjen igjennom hele forestillingen
STERK OG VELR01SSE1.T
Kjriigheten og Døden har butt
sterk forestilling. Uhyre velregissert, og dyktig vevd
sammen av bruddstykker fra
Ragnhild Jølsens liv og
diktning, med lyst og lidelse
som sentralt tema. Flotte kuli sser, riktige lydeffekter og
nydelig musikk . Alt dette
tilsammen gjør forestillingen
til en opplevelse man barer i
sea, lenge. Utrolig at niendeklasseinger kan levendegjøre
dramet i Ragnhild Jølsens
tekster med en slik innievelse.

AIERLEDES
SA har de da ogsA hatt en dyktig
instruktør og veileder i
dramalrer Kristin Heistad. Og
det var hun som inniedet
irdagens premiere med en kort
oppsummering av Ragnhild
Jølsens liv og diktning. -Dette
er en annerledes forestilling enn
det vi har vrt vant til a oppleve den siste tiden, og den som
leter etter en rØd trâd vii
antagelig ikke finne den, seiv
om tema og personer gâr igjen i
de tekstene som denne collagen
er sammensatt av, sa hun. -

FLOTT MUSIKKFØLGE
Meilom de bruddstykkene fra
Ragnhild Jøisens diktning som
presenteres i 13 scner , dukker
felespiller Arild Hoitop opp
med Sirissen - en komposisjon
av enebakkingen Kristian
Mehli. Dette stykket ble mye
spilt i Enebakk ved ârhundreskiftet Et fint, og riktig inns lag som er med pd A gi helhet til
stemning og tidsbiide. I den
sammenheng mA ogsA Per Arne
øiestads speisaikomponerte
musikk til stykket nevnes. Den
passer perfekt til stoffet.
Musikken er spilt inn i studio
med Per Arne øiestad og
enebakkmusikerne Rune Bratfoss og Aslak Oppebøen.
For de som ikke fikk sett
forestillingen i helga, er sjansen
der igjen i kveld. Da spilles
sykkeL for, ie
omgang i au1en p
3
ungdomsskole.
Forestillingen krever hele tiden
at publkum dikter med.
Apningsscenen er hentet fra
romanen Rikka Gan, og

Helga Onstad som
Ragnhild i "Angelicas
bØnn"
tekstene der blir lest av Trud
Engh. Mørkt, dystert og uhyre
effektfullt er scenebildet og de
unge skuespillerne lever med i
stenmingen med hele seg.
KJIERLIGHET OG DOD
.Scenebildene veksler raskt.
Vi fAr vakker sang av Veronika
Marken og Espen Dahl, som
framfører "Den rode fasan av
gull". for scene og sal inntas av
en lystig gjøgierflokk. Vi
beveger oss fra lystleiren i
skogen, til mørk og dyster skog
med varsler om død og ulykke.
Maija og Jørgen, det unge paret
troverdig levendegjort av Ingrid
Bergstrom og Vivvi Karlstad
Jensen er enimgnsfigurer..

u:::

forventning irr en bid slutt da
Jørgen blir drept. - Bare en liten
sten, sier Marja stille da hun
forteiler om ulykken til Jørgens
foreldre. Og man fryser pd.
ryggen.

)

Scene fra lystleiin i skogen, med Espen Dahl, Tnide Engh og Elin NØkleby.

Rose til Ragnhildfra rektor Oddvar Stubberud, som
ogsc hadde rose til alle de andre medvirkende.
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Trivefigj*ulebord Pa" Sykehj*emmet

Enebakk
kommune

Enebakk
kommune-

Deilig skinkesteik, riskrem, og masse fin underhoidning. Hvite
duker, levende lys og
feststemning. Det er
stikkord for Arets
julebord pa
Sykehjemmet.
Julebordet ble avviklet
forrige torsdag metFfull
oppslutning av b eboe re, ansatte og pArørende.

styre
rnnkalles til mote i Herredshuset mandag 18. desember 1989 ki. 09.00 NB
SAKLISTE
Godkjenning av protokoll fra kommunestyremOtet 27. november 1989.
Rullering av organisasjons- og bemanningsplaner -2. gangs behandling. Karl Lund & Br. legat - utdeling 1989.
Oppsigelse av lokale avtaler med lrerorgamsasjonene. Oppsigelse av
lokale
arbeidstidsordfinger. SOknad om rett
til saig av 01. Pengestromsanalyse - oppfOlging - InnfOring av purregebyr m.v. Revidert
kontrakt for levering av
elektrisk kraft. <<Idrettens anleggsplan 1989-94
for Enebakk>> - Forsiag.
Øking av kommunale avgifter. Tllskudd til private barnehager/-parker.
Betalingsregulativ
for
kart- og oppmiingsarbeider i medhold av Delingslovens § 5-2 for 1990.
Betalingsregulativ
for
byggesaker i medhold av
plan- og bygningslovens
§109 for 1990. Utnyttelse
av kapasiteten i heldagsbarnehagene. Enebakk
Energiverk - StrØmtariffer og anleggsbidrag for
1990. Budsjett 1990 Enebakk
Energiverk.
Budsjett 1990 - Enebakk
kommuneskoger. Enebakk kommunes budsjett for 1990. 2. budsjettrevisjon 1989. OverfOring av budsjettmidler
til 1990. Jordpolitisk
arealvurdering - UttalelSe. Referatsaker. Eventuelt.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa
formannskapskontoret i
kontortiden
ki.
08.00-16.00. Saklisten er
ogsá utlagt til gjennomsyn pa Enebakk folkebibliotek i âpningstiden.
Kãre KjØlle, ordfører

ill festen kom ogsA halve
trekkspillgruppa "Frisk Luft"
for a underholde. De sa ja pa
kort varsel, etter at Per Aabel,
som skulle vare kveldens store
opplevelse matte trekke seg
p.g.a. sykdom. Det la imidlertid
ingen demper pa festemningen
utover kvelden, hvor beboere
og ansatte i fellesskap stilte opp
med fin underhoidning.
Innledningsvis ønsket Ingrid
Matheussen hjertelig velkommen. Pleie og ornsorgssjef Erik
Ohr oppfordret til et halvt
rninutts stilihet
for a minnes
de som var gâtt bort i âret som
gikk. Ohr kastet ogsâ fram
tanken om en pârørendefo.
rening eller Sykehjemmets
venner som kunne arbeide pa
det sosial plan for enda mer
trivsel for beboerne .Det were
seg gjennom besøk,
underhoidning eller turer av
forskjellig slag.
Gerd Røsjø leste prolog W
festen. Denne var skrevet av
Sykehjemmets "husdikter
Magne Sthre. Begge bor pa
sykehjemmet, og bidrar ofte
med opplesning og dikt til
spesielle anledninger. Gerd
Røsjø leste ogsâ dikt av
Asbjørn Dørumsgard senere pa
kvelden.
-Den gode julematen smakte
fortreffelig, og 95 Ar gamle
Trygve Svarthol visste a takke
for fnaten i velvalgte ordelag,
med oppfordring om applaus

Vi gjengir her Magne
Stethres prolog til
julebordet
Det d verepensjonist
det er slett ikke trist
Alderstiygden er god d
ha
Hvor skulle vi ellersfdtt
pengerfra?
Men en hobby ma' man
ha
ellers gdr det ikke bra.
Setter en seg til med
hendene ifanget
gdr det fort nedover
med mange

Tiygve Svarthol, 95, hadde i oppdrag a takke for inaten,
noe som han inestret tilfulle. Her fdr han en god klein
av Heidi Holm.
for det dyktige kjøkkenpersonalet. Han takket We dern, og
det øvrige personalet og pârorende for den fine festen som
var stelt i stand.
Ogsâ ordfører Kâre Kjølle
takket for festen. som han kalte
- ârets høydepunkt for oss som
er her.En herlig ettermiddag, sa
Kj011e, og takket for den varme
og kjrlighet som alltid hersker
pa Sykehjernmet.

Marie Heiâs og Ulla Si1jeh
henholdsvis beboer og ansait
sto for et av kveldens kosteligste innslag, der de iført sine
fjonge kostyrner, sang Vi er to
sma fine darner".
SA var det tid for kaffetâr og
kaker, og Frisk Luft dro til med
sus i belgen. , og underholdt
utover kvelden.
Det er ansatte pa sykehjernmet
som helt uten vederlag steller i

God jul
fra Magne S2ethre

stand julebord for pasientene.
Dette er etterhvert butt en
hyggelig tradisjon, som tier enn
beboerne setter pris pa. Her kiarer de ansatte a skape noe av
atrnosfren fra et godt hjem, og
beboere far hygge seg med alle
godsaker som hører julemiddagen til., og som de fleste er
vant til.

Minigraver
til leie.

IL Drivs julekalender

Henv. tif. 92 88 95
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Jeg broderer og syr sd
tiden den flyr
Eli er god c2 ha, hun sier
alt er bra
Nd viljeg were herpd
denne Jest,
hylle alle som er gfest
De som jobber, vi som
bor
sitter nâ rundtfeststemnt
bord
Sd med disse enkie ord
Ønsker jeg liten og stor
Gudsfredpd denne ford.

"Frisk Luft" stilte opp pd kort varsel, og var et populcert innslag under julebordet

7.Iigutt
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Julestemning pa Granly

Bli enige - eller sØk
'OM utslippstillatelse
1

Adventstjd er tid for
forventning og forberedelse. Sft ogsft pA
Granly i Dalef)erdingen
hvor folk var samlet
søndag ettermiddag for A
syngejulen inn. Med
levende lys og til toner

fra Enebakk skolemusikkorps senket
julefreden seg I sinnet en
kort
ettermiddagsstund.Kor
set spilte alle de kjente
og kjrejulesangene, og
folk sang med i Glade

jul, Kimer i klokker, Jeg
er sA glad hverjulekveld
- og litt Hompetitten og
Pr øysen mA ogsft were
med omjulestemningen
skal bli fuilkommen.

0

Formannskapet har nâ behandlet Tron Nilsens søknad om
rett til ekspropriasjonsrett til
vei, vann og kloakk til sin
eiendom pa Lotterudfeltet.
Saken ble utsatt i begynnelsen
av juli, slik at kommunens
advokat kunne vurdere den.
Den vurderingen foreligger nA,
og som resultat har
formannskapet vedtatt a ikke
anbefale rett til ekspropriasjon.
Stridens eple er at tomten
Nilsen ikke far byggetillatelse
pa tomten, fordi den ikke har
tilknytning til vei, vann og
klakk. Det trodde Nilsen den
hadde da han i sin tid kjØpte
den. Men, det var dersom visse
klausuler i kjøpekontrakten var
oppfylt. Nilsen kjøpte tomten
av BrØdrene BarbØl. Klausulen
var at kjøper forpliktet seg til a

ta rabygget Ira BarbØl. Det ville
ikke Nilsen. Dermed ingen
tilknytning ifølge Barbøl.
Nilsen blir ikke kvitt tomta uten
mulighet for tilkobling til vann
og kloakk. Det er bakgrunnen
for sØknaden om rett til
ekspropriasjonsrett.
Kommunens advokat sier imidlertid veitilknytningen er ikke
det noe problem ettersom veien
ved tomta nâ er overtatt av
kommunen Tilknytning til
avløp kan Nilsen skaffe seg
enten gjennom avtale med
BarbØl, eller ved a sØke om
utslippstillatelse
Dermed sâ ikke formannskapet
det nødvendig a gi Nilsen rett
til ekspropriasjonsrett. De sier
imidlertid at de kan bista
partene med a finne en løsning

Arets siste
lovetann?
Enebakk skolernusikkorps var med pc a skape stemnning da julen ble sunget inn pc
Granly sØndag kveld

Skolen. vii stoppe
gelatinkrigen
Skolestyret ber nA
kommunens Øverste
myndighet om A stoppe
voksnes krigslek pi
Durud. "Krigen" gAr
som kjent ut pA A skyte
pA hverandre med
gelatinkuler I som
inneholder rødmaling.
Den som treffes markeres med "blodfargen' og
erda' død".
Gelatinkrigen foregâr hver
søndag . Krigerne ifører seg
kamaflasjedrakt og skyter løs p
hverandre.
Det er Ytre Enebakk skole som
har tilskrevet skolestyret og
bedt kommunen medvirke til a
fâ satt en stopper for krigsleken.
- Omrâdet der krigsleken
foregàr er butt et fristende
oppholdssted for barna som bor
i omrâdet, sier rekior Jan

G.Sthren. Han forteller at
problemene allerede har meldt
seg pa skolen ved at en elev har
tatt med seg gelatinkuler o
kastet dem pa vinduene og p
klrne til lrere.
- Men hovedârsaken til at skolen Ønsker a fâ stanset denne
form for voksenlek er at den
motarbeider de hoidninger som
vi star for og Ønsker a fremme i
skolen. Vi Ønsker ikke at
elevene skal vre vitne til at
voksne sikter pa hverandre med
gevrer og skyter for a treffe selv om det bare er med
gelatinkuler, sier Sthren.
- Jeg har ingen motforestillinger
mot a fâ stoppet krigsleken, og
sier meg helt Ut enig med 1rerkollegggiet ved Ytre Enebakk
skole i at denne formen for lek
er uforenlig med de hoidninger
skolen ønsker a formidle og
fremme. Skolene har i ârevis
drevet bevissi fredsarbeid, og

det er derfor helt naturlig at
skolestyret bidrar til a stoppe
krigsleken, sier skolesjef Hans
Erik Holm.
- Umiddelbart kan jeg si meg
enig i den oppfatningen, sier
râdmann Bjorn Halvorsen. Men
hvis vi skal nekte denne geskjefeten, ma vi ha en lovhjemmel.
Det har vi ettersom jeg ser det
ikke. Nar det gjelder etablering
av banen, blir det opp tilbygningsrâdet a vurdere denne i
forhold til plan og bygningsloven.
- Vi har tilskrevet fylkesmannen
for a fa en uttalelse pa etableringen. Foreløpig har vi ikke
fati noe svar derfra,m sier
bygningssjef Stein Marsdal.
Han er ikke sikker pa om man
med bygningsloven i hand kan
age krigerne fra Durud.

Arets siste lØvetann. Vi fant den ph smAbruket hos
Magne Martinsen pA SkAka. Like bak gjødselkjelleren med sola midt imot sto den og lyste . Om den
for tsatt kjemper mot vinter og barfrost I bakken,
eller om den faktisk har banet seg vei opp av den
frosnejorda noen mAneder for tidlig, var vi ikke i
stand til ft avgjøre. Men løvetann i desember - det er
det nA ikke ofte man opplever uansett.

lgnitt

Fiskebil
Formannskapet har innvilget
sØknad fra Sunifisk v/Geir
Sundal fra Fjerdingby om a fâ
seige fisk og fiskeprodukter fra
bil rundt omkring i kommunen.
Sundal sier at han vii betjene
hele kommunen, sâ folk ogsa
utenfor de sentrale strØkene kan
bli betjent.

Krisesenteret
med overskudd
Krisesenteret i Folio hadde i
fjor et overskudd pa 84 tusen
kroner. Halvparten av
overskukddet representerer
statens andel.
Krisesenteret har sØkt samarbeidskommunene om a fâ
disponere 88 - overskuddet til
investeringer, og da spesielt
sikkerhetstiitak. Formannskapet
ga i forrige mote sitt samtykke
til dette for Enebakks del. Det
dreier seg om et beløp pa 1823
kroner

Snøfreseren

7

Masker og improvisasjon
Det er tirsdagskveld, og
dramagruppa i Cést la
vie - ungdomsklubben i
Ytre er i aksjon. Pa guivet Jigger Linda
og
Catrine med ansiktene
dekket av gipsmasker.
De er tørre nA, og Laila
Her til for A løsne den fra
Lindas numne ansikt.Ikke det deiiigstejeg har
opplevd med tett nese
stønner Linda.- Men
moro,ja!!
7-8 ungdommer arbeider ivrig
videre pA gipsformen de har
støpt etter eget ansikt, under
kyndig ledelse av dramainstruktør Haymer Valenzuela,
som har ledet klubbens
dramagruppe i host. Han forklarer hvordan gipsformen fylles
med gips slik at man far en avs
tøpning av sitt eget ansikt. PA
denne bygger man sA med
modelleire videre opp et ansikt
som gjenspeiler den karakter
man er ute etter. Nar man har
kommet fram til den, legger
man fly halvmaske oppA dense.

Dramagruppa - med og uten inaske,: Bakerst i midten,inspirerende lieremester og
leder for gruppa, Haymer Valenzuela.
- Og dense masken er det som
skal brukes i forkant av
forestillingen for A jobbe fram
de karakterene man skal
fremstille.

Vinteren er her igjen, og
snøen ogsâ forhâpentligvis.
Da skal alle ha snøfreseren
fram for a holde veien Apen.
Det har hendt mange
alvorlige ulykker med fresere,
folk har fâtt kuttet bade armer
og bein.
Arbeidstilsynet anmoder om
at freseren sjekkes opp nøye
for den tas i bruk.
Sist vinter var det ingen
alvorlige ulykker med snøfresere., men det skyldes
kanskje den snøfattige vinteren.
La oss gâ en ulykkesfri snøfresersesong i mote.

- Det er en teknikk jeg bruker
mye, og som jeg har tatt med
meg fra Teaterverkstedets teaterhøyskole der jeg fikk min
utdannelse, sier Haymer.
Foreløpig jobbes det masker 1
kiubbens dramagruppe, etter en
periode
med
mye
improvisasjoner. En avs lutningsforestilling skal det bli,

Ungdommene synes det er
kjempegøy pA drama'n, og vii
helst ikke ga glipp av en eneste
kveld. Haymer er bade
engasjert og inspirerende.
Spennende og lrerike kvelder
blir det. Gruppa har ellers et
godi grunniag a bygge videre
pA etter Kristin Helstads
kyndige ledelse det første
driftsAret.

forsikrer Haymar, men jeg vet
ikke enda hva . Bortsett fra at
det blir noe vi jobber fram ved
improvisasjon, kanskje ogsA
med masker. Det blir i alle fall
helt sikkert en annerledes

Engasjert teaterarbeider

overg. fra s. 3
i neste omgang kan fâ hjelp til a
ikke skli enda lenger Ut i ufØre,
sier Renny.
Lensmannsførtefullmektig Stig
Hansen er overrasket vAr
henvendelse om stadig Økt
narkotikaamisbruk blant ung dommen.
- Det er ikke vArt inntrykk, snarere tvert imot. vart inntrykk er
at miljøet er bedre enn pa lenge.
Men det er klart at det er ikke
alt vi vet. Og vi skulle ønske at
A fikk flere meldinger om hva
som rører seg. Vi er helt
avhengige av tips .Vi ser gjerne
at flere kontakter oss, og lover
selvsagt full anonymitet.
- I det siste har vi imidletid
vrt mye ute, og derfor over rasker disse opplysningene
meg. Vi har hatt inntrykk av at
misbruket heller er pa retur, tiere har kuttet Ut, og mange av
dem har holdt seg streite lenge,
sier Hansen.

forestilling. Men den endelige
formen pa det er ogsA avhengig
av de skuespillerne vi har A
jobbe med.

Og her skal inaskene av. Bak gipsen skuler seg Catrine
Stljebøl og Linda Grongstad. Rune Berg og Latla Sater
hjelper turned c lØsne inaskene.

KJflP eller SALG Olotlett
No en annonse I

Det var i host at Haymer
Valenzuela over tok
dramagruppa i Ytre
Enebakk ungdomsklubb, Cést la vie. Kurs i
teatertekniskk stopA
programmet. Paralleilt
med engasjementet i
kiubben har Haymer,
som er profesjonell sku lespilier, spilt hovedrollen, Prospero i
Shakespeares Stormen.
Haymar har spansk far, derav
det eksotiske navnet. Han har
imidlertid bodd i Ytre siden han
var 6 Ar, og tradt sine barnesko
pA Ytre Enebakk skole.
Siden ble det teater og teate rutdannelse. Hjemme, og ute i
verden. For en tid siden kom
han tilbake etter to Ar pa
Madeira, hvor han blant mangt
og mye annet, var stylteinstruktør for en profesjonell
kamevalstropp.

Haymer er utdannet ved
Teaterverkstedets teaterskole pA
Torshov. Teaterverkstedet ble
etablert i 1984, og i 1985 kom
tilbudet om et-Arig teaterskole.
Det i pA Teaterverkstedet pA
Torshov at Haymer har hatt tiere av sine roller., og nA sist i
Stormen, som høstet mye fin
presseomtale - Et teatereksperiment i fritt svev som
beviser Teaterverkstedets eksistensberettigelse, skrev Steinar
Wiik i Aftenposten..
Haymar har ogsA spilt pA
Black Box, han har vrt
klovneinstruktØr for barn pA
Aker brygge. Og han har hatt
instruktøroppgaver flere steder.
For tiden ogsA pA Ski
ungdomsskole. En aktiv og
engasjert teaterarbeider, som
utvilsomt har mye A tilføre de
teaterinteresserte klubbungdommene
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Avslutning for Seier til h findballj entene
spreke turnere
Det var full fart og
stormendejubel i gymsalen pa Ytre Enebakk
skole forrige tirsdag da
turngruppas Mikstropp
2 haddejuleavslutning
med oppvisning for stolte
foreidre.
Det hele freste i gangh med
apparatsisten sâ busta føyk.
Derfra gikk de spreke
barneturnerne over til
trampoline og rulie We for-

.lengs og bakiengs. Det ene
dristige spranget avløste det
andre, i frydefuli idrettsglede
blant de unge turnerne.
Men en juleavslutning er ingen
riktig juleavsiutning uten ñisSebesøk. Etter høye tilrop kom
nissejentene inn i salen, sØkklastet med brus og
hjemmebakte boiler som
smakte godt etter endt dyst. Og
sâ var det klan for tegnefilmer.
Hva ellers om en juleavsiutning
skal vre fuilkommen?

Jentene som beseiret Fredensborg/Ski er: Cecilie Gran, Anette Haanes , Sidsel
Johannessen. Marte Manger'. Eva Beate Svendsen, Linda KjenSli, Gry Skulburstad . Jennifer
Tefertillerog Kristin Pederstad.

Begge EIFs J 14-lag hadde I helgen
bortekamper I Skihallen. Førstelaget
spilte mot FredensborglSki og andrelaget mot Krâkstad.
Resultater:
Enebakk 2-KrAkstad 3-7

Enebakk 1 - FredensborglSki 6 -7 (2-4)
Mâlscorere:
Jennifer Tefertiller 3 ma!, Marte
Mangen , Linda Kjensli, Eva Beate
Svendsen og Gry Skulburstad et mAl
hver.

Thomas
til topps Frfidrett resultater
IL Driv:

Drammenshallen 26. november

Laila Eriksen, hØyde 1,20
lengde 3,92
60 m, 9,4

Kristofa Key Thoren i farta. Trener Marius Bergan
passer pa at alt gâr riktig for seg.

Skedsmohallen 2. desember:
Laila Eriksen, høyde 1,15
60 m, 9,4
lengde 3,78

tt

ft

ft

ff

Tf

Alexander Schønemann,
100 m, 12,3
Jon Robert Hoistad,
100 m, 13,4

Laila Eriksen, kule 7,08
Fredrik Rasmussen, 60 m, 8,2
Richard Finnerud, høyde 1,50
60m 8,4
Christian HØe, hØyde 1,55
kule, 11,17
Morten Finnerud, lengde 3,59
50m 9,8
kule
6,0
Torkjel Hongve, lengde 3,49
60m 10,0
kule, 6,03
Rune Berg, lengde
3,71
60m
9,8
kule
6,25
ff

it
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Apparatsisten er kjeinpegøy

Seier til Thomas Alsgaard
fra Flateby i ärets Gausdalrenn pa søndag. Han gâr
nâ andre âret for Eidvold
Vrks skiklubb, og har alt
butt et skinavn det lyder
respekt av.
I dette rennet var han
bortimot minuttet foran
konkurrentene i 17-ârsklassen, og kom i mâl pa
tiden 29.54.
Han mener selv at formen
ikke er inne enda, sâ det skal
bli spennende a følge resulatene utover vinteren.

Richard Finnerud, 60 m, 8,6
lengde, 4,3
Morten Finnerud, 60 m, 9,90
kule, 6,10
Rune Berg. høyde, 1,05
kule 5,98
60 m, 10,.2
it
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Husk refleksen
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S kog, strand og lokalhi*storie
pa ârets adventsutstilling
0

Lørdag âpnet Arets
adventsutstilling pa
Mjr ungdomsskole.
Travie førjulstider til
tross, holder skolens
formingsherere tradi sjonen vedlike. Og ârets
utstilling svarer absolutt
til forventningene ut fra
tidligere utstillinger.
I tillegg til de faste utstillerne,
Viggo Karlsen, Eivind Jentoft
og Astrid Holtop, far publikum
denne gangen stifte bekjentskap
med nye gjesteutstillere. Denne
gangen er det Ingvill Solberg,
og Jan Ole Sthren som er
invitert til a delta . Ingvill
Solberg stiller ut duse, romanti ske akvareller, og Jan Ole
Sthren, som er tidligere elev
av Eivind Jentoft og Viggo
Karlsen, stiller ut bilder i tusj
og akvarell.
Arets kunstutstilling ble apnet
lørdag, samme dag som det var
premiere pa Døden og
kjrligheten i skolens aula.

OgsA utstillingen er knyttet
sammen med Ragnhild JøIsenprosjektet gjennom arbeider
med motiver fra Ragnhild
Jølsens IN og fra Ekeberg gârd.
Astrid Holtops vakre billedteppe som framstiller
Ragnhild Jølsen, og hennes
skjebne er det for sent a sikre
seg. Det var et av de første
arbeidene som ble solgt lørdag
formiddag. Men det kan fortsatt
nytes og beundres , sammen
med Viggo Karlsens flotte
akvareller fra Ekeberg gard.
Astrid Holtop har i alt fern
flotte billedtepper med pa
utstillingen, og massevis av
flotte rosemalte gjenstander boiler, kaketiner, mangletre og
kaffeservice. Vakkert var bordet
som var dekket med rosemalt
service i bondeblatt, og pa
veggen like over bordet, billedteppet Fred i blatt og hvitt.
Viggo Karlsen deltar med
tilsammen 31 bilder - etsing og
akvareller. Skogsmotiver gar
igjen, fulle av symbolikk.
Viggo har ellers flyttet til

Ekebergdalen siden sist, og
mange av bildene har motiver
fra elva. Visne siv og stra
dekket av krystallaktig
rimfrost, trr som segner under
vekten av tung snø..
Litt nordnorsk havstemning
med svaberg og steiner pa
strand er ogsâ denne gangen
med blant Viggos bilder.
Hay, himmel og skog gâr igjen
i Eivind Jentofts bilder som har
motiver bade nordfra o g fra
Enebakk. Acrylmalerier med
blâ stemninger fra Troms, ogsa
denne gangen . Men blant de 41
bildene Eivind stiller at er 35
akvareller, eller akvarell og tusj
kombinert.
Det var stor publikumsoppslutning om utstillingen
bade lørdag og søndag. Og til
de som ikke hadde anledning,
legg turen til Mjr til helga.
Det er siste sjanse til a fa meg
seg arets adventsutstilling.

Vari*ert og flott, .. 'l. I .
ungdomsutsti*IIi*ng
.

Astrid Holtop viserfrain boidet dekket med vakkert
roseinalt service.

Inga Bruskeland med et av sine fine kattebildener

ined

ertcinniigfra Presta

30 enebakkungdommer
stiller nA ut i EK Gallerj
i Ytre . Utstillingen er
første runde i
Ungdommens kul turmonstring.

en del ogsa til landsutstiilingen
i Kristiansand i april. Det var
god publikumsoppslutning
bade lørdag da utstillingen
apnet, og søndag, og flere av
bildene er allerede solgt.

Det er i alt stilt ut 44 bilder
hvor bade olje, tusj, akvarell
pastell og vannfarger er representert. Noen a' ungdommene har ogsa flere bilder med
pa utstillingen som varer fram
til 17. desember. En del av
bildene vii ga videre til
fylkesmønstringen pa Strom men kultursenter i februar, og

Flertallet av utstillerne er
elever av Kunstforeningens
leder Eivind Jentoft, som ogsâ
var tilstede ved âpningen. Det
gror med andre ord godt i
formingslrernes fotspor, og
mange av bildene bar ogsä
tydelig preg i teknikk , stil og
fargebruk av ungdommenes
lremestre.

Her er isbla landskap i olje,
nakne trr mot lysskjr i vare
pasteller . Her er skogsstemninger, dyrebilder, hvor
Inga Bruskelands pasteller av
katter, og akvareller med
staselige afrikanske vilidyr,
framstar som bade levende og
kraftfulle.
At sa mange ungdommer har
tatt imot utfordringen, og deltar
pa utstillingen, lover godt for
frarntidens rekruttering til, og
aktivitet i kunstforeningen.

iijntt
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Stor stemning p"a n issefest
Søndag ettermiddag
vrimlet det av smânisser
i kroker og kriker pa
Ignarbakke.
Barneleikarringens
nissefest er ailtid like

popuker, med sang,
leker og dans under An!
Degrums dyktige
ledelse.
Selvsagt dukket ogsa sel veste nissefar opp blant

Full fart pa V fig

alle smânissene. Med
seg hadde han grøtgryte,
og dermed fikk smánissene en aidri sa liten
forsmak pa julegrøten.

Det er stor aktivitet
pa Vãg om dagen.
Fra tidlig
ettermiddag, til lenge
etter at mørket faller
vrimler det av
skøyteløpere i alle
aldersgrupper. Her
trener muligens
framtiden hockeyhãp,
i alle fall kan en

pa

ArilDegrun slir av en prat med julenissen, og s,na°nissene er lydhøre tilslcuere

Ytre Enebakk
skolemusikkorps
nd

9
4

onsker alle0

.41

Al

takkeroaUhjeIp
ogstotte
âret som
hargàtt

I

G
Ir

snakke om hockey feber i omrâdet vis a
vis Betel.
Noen foretrekker
fart, og noen trener
âttetall og piruetter.
Et fint alternativ til
vintersport for snø og
skisesong starter

Husk a fornye
abonnementet
n
4

4.

, 'Qb

I
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ENEBAKK
TRYGDEKONTOR

HAR LEDIG STILLING SOM FORSTESEKRETR
med tiltredelse 1. april 1990, lØnnstrinn 14-21. Arbeidsomrâder vii bli fastsatt etter at tilsetting er foretatt. Vi
Ønsker sØkere med god alimenn utdanning. Det er viktig
at vedkommende har evne til a arbeide selvstendig, anlegg og liker a arbeide med og for mennesker, forutsetning for faglig utvikling, og evne til a samarbeide.

Stillingen kan sØkes av personer som Ønsker delt stilling. Den som tilsettes ma forplikte seg til a gjennom
nØdvendig etatsopp1ring. Nrmere opplysninger om
stillingen Ms ved henvendelse til Trygdesjefen, tif.
09-926160.
SØknad med kopier og vitnemàl og attester,
sendes Enebakk Trygdekontor
Postboks 53, 1912 Enebakk
Innen 15. Januar 1990

Betaler du innen 31.12, blir du med i
freningen av varer for 500 kroner etter fritt vaig hos Tores eller Kâres mat. Ogsã i ãr
har Tore Karisen stilt opp med denne flotte
gevinsten.
Og Linjebygg A/S har gitt oljeskift med olje
som gevinst til vãrt minilotteri.

9
9

13

to
ENEBAKK KOMMUNE
Teknisk Etat, 1912 Enebakk

4 ftzLJe4tz

ANBUD

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

Kommer I
hjemmekonferanse
Ordner alt

Ski
Bcgravclscsb~th
CHRSTENSRUOEFW

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

Hele dØgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner all
Follodistriktets byr!i
gjennom 60 1w

Det skal anlcgges gang/sykkelvei fra Kvernstua til Râken
og eksisterende vann og avløpsledninger langs RV 155
skal forlenges fra Kvernstua i Ytre Enebakk til Gran.
Arbeidet er delt i 4 entrepriser. Det ønskes anbud pt entreprise 1.
Arbeidet omfatter bygging av Ca. 570 mm gangvei og
opparbeiding av Ca. 2270 m ledningsanlegg bestâende av
PVC avløpsledning dim. 200 mm, vanniedning i støpejern
dim. 200 mm, ca 140 in overvannsledning dim. 200 mm, ca
460 m pumpeledning i støpejern, dim. 125 mm og boring i
fjell av 2 stk. ca 140 m hull dim 250 mm. Legging av ca
2270 mm signalkabel og graving, legging av ca 820 m el.
kabel for veibelysning. Levering og montering av prefabrikert pumpestasjon for avløpsvann med adkomsthus.
Levering og legging av ca 13 m stâlkulvert dim. 1500 mm
og profilert PE kulverl dim. 2000 mm.
Anbyder ma vre autorisert i kiasse Dl med erfaring fra
tilsvarende arbeider.
Arbeidene ønskes startet opp i februar 1990 med ferdigstillelse hØsten 1990.
Anbudsdokumenter utleveres fra A/S Hjellnes ved
innsending av depositum pa kr 1000,-.
-

Sveums

Begravelsesbyrâ
W: Torggt.
2

III as Hjeflnes

-

2000 Lillestrøm

Ryenstubben 1, Pb. 91 Manglerud, 0612 Oslo 6
TIf. (02) 68 99 60, Telefax (02) 19 05 38

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411

Händballkamper
i Mjerha11en

Etter kontortid:
02/97 44 65 06/84 17 74
SVEtJMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA
-

søndag 17.des.
K1.13.55
ti 14.50
15.45
16.40

Har du problemer?
FØler du deg ensom?
Ønsker du forbønn?
Eller VII du vre med pa

J 12 Driv 2 Drøbak!Frogn 2
J 12 Drivi -As2
G 14 Enebakk Kolbotn 2
G 16 Enebakk Vestbv
-

-

-

IF

ENEBAKKKOMMUNE

Kulturetaten
STILLING SOM SEKRET/ER

er ledig med forbehold om kommunestyrets
godkjenning. Stillingen vii ha arbeidssted ved kulturkontoret (det gamie Herredshuset), og vii ha kuitursjefen som nrmeste overordnede.
Arbeidsomrâdet vii i hovedsak omfatte kontortekniske
funksjoner og saksbehandling i forhoid til kulturstyret
og underutvalg, samt kontakt medlbesvarelse av henvendelser fra ungdomsklubber, organisasjoner og enkeitpersoner.
Vi sØker en person med erfaring fra lignei. le type arbeid,
interesse for kuiturfaglige spØrsmâi og gjerne kjennskap
til organisasjons-/lagsarbejd. Det vii vre en fordei om
den som tilsettes behersker tekstbehandling.
Avlønning i still. kode 6863, iØnnstrinn 14-20, med topplØnn etter 10 ãr, som for tiden utgjør kr 152.710.-.
Nrmere opplysninger ved henvendeise kuitursjef Per
Sandvik, tif. 09-92 60 55.

We Enebakk barnehage
STILLING SOM ASSISTENT
er ledig fra 1.190

Stillingen er spesielt tiliagt arbeid med funksjonshemmede barn.
SØkere med utdanning/erfaring i forhold til slikt arbeid
vii bli foretrukket.
Stillingen har et fast uketimetali pa 20, samt at den vii
kunne tillegges en variabel del. I innevrende âr er den
variable stillingsstørreisen 13 timer pr. uke.
AvlØnning i still. kode 6332, iØnnstrinn 10-17, med topplØnnetter 16 àr, som. for tidenutgjørkr 136.148 pr. árihel
stilling. Inntil 6 árs omsorgspraksis kan godskrives som
iØnnsansiennitet.
Nrmere opplysninger ved henvendeise styrer Anne K.
Rasmussen, tif. 09-92 40 66.
For begge stillinger gjelder:

Ansetteise pa de vilkàr og med de piikter som til enhver
tid framgá.r av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Søknader med bekreftede kopier av attester og vitnemál
sendes Enebakk kornmune, personaikontoret, 1912 Enebakk. innen 28. desember d. d.

vârt vennetreff? Kontakt
Kristent Krisesenter,
Postboks 76, 1912 Enebakk
TIf. 09/92 72 31

Annonser leses
av folk flest

He!,, vi er en trebarnslamilie
mlhund som sØker hjeip til pass av barn og noe husarbeid, 20 timer i uken. LØnn kr 2.500 i mnd.
Tif. 92 52 36.

SELGES

Stop
Monstera
(grØnn plante)
m/2 stammer ca. 3 ½ m hØy.
(m 25 store bind, ma sees) selges.
Ring 92 43 03

Ny rørlegger i Enebakk
Rørlegger med lave priser ledig for oppdrag.
10 % rabatt til pensjonister og uføretrygdede.

Zither selges

En grei mate
for kjop og salg

En ANNONSE
kan gi mange svar!

Gammel 'AEOL" HarfenZither. Amerikans system.
(Anton Caras)
selges.

Henv. tif. 92 71 59

Steinerskole Interessert?
FØrsteklasse 1990 Ønsker medelever fra Enebakk.

Bytt deres WC nA med et Gustavsberg
ferdig montert

-

kr 1930

Nytt Termostatbatteri til bad

—

Ta kontakt pa tit'. 09/92 62 02

Parabolantenne?
Kvalitet til gunstig pris.

Alle typer.
Fra 0 kontant til kr 250,- pr. mnd.
Ring 030-12 174

ferdig montert

kr 1050

200 liter VV-bereder

kr 2000

Mange gode tilbud.
Staking, spyling, graving og TV-underske1se av Deres rør
hele døgnet

Ole Anton Gystad
tIf 09924630 mobiltif. 030 04997

VOW
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Vinnersjanser 1
5ukerutenã
sette et kryss!

i

DB

FO

LAVPRISMARKED

Fui

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

191

Feler du at du vet for lite
om fotball til A tippe, er ferB
dig utfylte 5-ukers kuponEII ger noe for deg.
IF For en temtilapp har du [P1
fçj mulighet til A vinne inntil TBI
en million i 5 uker p5 rad. rm
Det finnes ingen like
IF 5-ukers kuponger.
IF PS. Ferdig utfylte kupon- []
[ ger har gátt inn med 12 rette - flere ganger!

itakt Ai ne

Ia 101 nrmer

nforrriasi

n
H

TIPPING
EIJ ga mer enn 680 millioner til
idrett og forskning i 1988.

E
[1

KARLSENS
BILRUTER AIS

iLiL

Avd. Hageutstyr, Flateby

Tid for
juleinnkjøp
Vi har tilbud pa

V!NN OPPTIL
5 PENGEPREMIER
PA SAMME LODD!
III

sportsskjorter, fiberpels skogstrøye, varmedresser, samt gode
innbyttetilbud pa sager.
Gode tilbud pa kjedeoIje og reservedeler.

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •

Apningstider
i romjula kI. 10-16

$engek!tteriet

Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter

TIf. 09/92 80 13

TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

vvs JULERUSH HOS RORLEGGER*N!
Knalltilbud

pao

enkelte varer.

Gustavsberg Klosett med S-lAs og trykkknappspyling. Hvit. Uten sete og kran.

Foss Baderomsmøbler

119690.t m

Grohe Automatic 2000
Termostatbatteri for dusj
og bad. Skâldesperre pd 38°C
gjØr den sikker for barn.

"VVS-fagnissen har de
store, harde pakkene for
bad, kjØkken og hytte.
Kom innom og se Ore
gode tilbud."

840,-

f

Grohe Relexa
Dusjgarnityr.

Evalet Classic Dusjkabinett. 80 x 80 cm.
Aluminiwnsprofiler.

1

Grohe Eurodisc
.. Ettgreps
Servantbatteri.

AlIft Amu

14 -aFjbpy=

Intra ScanStyle. 54 x 54 cm. Ideelt for det
meste av det arbeidet du utfØrer ved en
kjøkkenvask. Skjereujø1, avrenningsbrett, skyllekurv, sApedispenser og opplØftsventil fAes kjØpt som tilleggsutstyr.

KAN Toalettsete og Lokk.
Lett A montere
pd alle toalettskâ.ler. Hvit.

395'

2250,-

huIu3FI1

BEVERVEIEN 11
1914 YTRE ENEBAKK
lit.: 02-924892
Mobil: 094-11 747
Priv. e.k118.00 09 - 92 48 92

BESOK VAR VVS BUTIKK
KLOPPAVE!EN 10
1472 Fjellhamar I Lorenskog
71t. 02/7045 84/02-70 45 50

NORGESKORT
KJOPEKORT

GrossstforbIndeIse:Bredrene Dahl

FAGMANN
OR

MIN

VOW

15
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IFam

RORLEGGER

BIL

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ENEBAKI( Bit VERKSTED

EIENDOMSFORMIDLING
Vi ordner LAN
for kjøper/selger

Galled Nygàrd

Forgasser Bilelektrisk
Bâtmotorer
Innehaver: Jan Haagensen

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

do Enebakk Finasenter

SVEIN H. HELLER A/S

-

JERNB.VN. 2, 1400 SKI

-

Flateby

Galleri

-

-

tlf. 92 80 80

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

innramming

Gulimedaije i innramming i 1989

TLF. 87 37 37

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60

KjOpe eller selge
eiendom?

A. N1LSENS
BILSERVICE
TORNERUD

-

Askim

Kontakt:

Utsigts rammeverksted

Enebakk rØrleggerbedrift

Sa/gav
meda/jeskap og innrammede akvarel/avtrykk

v/Trygve E. Andresen
Vi UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.

1911 Flateby tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid
-

BeviIhrgshaver: Adv. Holge A. TryS
Fjelleeien 55, 1914 Ytre Enebakk
T0. 09/92 55 70

1800 Asklm

INSTALLASJONSFIRMA

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

KJELL BRENOJORD

bQkk

cgnskapsktor
lit. 09/92 63 03
ICR
Postboks 24

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 9286 94. Mobiltlf. 094/26 165

BRENSEL

Roll Nssvoid

1912 Enebakk

-

I

1912 Enebakk

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre n00ringsdrivende
-

—_—

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

FRISØR

Minigraver til We
Graving transport sprengning
Mur- og betongarbeider
-

-

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
Tif. 09/92 61 18 — 09/92 62 56
094/25 366 094/08 438

'

I.

Jan M. Johansen
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

tIf. 92 43 54

H ER R E FR ISO A

SOL— PARFYMERI

f,sys.adre

• Regnskap & Forretningsfersel
• Bedriftsrádgivning

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

DAME- OG

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

OIav C. Jensen
'& Son A/S
-

tlf. 9263 00

Eli_AG

BYGG OG ANLEGG

Mur, puss,
peiser og fliser

-

-

Godkjent regnskapskontor

Regnskapskontor

utfører alt i el-installasjoner

TIf. 92 81 24

A/S

Hovel Heiaas

Strømsliorg &
Enersen A/S

Esso diesel, parafin og fyringsolje

Vestli, 1911 Flateby

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk

Erik Kjeigaard

Erling Rod A/S

Kjep din nye el/er brukte bil hos oss.
TIf. 8816 15

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

JatmF.
h1thFFl1

Alt i innramming

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

TIf. 881570

JOHN A. ANDRESEN

M

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

MYRFARET 2,1400 SKI. TLF. 09-871457

RORLEGGERBIJTIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING
All innen • Sanitar

Varmo

•

•

Moernlsering

TANNBEHANDL.

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby

92 87 39
Tif. kl. 8.00-15.00
92 80 31
Tif. utenom kontortid
Kvelcler, etter avtale

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

-

FLATEBY DAME
Drop in elier
timebestiling

-

OG HERREFRISOR

I

Apent:

DEKORtext

1914 Ytre Enebakk
Tif. 92 47 80 92 52 78 fax 92 52 78

Mandag stengt

tlf. 92 8049

Enebakk Tannteknikk

-

Tirs..-tors. ki. 9 - 16
kIll - 18
Fre.
ki. 9-14
Lør.

Ring

I

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

-

TAN NTEKN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevhngveien 34, 1914 Ytre Enebakk
Tif. 09/92 46 82

-

-

SPESIALFORRETNINGER

GLASS

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

"Lennestadvn. 5
a 1912 Enebakk

lit. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris

Enebakk glaSs

CR"

Alt I glassarbeid

Utfører 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
NYBYGG TILBYGG
-

-

RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING PROSJEKTERING
-

TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

*

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

-

tlf. 9246 13

SPESIALFORRETNINGER
Laste- 09 personbilverksted
pa Rud Industrifelt

Wilhelm Helgesen Motor AS
1911 Flateby

-

TIf. 09/92 90 90

utfører alie typer jobber

til en rimelig pris.

*

GALJTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
OppIring pa bil

Saig og service av kjøleog fryseutstyr
Hydrauliske slanger og koblinger

Teorikurs

Enebakk Markiseservice

1400 Ski

Markiser

Kiasse A Klasse B
Teorikurs Kjeretimer

-

Persienner

-

Gardinbrett

lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
IlL 92 45 58

-

Fase II

TIf. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
-

tlf. 87 37 10

-

-

Om nødvendig meter vi
til kleretimer i Enebakk.

APENT LORDAGER ETTER AVTALE

KVIKK HENS

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

J6/?0 09 J10k. ,'ozk,*'3
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk
TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290

TRAFIKKSKOLE

Jaz7ama S ]C I
Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrøm
Bil Elektro

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

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

Tif. 09/92 83 74

-

-

-

-

-

• PoIikIinikk 0 Rontgen • Kirurgi
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYHEKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgárd, Kjeller
(Skill Ira Fetvn. v/flyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilhng 06/87 85 00 el.
((DROP-INo 8.30-14. Stengt heig.

Grendesenteret, 1911 Flateby

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21

1911 Flateby

Mobil 030/06 359

TRANSPORT

lngar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fyilmasse
-

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

Brodrene Sandàs A/S
Transport dumperbil og bil m/kran.
Pukk sand
Korn, gjodsel 09 kraftfôr
-

-

1911 Flateby
TIf. 09/92 88 71 92 81 46
Mobil: 030/18 932 030/18 933
-

-

16-

rlittt

Glad prisvi ner delte
med Historielaget
SMI

Politirunden
Brann
Ved to-tiden natt til lørdag ble det meldt om
brann i et hus i
Smâttaveien pa Flateby.
Huset hadde to leiligheter,
og beboerne i den ene
vâknet av brannvarsleren i
naboleiligheten, og fikk
tilkalt brannvesenet. De
kom raskt til stedet, og
matte inn i huset med
røykdykkere. Leiligheten
har fâtt store skader pa
grunn av brannen.
Eieren var ikke til stede
da det sjedde, og brannârsaken er under etterforskning.

Eldre dame
pakjørt
En eldre dame ble ved
19-tida sØndkv-e1
pâkjørt av en bil ved
Fossum gârd pa Flateby.
Damen var i ferd med a
kr sse veien, o hadde

Ole Weng og kona Erna under fredagens arrangement pa° Ignarbakke
Omgitt av slekt og
venner, ble Ole Weng
overrakt Arets kulturpris
ved en tilstelning pa
Ignarbakke fredag
kveld.
Kulturstyrets leder, Tore
Tidemann Ønsket velkommen
til hyggelig samvr som ble
inniedet med kaffe og snitter,
for kultursjef Per Sandvik og
kona hans Anne Karin ga en
flott danseoppvisning . Bade
springar og gangar ble det, og
til toner fra medbrakt felespil ler, Vidar Lande fra Telemark.
Prisen pa 10.000 kroner samt
blomster og diplom ble overrakt av kulturstyrets leder, Tore
Tidemann. Han understreket at
prisen skal vre en
pâskjønnelse for kulturinnsats i
videste forstand.
- Ofte er det aktive utØvere og
frontfigurer som blir lagt merke
til og hedret. Kulturstyret sâ det
denne gang som en viktig
onoave a sørge for at ikke bare

disse gruppene, men ogsA de
som legger ned arbeid mer i det
skjulte, skulle trekkes fram i
lyset og hedres, sa Tidemann.
Han refererte ogsâ fra kul turstyrets begrunnelse for tildeling av prisen til Ole Weng. - Blant prisvinnerens mangfoldige innsats i bygdas
kulturliv, er det srlig hans
innsats i kulturvernarbeid
gjennom Historielag, Bygdetunutvalg og Bygdebokarbeid
som kulturstyret har trukket
fram. De har isr vektlagt hans
arbeid, ikke bare for a bevare,
men ogsâ for a formidle til nye
generasjoner den rike kulturarv
sam finnes i Enebakk.
Forst i rekkene av gratulanter
under fredagens prisoverrekkelse var ordfører Kâre
Kjølle. Kjølle hadde srlig
merket seg Ole Wengs impone rende evne til a engasjere og
levendegjøre overfor skolee lever lokal.historie i forbindelse
med 250 - ârs jubileet for
grunnskolen.

Endelig takket Weng ogsä sin
OgsA Barthold ButenschØn
kone varmt for at hun hadde
hilste og gratulerte prisvinneren
vrt forstAelsesfull og tâlmodig
med varme ord.. Han takket
nar hun ofte hadde mâttet sitte
Weng for det gode samarbeidet
hjemme alene i timevis og
de to hadde hatt i mange âr, og
vente, mens han selv var
han framholdt prisvinneren som
en glad mann og en ia-mann. engasjert med sine mange gjøremâl . Kulturstyrets blomster En rik inspirasjon i samarbeid
bukett overlot han derfor
am arbeidsoppgaver med
generøst til henne. Prisen
bygdetun og bygdebok.
Ole Wengs familie var godt rep - Ønsket han a dele med
Historielaget sam takk for den
resentert ved fredagens
betydning
laget har hatt for
arrangement pa Ignarbakke, og
hans
eget
engasjemçnt.
det var hilsningstaler fra representanter for alle generasjoner Historielagets leder, Ase
Killerud fikk dermed overrakt
i slekta.
en sjekk pa halve prisbeløpet.
Under kaffen takket Ole Weng
for prisen. Han uttrykte
takknemlighet for at han hadde Hyggesamvret fortsatte utover
fâtt vre med i Historielaget, kvelden og gjestene fikk rikelig
og sa at det var der hans inte- anledning til a sla av en prat
resse for, og engasjement til a med prisvinneren for han avslutningsvis takket kulturstyret
arbeide med kulturvern og
lokalhistorie hadde butt vekket. for arrangementet og del I den sammenheng var det takerne for at de hadde vrt
srlig to personer han rettet en med pa a gjøre arrangementet
spesiell takk til for mange ârs til en hyggelig og fin kveld.
godt samarbeid - nemlig
Barthold Butenschøn og Ulf
Oppegârd.

All

Sen tryickeS•flIndte Srnaalen

Bilføreren forteller at han
ikke sä damen for hun var
like foran bilen, og da
befant hun seg midt i veien. IDet kom ogsâ
møtende trafikk i samme
øyeblikk. Ulykken kunne
fort ha gätt mye verre.
- Damen ble slengt opp pa
panseret til bilen, og inn i
ruta, men slipper unna
med en brukket legg, og
mindre hodeskader.
Legehelikopteret kom
raskt til, og pasienten ble
fraktet til Sia.
Sjâføren av bilen er
avhØrt, men det forligger
ingen mistanke om ulovligheter.

Tyveri
Fra en bil i Seljeveien pa
Flateby ble det natt til lørdag stjâlet et førerkort og
to bankbøker.
Lensmannen opplyser at
det er to mistenkte i
saken.

