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Det spøker nA alvorlig for Enebakk idrettsforening. Etter Arsmøtet forrige 
torsdag er det Wart at foreningen stAr uten leder og nestleder. Bare to personer 
bar sagt seg villige til A sitte i hovestyrert. Pet er kasserer og styremedlem. 

Melder det seg ikke frivillige til A g 6 inn i disse vervene er det kroken pA døra for 
en idrettssorganisasjone med 900 medlemmer, vesenhig barn og ungdom. Pet skal 
liten fan tasi til A forestihle seg konsekvensene. Laget hAper A fA til en ekstraor - 
diner generalforsamling ijanuar, og at noen sier seg villige til A gA inn i ledende 
funksjoner slik at den 60 fir gamle idrettsforeningen fortsatt kan opprettholde sine 
tilbud. 

M: Hjulmakeryrke S. 10  LZ5 O   
Lossaig kr. 5.- 

6. árgang 
20.des. - 4.jan. 

1989 

LOKALAVISEN FOR ENEBAKK-DISTRIKTENE 

Eder er I dag.. 
Det skjedde I de (lager at (let gikk tit hetiling 
Ira keiser AUgUStLIS out at hele verden skulk 
innskrises i nianntall. t)enne krste innskris-
ning hk hoklt meis Kvirinius var landSh4)Vdiflg 
i Syria. Og alle drog av sted for a Ia seg,  inn-
shrive, liver til sin by. 

,Josef drog thi Ira hen Nasaret i Calilea opp til 
Judea, til Davids by Bellehem, siden ban var a 
L)avids hus og alt, for a Ia seg innskriie saw-
men i1Ie(l Maria, sin trolUve(k, Soni ventet 
barn. ()g inens de var der, horn tkien (hi hun 
skulk fside, og hun fndte sin soirn. (len f,rste-
fødte, svopte ham og la ham i en kr Ithe. 1-or 
det var ikke plass til (km i herherget. 

Det var noen gjctere der I n;:vrbeten sow Nar 
ute og holdt nattevakt over satiene sine. Med eU 
stod en Herrens engel loran dem, og IIerren 
hirlighet lvste ow (tern. De lik meget forferdet. 
\en engilen sa til dew: Frvkt ikke Jet-,  horn- 
nier til d( re md 	a 
Ththek tolket: I dag er dci toil dere en trelser i 
I)a ids I)v. han tr Kritiis. Herren. (i Itte 
skal (let e ha tit tegn: liege kal line vi n.rn uui 
er svopt og ligger i en krvhhe'. Med eU N ar en-
gelen omgitt av en himinelsk locrskare, sow by-
priste (hid og sang: 

/Ere viure Cud i (let hneste og fred pa jorden 
hiani rnennesker sow liar (;uds velhchag 
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Gudstjenester i jule og nyttárshelga 
24. des.julaften  

Ki. 14 Mari kirke. Fam .gudstjenestj. v/øvstegârd. 
Offer til Kirkens Nødhjelp. 

KI. 14 Flateby Samfunnshus. Fam. Gudstj. v/Helgheim 
Offer til Kirkens nødhjelp 

KL.16 Enebakk kirke . Fam. gudstj. v/øvstegârd. 
Offer til Kirkens Nødhjelp 

ki. 16 Mari kirke. Fam. gudstjeneste vlHelgheim. 
Offer til Kirkens Nødhjelp. 

25. des. 1. juledag 

ki. 11 Enebakk kirke. Høytidsgudsstjeneste v/Helgheim 
ki. 11 Mari kirke. Høytidsgudstjeneste v/øvstegârd. 
26. des. 2. juledag 
ki. 11. Stranden beduhus, Flateby v/øvstegârd. 
ki. 16 Enebakk syke - og alclershjem v/øvstegârd 
27. des. 3. juledag 
kI. 18 Julefest for menigheten (Bjerkely) 
31. des. Nyttãrsaften 
ki. 16. Enebakk kirke. Minnegudstjeneste v / øvstegârd 
ki. 23.15 Mari kirke. Midnattsgudstjeneste vin 

1.jan. 1990 Nyttãrsdag 
ki. 11. Enebakk kirke v/øvstegârd 

90*"*"ftWAw A" Awww"mVA 
Tore Slette 
til minne 

\T mottok tirsdag den ufattelige triste meldingen om at 
Tore var død, bare 50 an gammel. Tore overtok eiendommen 
Slette etter sine foreidre for ca 20 an siden. Han hadde en 
enorm arbeidkapasitet, noe garden brer preg av. Pa sin 
aitfor korte brukertid rakk han sammen med familien, a 
bygge, nydyrke, grøfte, anlegge vanningsanlegg m.m. 

Han var en positiv og engasjert bonde med sans for det som 
rørte seg i naturen. 

I-iusdyra har bestandig vrt Tore's store interesse, og han 
hadde bygdas høystytende kubesetning. Han engasjerte seg 
ogsâ i organisasjonsarbeidet, og hadde very i Bygdeung-
domsiaget, Senterpartiet, Forsøksringen, Avløserlaget og 
Landbrukslaget. Ved siden av den store arbeidsmengden pa 
garden, rakk han ogsâ a dyrke hobbyer. Det er mange som 
har et trearbeide staende pa hylia til minne om Tore. 

Det vi likevel vii huske Tore best for, var hans lune og fine 
vesen med en godlynt replikk pa lur. Vare tanker gâr til 
kona Bent og barna og den øvrige familie i denne lunge 
tiden. 

Vi lyser fred over Tore Slette's minne. 
Venner 

Mark. 4.14 - 20 
Teksten taler om de fire slags jordsmonn som finnes i 

menneskehjertene nâr Guds ord hores eller leses. 

Ved det ene slags jordsmonn kommer Satan straks 09 
tar boil ordet som er sâdd. 

Ved det andre slag tas ordet imot med glede. Men 
trengsel og problemer gjor at ordet ikke siàr rotter. 

Kanskje trodde man at kristendom bare var gode 

folelser og opplevelser. 

Neste slags jordsmonn er silk at rikdommenes forfo-
relse, verdens bekymringer og attrá etter andre ting kve-

ler ordet som derfor blir uten frukt. 
III siutt nevnes den gode jord. Det er slike som horer 
ordet 09 tar !mot det 09 brer frukt. Slike hjerter har 
bruk for ordet fra Guds munn. Dette ordet sier om meg 

at jeg er en fortapt synder. Men det taler ogsh om at 

Jesus er kommet for a frelse syndere. Slike ord har de 

med den gode hjertejord bruk for. 	
T.P. 

ASTRID LINDGRENS 

ENEBAKK KOMMUNE 
Ekspedisjonstid ijulehelgen: 22. desember sten-
ger kontorene kl. 12.00. Ekspedisjonstid i rom-
julen: 09.00-14.00. 

Rádmannen 

ENEBAKK 	
Trygdekontoret 

IrTRYGDEKONTOR er stengt 
fred. 29.12.89. 

iJiiutt 

Hipp hurra for go'jenta 
var LONE som 
blir 2 Ar 23.des. 

Suss fra 
mamma og pappa 

Rita Wenhi Larsen 
fyller âr, og gratuleres 
med dagen 20.des. av 
John, Magne, mamma 
og pappa 

Halyard Waade 
gratuleres hjerteligst 

med dagen pa selveste 
Nyttârsaften 

Hilsen venner 

Stian 
Gratulerer med 

4-ârsdagen 26.des. 
HUsen mamma og 

pappa. 
Mormor og bestefar 

Plakaten 
Emaus 

Julens samvr 

Betel 
	se ann 

Ukens og julens møter 

se ann. 

Mari Menighet 

Julefest 	se ann. 

Ekebergdalen Pinse-

menighetfNordby 

bedehus 

Julefest 	se ann. 

Kirkebygden Vel 

Juletrefest 	se ann. 

IL Driv 

Juletrefest 	se ann. 

Enebakk Kommune 

Ekspedisjonstid i jula 

se ann 

Enebakk 

trygdekontor 

stengt 	se ann. 

Jeg vii nedenfon ta for meg 
filmene for resten av dette ânet. 
(Tidspunktene for de fonskjel-
lige visninger, se annonsening). 
FøJstkommende torsdag vises 
RATT PARTI med Arnold 
Schwarzenegger. Det er blitt 
erklrt krig, og den kommen til 
A bli et helvete. Slagmanken er 
Chicago, og ved fønste øyekast 
kan det se Ut som om styrkene 
en ujevne; en mann mot byens 
stØrste gangstere... 
En film for dete som liken fart 
og spenning! 

2. juledag vises Alle vi barna i 
Bakkebygrenda. etter Astrid 
Lindgrens sjanmenende bøker. 
En film som hell og holdent en 
barnas film. Det er barn i 
hovednollene, og verden ses fra 
deres synsvinkel. Banna er 
mellom âtte og ti an, utenom 
Kerstin, som bare en to. Men 
dette er ogsâ en film for de 
voksne... 
En hyggelig opplevelse for hele 
familien. (I romjulen.) 
LEAN ON ME  en en sann 
historie om den amenikanske 
irenen og hans kamp for a 
gjenopprette Eastside High-
schools gode nykte. 
Stedet hadde etter en del an butt 
et fnisted for nankoselgene og 
stoffmisbnukere, og 1nenen fan 
et skoleân pa seg til a fâ skikk 
PA skolen og sønge for at 
elevenes kanakteren blir bedne. 
Han bruken svnt uortodokse 
metoder, og det kan vinke som 
en häpløs oppgave han han 
patatt seg. Men nesultatene 
melden seg. Han ga barna 
muligheter de aldni hadde hatt. 
En film for bade ungdom og 
voksne. En film vi kan lre 
mye av! 

Voksenfilen en absolutt en film 
som ikke egnen seg for folk med 
dânlige nenver. ABYSS  

fonøvnig en teknisk fulikommen 
film med kjempegode skuespil-
lenpnestasjoner, en en film som 
kasten tilskuenne fra den ene 
dnamtiske hendelsen til den 
andre i løpet av 2 1/2 time. 
Dette en en film hvor man ikke 
trenger nyggestø pa stolen, man 
sitter allikevel helt yttenst pa 
stolkanten i sitnende spenning. 
En amenikansk ubat synker og 
en redningsaksjon bun 
igangsatt. Bud Bnigman, 
fonmannen pa undervannsbone-
riggen "Deepcone' blir bedt av 
den amerikanske marine om a 
oppspone ubaten, og om mulig 
nedde ovenlevende. Han skal f 
hjelp av et team av spesialt-
renede marinesoldaten. Del vil 
imidletid vise seg at disse er 
sait pa oppdraget av helt 
grunner... 
Redningsaksjonen utviklen seg 
til en kamp pa liv og død hvor 
bade naturkneflen, mennesken og 
noe udefinert fra det stone dyp 
en aktØnen. 
MED KALDT BLOD . Dinekte 
fra luksuniøse og solfylte stnen-
der i Miami dumper Don 
Johnson ned i de snuskete 
bakgatene i Los Angeles. 
Denne gangen spiller han en 
forfyllet politimann som en dag 
fan i oppdrag a etterfonske et 
politimond. Alle indisien peken 
mot en velkjent voldsmann, 
men Jenny aner konturene av 
noe mye verne; en nynazistisk 
rtenrononganisasjon. 
MED KALDT BLOD bygger 
pa en sann histonie fontalt av 
den fortsatt ynkesaktive 
politimannen Jenny ( som i 
filmen altsâ blir spilt av Don 
Johnson). 
"Lille" nyttânsaften, altsâ lØndag 
30.12. et hjentelig gjensyn med 
REISEN TIL JULESTJER-
NEN. En eventynkomedie for 
stone og smâ. 

Inger 



Resultat? 
Revita-gjengen er overbevist 

om at dette skal lykkes dem A 
skaffe arbeidsplasser. De skal 
ikke formidle , men skape, sier 
de. I begynnelsen vii de vre 
avhengig av myndigheter, 
nringsliv og enkeltpersoner, 
men det er i en overgangsfase. 
De pApeker at alternativet er 

ikke A gA tilbake til en iønnet 
arbeidsplass, men tilbake til en 
fortsatt hApløs og negativ 
arbeidsledighet som samfunnet 
pr. i dag ikke har noen løsning 
PA. 

Ingen 
prisverdig 
bedrift? 
Da NringsrAdet skuUe ta 
stilling til innkomne fdorsiag pA 
kandidater, hadde de tre forsiag 
A forhoide seg til. . - Siden det 
var kommet inn sA fA forslac 
bestemte NringsrAdet seg for 
droppe prisen i Ar, sier 
NringsrAdets sekretr, Kari 
Elisabeth Morbech. Prisen for 
1990 kommer til A bli iyst Ut i 
mai med frist i oktober. 

NringsrAdets pris til A.rets 
bedrift kommer ikke til A bli 
tiideit noen i Ar. 

iuctt   	 ----3 

Tanker for a'rsski*ftet 
Jule - 
betraktning 

Livets strenger dirrer mer enn vanhig. Der er storre 

forventninger, mer lys, mer varme , mer traveihet og for de 

fleste utsikter til lift mer fritid. Barnas forventninger øker fra 

dag til dag, og mat og drikke I store mengder bringes i hus. 

Det er jul, hoytiden som for de fleste star i lysets 09 gledens 

tegn. 

Men forth jula bringer med seg forventet glede, blir kont-

rasten til de som ikke har det sà godt desto storre. Sorgen 

blir storre, ensomheten mer tyngende. Gledens hoytid er for 

noen en belastning fordi ingenting er som det skuhle vre. 

Surt og søtt er blandet inn I aUes liv, men der det sure 

dominerer, kan hoytiden bli et mareritt. 

Det finnes nod iblant oss. Det opplever vi som er prester 

trolig mer av enn folk flest. Heller ikke I Enebakk har alle 

mennesker det godt i disse tider. Ogsâ i àr finnes det 

mennesker som trenger hjelp, stofte 09 vennskap. Kanskje 

et lite besok, en telefon, en invitasjon til juheseiskap kan vre 

med pa a gi mennesker nytt Iivsmot. Det skuhie vre en 

selviolge, men desverre ma vi stadig minne hverandre pa 
det. 

En nod er alikevel storre enn de andre. Ja, denne noden er 

grunnen til all elendighet vi opplever for tiden. Det er skaden 

alle mennesker har i forhold til sin skaper 09 herre. 

Problemet er at vi ikke makter a elske Gud over alle ting og 

var neste som ass selv. Var kjrhighet blir meget forbeholden 

09 VI makter ikke a leve etter Guds gode vilje. Dette gjehder 

enten livet smiler eller griner mot ass. 

Men det finnes hap. lkke et hap om menneskets evne til 

fullkommen forbedring men til Guds frelse. Det handler om 

barnet i Betlehem. Vi horer om loftene til han som er fodt av 

Gud gjennom Maria, sann Gud og sannt menneske: 

I krybben ligger han som tok ansvaret for grunnskaden I 

vâre liv. Han er garantien for et nytt gudsforhold med 

tilgivelse og nytt liv. 

- I krybben ligger losningen pa alle vàre plager. 

-Der blant sauer, okser 09 esler là han som far det 

siste ordet i var historie, og en dag skal alle boye 

seg for ham 09 gi han rett i alt. 

Fra Guds side er alt lagt til rette for at vârt storste problem 

skal loses. Na er det opp til deg og meg. Ingen har râd til a 

gâ utenom barnet. Snart skal kirkeklokkene igjen kahle oss 

sammen til julegudstjenester. Ennâ en gang skal vi alle tenke 

ass am. Hva gjor vi med barnet i krybben i àr? 

ye/signet Jul 

Gunnar prest 

ret 1989 ga°r inot sin slutt, og 1990 - 
a°rene sta°r for dØren. Na°r et 10 - fir 
snart endei; er det naturlig c se litt til 
bake, og se fremovei: Tar vi for oss de 
tie siste 10 - dr og prØver  d finne 
scrinerkene ved dem., kan vi si at 1960 
- a°rene ble inye preget av 
behandiingsoptiinisme. Da satset man 
pd fagkunnskap og trodde profesjonene 
var den ideelle løsning. 11970 - drene 
ble plan legging det store nØkkelordet. 
Bare man planla godt nok, yule 
løsningene bli best. Dette ble i 1980 - 
a°rene avlØst av en mna°istyrings - 
optimnismne. Det d styre etter planlagte 
mdl sku lie gi det beste resultat. Men vi 
ma vel innrØmnme at i siste del av 80 - 
a°rene vokste frem en pessimnisme, og 
den er ikke av det gode. Men i de 
vanskeligere tider enn for ,har vi som i 
1930 - 1940 - og 1950 - a°rene flinnet 
at det d std samnmnen er nødvendig. Og 
dette gir grunn til optimnisme foran 
1990 - a°rene . Kanskje samarbeidet 
blir scerpreget for kommnende 10 - at; at 
det blir hva vi kan kaile en 
prosjektoptimnismne. Vi mennesker med 
vdre ulikheter trenger hverandre, og 
nettopp fordi det ikke finnes to like 
mnenneskei; kan vi alle berike hverand - 
re. Det gjelder fain ilielivet, i fore - 
ningslivet o. lign., i det politiske liv, 
ja, i alle sammenhenger i livet. La oss 
benytte den mulighet hver dag gir 055, 

til d gjØre livet bedre for hverandre. I 
denne samenheng vii jeg sitere Phil. 
Bosmans ord omn Solen for dagen: 

"Motta liver ny dag soni en presang, 

mØt opp til den som til en fest, 

Std ikke for sen topp om morgenen! 

]Jtt i speilet 

og le mot deg selv 

ogsi "god morgen" til deg selv, 

da blir du ápen 

for ogsá a Si det til andre! 

Nar du kjenner bestanddelene av "solen ' 

kan du lage den selv, 

forts. fra siste side 
Revita 

bygda vii det gi Ca. ti til femten 
arbeidspiasser 

Det er ogsA pA tale med 
dørfornyingsagentur, sekretr

, 
	- 

tjenester, regnskapstjenester, 
gatekjøkken, saig av rengjør-
ingskjemikalier m.m. 

Interesse 
Massemedia har vist stor inte-

resse for tiltaket. Det har vrt 
radiointerjuer med Mahie, noe 
Bjorn Johnsen hadde reagert 
postivt pA. Han er driftsleder for 
en mindre bedrift, og synes at 
dette var interessant, og 
muligens kunne han ogsA bidra 
med floe. Dette mA sette et press 
pA bedrifter som sender sine 
ting uteniands, mente han.  

like lett soni en suppe. 

Ta en storporsjon godlier. 

rØr rikelig med tiilmodighet i den, 

talmnodighet med deg selv 

tiflmnodighet med andre. 

Glemn ikke en klype humor, 

til d mnøte mnorgang. 

Bland i en passende dosis arbeidslyst, 

og hell en hjertelig latter over det hele, 

og du har 

solen for dagen" 

Med disse ord vii jeg takke hver og en 
av Enebakks innbyggere for a°ret 1989. 
Dette harikke vcert det letteste for 
mange av oss. Men for demn som har 
hatt det tungt, fdr vi trØste  oss med at 
det kunne tross alt vcert verre. Vi hart 
alle fall fdtt leve i et land med fred og 
frihet, selv om mnangt burde vcert bedre. 
Vi har gjort sd godt vi har kunnet med 
de muligheter soni finnes, hver og en 
av OSS pd vdre ulike omrdder. Og 
mange lyspunkter har kommnetogsd i di; 
lyspunkter som harkomnmnet fra 
mnedinenneske,: Takk til alle dere som 
har kommet med gode ideer! En spesi 
ell hilsen vii jeg ved denne anledning 
sende til alle som hi dette dr har mister 
noen av sine kjcere og sitter nzea.... 

savnet. Md dere finne trØst i gode 
mninner og hjelp hos gode 
medmnennesker! Jeg hilser i scerdelesher 
ogsd dem scm sliter med sykdom og 
andreproblemem: Md dere fd den hjelp 
og stØtte  dere trenger! En egen takk gir 
jeg til alle sommi pd forskjellig vis rekker 
en dpen hdnd til mn.edmennesker som 
trenger hjelp. 
Jeg Ønsker alle i Enebakk GLEDELIG 
JUL 1989, og GODTNYTTAR 1990 - 
et air vi mnøter med optimisme! 

Med vennlig hilsen 

KAre Kjølle 

Ordfører 



rosemaling i 
l igningskontoret 

Fredag var Webjør Steinsetpd plass med pensel og 
palett i Ytres konditori. Her viser hun fram en bolle 
med et rnotiv hun har kalt SvalbardidylL 

Julehøytiden er fredens tid. Man gAr i 
kirken og hørerjule-evangeliet, man 
gir hverandre presanger og man gjør 
litt ekstra for a glede andre. 

Bestemødre/ fedre, tanter, onkler, mor 
og far mkjøper presanger - og det er 
først og fremst barna vi tenker pa. 
Men vi mA ogsA tenke litt pA hva vi 
kjøper til barna! 

Jeg ønsker A sende dere alle en 
julehilsen gjennom et dikt skrevet av 
Per Kolbjørn Løberg - tanker A tenke 
pA nAr dere skal ut og kjøpe pre-
sanger til barna. Jeg oppfordrer alle 
til A lese diktet. 

HA EN RIKTIG GOD OG FREDELIG 
JUL 
Anne-GreteLossius 

Kxigsleketoy 

Det lakker og lit mot juletid. 
Det ryddes pA stue ,loft og ganger 
De voksne er opptatt med julestri, 
og ungene over pA julesanger 

Vi følger skikken fra Ar til Ar, 
med julegaver til Are unger 
Vi passer godt pA at alle fAr. 
De skrumper inn, vAre pengepunger 

I nrbutikker og samvirkelag. 
PA golv og vegger, pA disk og hylle. 
Der finnes leker av mange slag 
Nei, intet problem A sekken fylle. 

Til deg som kjøper, det vil jeg si: 
Se opp for gayer om krigens farer! 
La deg ikke friste, men gA forbi. 
Det fører ufred med slike varer. 

Lekepistoler og kanondrØnn 
Unger som takker for julepakker. 
Her lekes krig mellom datter og sønn. 
"Skyter" hverandre i hjerter og nakker. 

Det finnes raketter som leketøy 
Gevr og tanks, krigsskip og kanoner 
Det smeller, putrer en masse støy! 
Skal dette blandes med juletoner? 

Leker som minner om krigens nod 
Julep akker med silkeb and! 
Ungene leker at noen er død. 
Julestemning med vApen i hand! 

Krigsleketøy under julegran, 
en hAn mot snille julenisser. 
Julenissen er fredens mann. 
Aidri har han vrt noen krigshisser! 

Lytt nA til disse formanende ord, 
du som skal kjøpejulepresanger; 
DE PASSER IKKE VED SAMME BORD, 
KRIGSLEKETØY OG JULESANGER. 

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 

4 gneft 

Landskaper med 

Advent og ettertanke 

De siste ukene har kunder i Ytres konditori gledet 
seg over Webjørg Steinsets mange flotte rosemalte 
gjenstander i Ytres konditori. Utstihingen varer fram 
til og med lillejulaften, sA fortsatt er anledningen der, 
for den som ennA ikke har sett den. 

Fra 2.januar stiller Steinset Ut i Ligningskontoret. 
Her vil bli mye fin rosemaling i gammel stil A Se,. Her 
kombmeres landskaper med rosemaling. Og inspi-
rasjonen har Steinset hentet fra Telemark. 
IJtstillingen i ligningskontoret varer fram til og med 
februar. Mange har vel nødvendige aerender pA 
ligningskontoret i denne tiden,. Og er aerendet ikke 
det morsomste man vet, kan det saktens hjelpe pA A 
beskue Webjørg Steinsets flotte rosemaling. 

Tojulaftengudstjenester i Marii  

Julen er over oss. Med kjas og 
mas, gull og glitter, bugnende 
butikker, og hemningsløs 
handel. 
Jesus ble fØdt i Betlehem. Han 
skulle frelse verden! 
Det er forretningsstanden glade 
for. I trange tider med dArlig 
kjøpekraft kommer "frelsen" 
betimelig. Det hviskes om noen 
hver som satser pA julesalget 
som siste redningsplanke. 
Svikter salget, er det kroken pA 
dØra. 
Vi har gAtt en lang vei fra stal - 
len og krybben. Vi pynter vAre 
stuer til trengel og kjøper oss 
god samvittighet med gayer vi 

ikke har rAd til til vAre kjre - 
og mindre kjre som forventer 
en gave i retur. SA stresser vi 
fra det ene arrangement til det 
andre, og suger inn av 
stemningsfulle julesanger og 
skiftord om julens egentlige 
evangelium - med bakhodet 
fullt av juletraveihet og 
forengelig t]as. 
Gjennom nyhetssendingene fAr 
vi verdens elendighet, suit og 
krig , maktbegjr og under-
trykkelse direkte inn i vAre stu-
er. . Vi svelger unna med 
julegløgg og kaker og stresset 
hjemmehygge i skjret fra 
levende iys. 
Skal julen igjen fA et innhold 

er det pA tide og stoppe opp. 
Hoppe av karusellen. Sabotere 
den rammen av tomhet som en 
stadig mer pAtrengende materi-
alisme representerer. 
Lys og varme er ikke giitrende 
juledekorasjoner. Det er Apen 
dør og omtanke for 
medmennesker. Gode gayer er 
tid og tilbud om feliesskap. Det 
har du rAd til selv med en 
slunken pengepung. Det koster 
bare av deg selv. En Apen dør 
for medmennesker som trenge r 
deg er et alternativ til dagens 
innholdsløse frAtsefest. Skal vi 
prove det i Ar? 

Fredrik 

Var du en av dem som satt 
trangt eller kanskje til og med 
sto under julegudstjenesten i 
fjor? 
I Ar blir det to gudstjenester 
julaften. ( Se ann. for 
tidspunkt). 
Mari kirke er ikke stor, men 
den har hjerterom. De gamle 
tømmerveggene har hørt jule-
budskapet i generasjoner og av 
utallige prester. 
Vi er glade for at svrt mange 
har det som en selvfølgelig 

tradisjon A gA I kirke julaften 
ogsA i Ar tid. 
- Velkommen i Man julekveld. 
NAr vi likevel har litt spaltep - 
lass vil vi benytte anledningen 
til A takke for oppslutningen om 
Marl menighets julemesse 2. 
desember. 
Det ble et svrt godt resultat 
som i sin helhet vil bli brukt til 
menighetssenteret. 

Mari menighetsrAd 
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Lucia Sly fulgt av stjernegutter og terner, De som besokte 
sykehjemmet var: Henrik, Leiv Magnus, Ronny, Caroline, 
Linda, Elisabeth, Marianne, Mona, Aneth, Espen, Karl Anne, 
Thora, Er/and ,Er/end sammen med Evy og Sissel. 
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Parkering 
Betjening 
Utvalg 
Bytterett 
MiIjø 
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GOD 

GRATIS 
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Lucia- feiring 
Lucia-feiring med lys og 
hvitkledde barn, setter 
alle I en egen god 
stemning. Vignett var 
med førskolebarna i 
Kirkebygda pa deres 
besøk pa sykehjemmet, 
der de gikk rundt i 
avdelingene og sang. Til 
og med bursdagssangen 
mAtte til, Ingeborg 
Fjellstad fylte 90 fir pA 
Luciadagen, og stjerne - 
gutt Erland var 6 fir 
samme dag. 
Det ble en travel, men 

sikkert minnerik dag for de 
flinke ungene. Begge 
gruppene var samlet og 
dagen startet med opptog for 
elevene ved skolen, for de 
dro til sykehjemmet. 
Pa tilbakeveien tok de en tur 

innom kommunehuset, hvor 
de marsjerte i korridorene og 
sang for de ansatte. Kantina 
ble ogsâ besøkt, og likesâ 
banken. 
Flyningekontoret ble heller 

ikke glemt, og der befant seg 
bygdas sist ankomne 
flyktninger. De glemmer 
nok ikke sâ Iett sitt første 
mote med Enebakk. skulle 
man tm. 

Tilsammen 

Harajama SKO 

Apningstider: 20. - 31./12: 

20.-22.des 10-19 
23.des 
	

09 - 18 
Romjula 
	

10-16 
30. des 
	

09 - 14 

• 
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Ftatebysenteret, 1911 Flateby. TIf. 09/92 83 74 

Stedet som sjulte seg bak forrige Kjent 
I Enebakk var Salem pA Ombergsletta, 
Flateby. 

Det var fotografert fra baksiden, men 
ingen lot seg lure av det. Mange 
hyggelige telefonsvar, og de heldige 
vinnere av pengelodd blir: 

RolfBuei; Ytre Enebakk 

Oddvar WennevoW, Dalefferdingen  

Arid Hansen, Flateby 

Her kommer en julenøtt. Hvor er dette 
stedet? 1. premie for riktig svar denne 
gangen er et gavekort pa* 100 kroner. 2. 
og 3. premie er konfekt. Svarfristen 
denne gang er 2. nyttArsdag, og vi 
mottar svar bAde pA telefon 926004, og 
pr brev. 

LONNSOMT 
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Okte avgifter men - ingen 
endring i barnehagesatsene seine betalere 

erkjente at bamehagesatsene nâ 
bØr hvile, mens Øyvind StrØm, 
FrP, yule Øke satsene med 3 
prosent fra august, for a kunne 
fa til bare fern prosent økning 
pA den andre kommunale 
avgiftene. 

Somler du med betaling av strømregninga, 
kommunale avgifter, eller barnehageavgiften ma du 
her tetter betale et purregebyr pa 25 kroner. Og 
foreidre som skylder betalingen i barnehagen for mer 
enn tre mâneder, kan komme til A miste barnehagep - 
lassen. Dette ble vedtatt med stort flertall i 
kommunestyret mandag kveld. 

Strømprisene. 
Strømprisene gAr opp med 9 
.prosent, Anleggsbidraget for 
enebolger Øker med 8.7 prosent 
fra 10.300 kroner til 11.200 
kroner, og for flerfamiliebolger 
med 9,5 prosent fra 7.400 til 
8.100 kroner. Vedtaket om Økte 
el-satser var enstemmig 

Flere barn skal fd plass i kominunal barnehage. Dette 
vedtok kommuneslyret mandag inot en stemme. 
Kirke den barnehage, soin er den eneste med 0 - 3 
tilbud brirforeløpig ikke berØrt av vedtaket. 

Fra 1. januar Øker 
samtlige kommunale 
avgifter med 10 prosent. 
Det gjelder 
renovasjonsavgift, feie - 
ravgift, kloakkavgift og 
spetikrenovasjon. 
Tilkoblingsavgift for Mo - 
akk blir det ingen 
endring i, da det her ble 
innført nye priser i 1989. 
øyvind Strom, Fr.P fremmet 
forsiag om en avgiftsøkning pa 
5 prosent, og argumenterte med 
at avgiftsnivaet nâ er iferd med 
A mettes, og at det reduserer 
folks betalingsevne. 

Tore Tidemann (H) var enig 
med Strom i at avgiftsnivâet 
hadde nâdd en grense, men 

Mot Tom Nilsen, SV's 
stemme vedtok 
kommunestyret mandag 
at kapasiteten ved Ytre 
Enebakk og Flateby 
barnehage skal utvides 
til 18 barn pr avdeling. 
Det betyr fire barn ekst-
ra i hver av disse 
barnehagene, og 
barnehagetilbud for 8 
smlt enebakkinger til. 
Og, det betyr 300.000 
kroner i ekstra inntekter 
for kommunen. 
- Jeg er motstander av at barn 
gjøres til en salderingspost. Det 
er en grunn til at fagfolk gar Ut 
og advarer mot a Øke antall 
barn i barnehagene. Barn har 
ulike behov, og dette ma vurde - 
res faglig. Med det Økte antallet 
som foreslAs blir dette 
vanskelig, og resultatet er eat 
det kommunale barnehagetil - 
budet blir dârligere, og 
arbeidssituasjonen for de 
ansatte der vanskeligere enn i 
dag, sa Tom Nilsen. 
Jorunn Buer, Ap derimot var 
villig til a gâ inn for 
rApdmannens forsiag om a øke 
antall barn i barnehagene. De er 
godkjent for 18 barn, sa hun, og 
bare pa Flateby har vi en 
venteliste pa 13 barn. Hun sa 
videre at kortere oppholdstid 
ikke ennA var vurdert i denne 
sammenheng, og at det her 
ligger muligheter for fleksibi-
litet og gode løsninger. 

mente at avgiftenelikevel matte 
stâ i rirnelig forhold til 
kommunens 	kostnader. 
Regjeringens forutsetning pa en 
inntektsøkning pa 4,2 prosent 
inbefatter avgiftsøkninger pa 
10.8 prosent. Derfor tror jeg vi 
ma leve med en ti prosent 
økning denne gangen, sa 
Tidemann. 
Det ble ogsâ vedtatt a opp-
rettholde halv renovasjons-
avgift for pensjonister. 

Barnehagesatsene blir det ingen 
endring i, og det blir ingen 
senking av grensen for friplass 
som foreslâtt . Ca 120.000 
kroner ( 4G) skal fortsatt vre 
grerisen. Dag Skaug , Ap. sa 
seg godt fornøyd med at 
barnehagaesatsene ikke Øker i 
â.r, ogsa Tore Tidemann, H, 

Egentlig var det lagt opp til et 
enda hardere lop. Formann-
skapsflertallet foreslo automa - 
tisk bortfall av rett til 
barnehageplass nar foreldrene 
skyldte avgift for mer enn 3 
mAneder. Dette syntes imid-
lertid de aller fleste ble for drøy 
kost. 
Vedtaket om purregebyrene var 
enstemmig. 
Innføring av morarenter pA 
strømregninger 	som blir 
betalt mer enn en maned for 
sent ma imidlertid behandles pA 
nytt for A fA kvalifisert flertall. 
11 stemte mot innføring av 
morarenter, 22 for. Forslaget 
om A vurdere premiering for 
forskuddsbetaling av strøm vii-
le hverken Fr.P eller SV ga med 
pA, men de andre partiene 
stemte for ogsa dette punktet. 
- De som har det ille skal fA det 

verre, de som har det bra skal fA 
det bedre. Dette er usosialt, 
kommenterte en harm Tom 
Nilsen, SV. - Verst er det at man 
endog foreslar A straffe barn for 
at foreldre ikke kiarer A betale. 

• ikke for A snyte E - verket eller 
kommunen. Det er rett og slett 
fordi de ikke kiarer a betale. 
Men akkurat det hadde AsbjØrn 

RAdmannen hadde ikke lagt 
fram noe forsiag til langtids-
budjett. Tom Nilsen kritiserte 
sterkt at til tross for at det er 
vedtatt at man skal ha et LTB 
som styringsredskap sa er dette 
blitt borte et sted pA veien. Han 

Idrettëns 
anleggsplan 
vedtatt 
Kommunestyret vedtok mandag 
enstemmig det forsiag til 
idrettens anleggsplan som IKU 
har utarbeidet, og som kul-
turstyret har gitt sin fulle tils - 
lutning til. Planen, som har en 
kostnadsramme pA ni millioner 
ovewr fern ar skal innga som 
deiplan i første rullering av 
kommuneplanen. 
NAr det gjelder gjennom-
føringen av prosjektene, mA 
detaljplaner og kostnads-
aoverslag legges fram i god tid 
for budsjettbehandlingen det 
Aret anlegges skal realiseres. 

Kristoffersen, AP ingen tro pA.. 
Kristoffersen sitter i energisty - 
ret, og kunne fortelle at ved 
siste innbetaling var det 4 
prosent som ikke hadde betalt 
strømregninga. E - verket 
hadde 1,2 millioner utestAende, 
hjvilket vil si 12 prosent av 
totalt beløp. - SA det er ikke de 
smA med dArlig rad, som be 
taler seint, mente Kristoffersen, 
og foreslo a innføre morarenter 
fra den dagen regninga er for-
falt. Men det fikk ban bare seks 
av representantene med seg pA. 
Einar Sigurd Birkeland, Ap 
hadde vanskelig for A svelge 
den selvrnotsigende ordlyden i 
forslaget om at barn, hvis 
foreidre skylder barnehage-
vagift for mer enn tre mAneder 
automatisk skal miste retten til 
barnehageplass, m,en at dette 
skal praktiseres med varsom-
het!. Han foreslo i stedet A for-
mulere det slik at ungene nar 
foreldreskylder betaling for mer 
enn tre mAneder kan miste 
retten til barnehageplass. 
De svni osA & fles'e re- 

formulering, og Birkelands 
forsiag ble vedtatt mot Tom 
Nilsen og Anne Marit Nss ( 
Sp's stemmer. 

foreslo at slikt budsjett for 1991 
- 1993 skal foreligge senest i 
mai 1990, noe som ble vedtatt 
med stort flertall. Bare 2 stemte 
mot, og gikk inn for formann-
skapets forsiag som bare pAla 
radmannen A ha rammene for 
1991 Mare i mai 

Bevilling 

Har Mail Singh, Sanner 
dagligvare har fAtt bevilling for 
saig av 01 ki. 2 i perioden frarn 
til 31.3.. 1990, samt rett til salg 
av juleOl, 01 klasse 3 i tiden 
1.12. 	- 	15.1 
bevillingsperioden. 
Einar Hoistad, Kr.F. Ønsket 
ikke A sette likhetstegn mellom 
1 klasse tre og juleøl. Han 

mente derfor at for 01 i klasse 3, 
skulle bevillingen begrense seg 
ill juleøl. Dette var bare 5 rep - 
resentanter enige med Holstad i 

Flere barn i barnehagene 

MWM MMM 

Godalul if ! 

Politikerne vii ha 
langtidsbudsjett 



I 
Bade ordfører Kare KjøI!e og radmann Bjorn 

Halvorsen understreket i sine hovedinn!egg i 
budsjettbehand!ingen at 1990 budsjettet ikke er noe 
krisebudsjett. - Med vare omlag 124,5 
mil!ionerkroner opprettholdes en forsvarlig drift sett 
i !andssammenheng. Ikke alle Ønsker kan oppfylles, 
men det er ingen krise - pa langt nr. sa ordføreren. 

Stor enighet om 
inve steringene 
Tross magre tider vedtok kommunestyreflertallet 
investeringer for godt og ye! 30 millioner. 

Ap og SV fikk imidlertid ikke flertallet med seg til a 
satse pa kloakkering i Ekebergdalen i 1990. Det hjelp 
ikke at Jorunn Buer, AP argumenterte med at dette 
var tvingende nødvendig dersom man viii trekke 
bedrifter til Gran. 

- Skal vi kunne forsyne disse 
med vann, ma vannverket legge 
cm ledningsnettet som ikke har 
tilstrekkelig kapasitet i dag. 
Derfor ma utbygging av 
Ekebergdalen gâ paralelit med 
kloakkering av Raken /Gran. 
Det vil ogsa bety at vi far mid - 
ler fra vannverket, sa Buer. 
Men øyvind StrØm, Fr .P, syntes 
det var best a kjøre 
investeriungsløpet scm skissert 
og ta en ting cm gangen. For 
han var det nytt at 
ledningsnettet var sa dãrlig at 
det ikke hadde kapasitet til a 
forsyne eventuelle nyetab - 
leringer pa Gran. 
Dette syntes Dag Skaug, AP var 
meget betenkelig - at lederen 
for teknisk styre ikke hadde 
bedre greie pA ledningsnettets 
forfatning. 
13 av representantene stemte 
for A ta med kloakkering av 

Ekebergdalen i investering - 
sbudjettet. Da dette forsiaget 
var falt, samlet et ensternmig 
kommunestyrre sea cm 
formannskapets forsiag til 
investeringsbudsjett. Og det i 
store trekk slik Ut: 
11 	millioner 	til 	P  
arbeidssenter og boliger, 8,1 
millioner til kloakkering 
Kvernstuen/RAken/Gran, 9,4 
millioner til Ytre Enebakk 
renseanlegg, 100.000 til videre 
planleaging av FrosjeKt 
Ekebergdalen, og 100.000 
kroner til sanering av gammelt 
nett i vaglia. 
Investeringene skal hoved-
sakelig finansieries med 
lanOpptak. 
Ap og SV fikk ogsA flertall for 
sitt forsiag cm a ta inn en 
fcrutsetning om at utbygging 
av Kirkebygden skole skal 
igangsettes i 1991. 

ueft 
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TannIaus buds1jettdebatt 
Ute  store overraskelser 

1990 budsjettet for 
Enebakk er i boks, etter 
en tannlaus og lite 
engasjert behandling i 
kommunestyret mandag. 
- 	Den 	ryddigste 
budsjettbehandling jeg har vrt 
med pa noen gang, sa râdmann 
Bjorn Halvorsen da bløtkaka 
avslutningsvis ble fortrt, og 
takksigelser utvekslet til og fra 
politikere og ad inistrasjon. 
SA var det heller ikke mye a 
rote med! 
Opplegget var spikret pa 
forhând gjennnom formann -
skapets 

ormann-
skapets flertallsinnstilling som 
var râdmannens budsjettforslag 
med en del endringsforslag fra 
finansutvalget. 
I tillegg forelA et eget 
budsjettforslag fra SV, og 
endringsforslag fra andre partiet 
pa enkeltposter. Fr.p la fram sitt 
eget endringsforslag til 
/formannskapets innstilling. 
SV og Ap hadde et felles 
alternativ til investering-
sbudsjett. Dette avvek i 
hovedsak fra Formannskapets 
innstilling ved at kloakkering 
Ekebergdalen var tatt med, 
kostnadsberegnet til 3,4 
millioner, med 1n og 
statstilskudd som deknings - 
mate. 

Myk prioritering 
De meget beskjedne endringene 
som ble vedtatt i forhold til 
râdmannens budsjettforslag, 
gikk i favor av myke verdier. 
Kulturen far paplusset sitt 
budsjett med 160.000 
legekontoret far sin halve 
legesekretrstilling permanent, 
grensen for friplass i 
barnehagen skal fcrtsatt vre 
4G ( Ca 120.000) kroner, ikke 
3 G som foreslâtt av 
rAdmannen, og det blir et 
tilskudd pa 40.000 kroner til 
Mari menighets barnehage. 
200.000 i tilskudd til Man 
menighetssenter scm var med i 
fmannskapets flertallsinnstilling 
ble etter en avklaringsrunde tatt 
ut av 90 - budsjettet igjen, da 
det viste sea at beløpet rep -
resenterer kommunens andel av 
STUI-tilskuddet de har søkt 
cm, og scm kulturstyret har gatt 
inn for. STUI - tilskudd kan 
tidligst bli utbetalt i 1991, og 
forutsetningen er at beløpet skal 
med da. 

SViorslag 
Tom Nilsen, SV la fram partiets 
eget forsiag til driftsbudsjett 
om representerte merutgifter 

pa tilsammen 3,2 millioner i 
forhold til rãdmannens forsiag. 
For a fâ til dette, yule de 

reduserte godtgjørelsen til de 
folkevalgte , sløyfe den 
foreslAtte innfordringssekret - 
ren pA Økonomikontoret, cg ta 
av reserveposter. Med 
statstilskudd for flyktiiinger, 
Økte inntekter fra kb-
akkavgifter gjenncm flere 
abonnenter, Økte renovasjons-
avgifter og økte skatteansiag  
yule SV's regnestykke ga opp. 
Men de fikk ikke sriig gehør 
for sitt budsjettaiternativ. De 
forskjellige forslagene til pAp - 
lussinger fikk stort sett bare 
Nilsens egen stemme. 

Bryter loven 
Det SV og Nilsen ville priorite-
re var 297.000 ekstra til kultur, 
1,5 millioner ekstra til helse cg 
sosial, deriblant 177.000 ekstra 
til barnevern. PA dette punktet 
bryter vii allerede norsk by, sa 
Nilsen, og minnet om at flere 
kommuner ailerede er anmeldt 
for brudd pA barnevernslcven. 
Ogsâ i Enebakk finnes det store 
mØrketabl, hevdet han. 

Sv foresic videre 550.000 ekst-
ra til skolen og 593.000 ekstra 
til teknisk. 100.000 ekstra i 
sysselsettingstiltak ia ogsa inne i 
SV's budsjettforslag, og seks av 
kommunestyretsreprestanter,.. 
fra Høyre, Sv og Sp stemte for 
&tle. 

ekstra til skolen, fremmet Dag 
Skaug AP's forsiag fra 
formannskapet pA 300.000 
ekstra til skolen. Begge parti - 
enes forsiag la opp til dekning 
gjennom innsparinger pA 
lØnnspostene. 
Det ble AP og Dag Skaugs 
forsiag scm fikk flertail. 
Dermed fAr skolen det som skal 
til for A opprettholde tibsyns-
vaktordningen.. 

Tilgodese 
kommunens behov. 
Mari menighets fAr 40.000 
ekstra til barnehagen. AP fikk 
imidlertid endret fiertali-
sforsiaget fra formannskapet 
silk at det gAr kiart fram av 

(vedtaket at det er Marl 
menighets barnehage scm fAr 
dette tilskuddet for utvidet til-
bud. Det var ogsA ordiyden pA 
Thorvaid Ungerness SP's 
opprinnelige fcrslag Men dette 
ble i formannskapet endret til 
private barnehager. AP fikk 
ogsa flertallet (17) med sea pA 

et tiiiegg fra Lucie Pans Faick 
cm A ta opp forhandlinger med 
Marl menighets barnehage med 
sikte pA en avtabe scm skal 
tuigodese kommunens behov 
for barnehagepiasser, vurdere 
flere flere heitidspiasser 
utvideise av Apningstiden til 
mer enn 10 mAneder i Aret, 
saint gradert foreidrebetaling. 

Ansetelsesstoppen 
opphevet. 
Det ble elbers fbertalb for a 
cppheve ansettebsesstoppen. 
Mot AP og SVs stemmer ble 
det ogsa vedtatt A vurdere saig 
av kommunale boliger og 
kommuneskogene for A bedre 
kommunens Økonomi. - Scm a 
pisse i buksa for A holde sea 
varm, kommenterte Tom Nilsen 
scm derimot kunne vre med a 
A vurdere saig av kommunabe 
nringscmrAder som rAtcmt pA 
Gran. 23 av representantene 
gikk ogsa inn for A vurdere 
spørsmAbet om eiendomsskatt, 
noe som Fr.P og SP gikk imot. 

Bare litt nytenking 
Fr.P 's endringsforslag gikk Ut 
pA a sløyfe de foreslAtte 
160.000 ekstra til kultur. - det 
er all right a brake penger til 
kulturformab som gir et bredt 
tilbud nAr vi har gode tider. 
Men penger til sirupper - en 
slags kunstnerisk adel i trange 
tider, vii ikke vi vre med pa, 
sa øyvind Strom, som heller 
ikke vilie vite av a gi 40.000 
ekstra tilskudd til Marl 
menighets barnehage, silk scm 
SP's Thcrvald Ungerness 
hadde fAtt flertaib for i 
formannskapet. Eiiers yule 
StrØm, cg FrP heve 
barnehagesatsene med 3 % fra 
august for derigjennom A gi 
rom for at kcmmunaie avgifter 
bare skuiie økes med 5 present 
i stedet for ti, som 
formannsakpet gikk inn for. 
I motsetning til den andre parti - 
ene Ønsket Strom A brake 
penger pa a ansette en 
innfordringssekretr. 	Han 
ønsket ogsa A beholde 
ordningen med en eiier annen 
tilsynsvaktfunksjon, men sto pA 
formannskapets flertallsinnstil-
ling om at man matte kiare 
dette i eget budsjett. - Det mA 
finnes en bedre mAte a gjøre 
dette pa enn belaste 
kommunebudsjettet med 
400.000 kroner, mente han. - 
Det er bare iitt nytenking scm 
skal til! 

300.000 ti! skolen. 
Det tviite imidlertid de fleste 
andre representantene pa. Mens 
Høyre v/Tore Tidemann 
framsatte forsiag pA 200.000 

KjØile konstaterte ellers a t de 
økoncmiske innstramminger 
fra staten overfor kommunene 
fortsetter, og minnet cm at ve 
innføringen av nAgjeldende 
inntektsstystem for kommunene 
var forutsetningen at Stortinget 
I juni skuile fastsette hva 
kommunene skulie fA overført i 
kommende Ar, slik at man alle - 
rede i høsthaivAret kunne vite 
hva man hadde A rutte med for 
kommende Ar. Denne 
forutsetning er aldri oppfyit, sa 
Kjølle.- Fortsatt er en vesentlig 
del av kommunens inntektsg-
runniag usikkert heit til 
Stortinget har saldert kommen-
de Ars statsbudsjett like for Jul. 
Kjølbe sa at i de vanskeiige 
Økonomiske tider i forhold til 
de mange uløste oppgaver, 
hadde man i investeringene 
valgt A konsentrete sea om 
MiijØtiltak, gjennom klo-
akkering av KvernstuenlRAken 
Gran og Kioakkrenseanlegg I 
Ytre, dernest prosjekt 
Ekebergdalen, som ma komme i 
1991 sammen med rehabibi-
tering av gammelt ledningsnett 
i VAglia. 
- Et stramt budsjett, men ikke et 
krisebudsjett, sa rAdmann Bjorn 
Halvorsen. - Vi har unngatt sto - 
re og dramatiske kutt. Kanskje 

kommer det av at vi har mange 
smA bein og std pA , sa 
rAdmannen, scm nok en gang 
henledet oppmerksomheten pA 
det faktum at kommunen ikke 
har reserver, fondsmidbene stAr i 
null, og at man i host for første 
gang har vrt nødt til a brake 
a' kassakreditten for A betale 
regnnger. RAdmannen tok til 
orde for styrking av kontant- 
• behoidningen snarest. 
Radmannen oppfordret til 
ettertanke cm hvor mye pcsitivt 
man tress alt fAr gJort for de 
120 millioner som er 
kommunekassas driftsbudsjett. - 
- La oss tenke pA hva vi har og 
hva vi fAr nAr vi syter som ver-
st, sa rAdmannen. 
Han giedet sea over at man i 
innevrende Ar har kbart A 
steppe den negative utvikbingen 
mellom inntekter og utgifter,-
Det vi har gjort for A snu 
utvikiingen hittil har vrt basert 
pa kortsiktige tiitak. NA mA vi 
komme over pa de mer 
langsiktige, sa rAdmannen, og I 
den forbindelse nevnte han rul-
lering av organisasjons og 
bemanningsplan, fly EDB plan 
som virkebig store saker. 



Hovedstyret I ElF pa jakt etter noen som kan overta. Fra venstre Roar 
Nyborg, Erik Grønn og Laif Haa!and. 

Full fart inn i skisesongen 

De yngste skijentene pa treningssamling pa kunstsnø i Espedalen. Her 
sammen med treneren sin Jul Sverre Stener. 

Skisesongen er i full 
gang.De aktive løpere 
har alt hatt snØ under 
beina flere ganger, mens 
andre blir lurt av 
kakelinna gang pa gang. 

Skigruppa i Eif hadde sin 
âriige tur til Espedalen forige 
heig, med like veiiykket 
resuitat som tidligere. Sist 
vinter gikk det dârlig med 

arrangement av karuseilerefln, 
men i fir skal det bli renn 
uansett snø eller ikke , lover 
Inge Bø i karuseiiutvaiget. 

Første rennet blir avvikiet 
14. januar, og de andre vii 
ogsa ga pa søndager. I tiiiegg 
til den vanlige kiasseinnde-
iingen fra 0 til 15 ar vii del 
ogsa bli Masse for mosjoni-
ster- med og uten tid. Samme 

oppiegget bie forsøkt pa 
iøpskarusellen, med godt 
resulatat. 
For de som er interessert i gâ 
til skimerke, vii det bli 
muligheter for det pa to av 
rennene. 
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Nedleggelse truer Enebakk ldrettsforening 
Mørke skyer truer over Enebakk 
Idrettsforening. PA Arsmøte sist torsdag sa de 
sittende hovedstyremedlemmefle definitivt nei 
til A fortsette i sine very. De var redningp-
lanker for to fir siden, og stilte seg da villige til 
A ta en ny omgang i styret. 

For eløpig er det bare to plasser som er besatt. 
Det er Helga Nilsen som kasserer og Jan 
Magnus Johansen som styremedlem og 
ansvarlig for Streifinn. 

En liten gruppe interesserte 
mØtte opp pa ârsmøte. 
Regnskap og budsjett ble 
gjennomgatt for alle grupper, 
og økonomisk fungerer alle 
stort sett bra. 
Pr i dag er det ca 900 

stykker som er medlemmer, 
og deriblant skulle del finnes 
noen som er villig til a pâta 
seg et very i hovedstyre. 
Alternativet er nedleggelse, 
og at de enkelte grupper ma 
danne egne forefinger, og til 
del trengs enda flere frivillige 
personer. Det sittende 
hovedstyre mener at per- 

soner som har unger i aktivi-
tet i foreningen ma ta i et tak. 
Det var pa den mäten de selv 
kom inn som aktive i 
idrettsforeningen. 
Situasjoen var like kritisk for 
to ar siden, og den løste seg 
med et nødskrik, men na er 
det definitivt nei fra det 
sittende hovedstyre. 
NA skal det innkalles til ekst-
raordinrt amøte i januar, 
og innen den tid ma det 
finnes noen som kan vre 
leder for en idrettsforening 
som fungerer bra. 

Skal ElF nedlegges I januar? 
Dette kan bli en realitet hvis vi ikke fAr noen 

personer som er villige til A ta et very 

hovedstyret. 
Du som har barn i aktiv alder, og kanskje 

ikke er butt kontaktet MA HJELPE OSS. 
ElF er velorganisert - har utmerket okonomi 
og alle gruppene fungerer godt sportslig sett. 

La ikke dine barn stA uten idrettstilbud I 
fremtiden. 

Vr ansvarsbevisst! 

Ring Roar Nyborg 928196 eller Erik Gronn 

928382 for nrmere informasjofl. 

Straks eller senest 10. jan uar. 

Hând ball resulater 
J12 Driv 2 - Drøbak/Frogn 2 0 - 6 

J 12 Driv I - As 2 	 22 - 1 

G 14 Enebakk - Kolbotn 2 	9 - 9 

G 16 Enebakk - Vestby 	15 - 18 

Trekning Julelotteriet Skigruppa ElF 
1. gev.- 	Morten Folvell, Joh.Data A/S. 
2. " . - 	Stian Olsen, Konvallvn 8, Flateby 
3. " - Andresen, Rugvn 27, Enebakk 
4. ' - Jan M Den, Romerike politikammer 
5. ' - Schultz, Fabritius, Brobekkvn 80, Oslo 
6. " - Fam Berglund, Lokkavn 25, Flateby 
7. " - Fam. Knut Gjestang, Flateby 
8. " - Marit Koppang, øyvindsvei 7, Oslo 
9. - Svend Wiik, Bergskaugvn 38, Flateby 
10. " - 	Fam. Morten Bergskaug, 0 Skaug vel 36, Flateby 

11. " - 	Fam. Andersen, Granvn 78, Flateby 
12. " - 	Kari Johnsen, Haugvn 46, Flateby 
13." - 	Lene Eggen, Asvn 8, Flateby 
14. ' - 	Elisabeth Henriksen, Skaugvn 71, Flateby 
15. " - 	Trine Nilsen, Bjerkevn 15, Flateby 

Alle vinnere blir kontaktet 



Lykkelige beboere ved aldersboligene pa øgardstun har fátt innlagt kabel-tv pa 
rommene. Det kan de takke Tor-Arne Westlund, øistein Huse og Per Ste/ten 

Dagavdelingen samlet 'i stua. Fra v. Eva Bergskaug, Lilly TØrnqvist, Elsa Arnesen, 
Astrid Thoresen, Magnar Strand og Arne StrØin 
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Flateby kabeImTV vokser fort I forbifarten 
Vignett var pa 

Flatebysenteret og spurte lii-
feldige forbipasserende 

- Hva synes du om søn-
dagsâpne butikker for jul? 
- Hva for noe godt finnes pa 
middagsbordet juleaften? 

Aud Olsrud 
- Fint med søndagsâpent. 
Kan gâ i ro og fred a handle 
da. 

- Som vestlending skulle jeg 
gjerne hatt pinnekjøtt, men 
ma bøye meg for flertallet, 
og da blir det ribbe. 

Ole Bjorn Skjeseth 
og Hulde 2 1/2 fir 

- Fint med søndagsâpent.-
Vanskelig A komme fram pA 
de store sentra, men her er 
det bra. 
- Ribbe og pølser, som en 
ekte hedemarking. 

Gunnleik Seierstad 

Den nA sju mAneder 
gamle bedriften Flateby 
Kabel-TV AlL er under 
sterk utvikling. PA denne 
tiden er to hundre 
Flatebyhjem butt 
tilknyttet kabelnettet 
som nA tilbyr Atte kana-
ler, deriblant TV-3 og 
TV Norge. Det er for 
tiden bare et problem - 
nemlig kommunen. 

Kabel-tv til øgardstun 
Det er et flott tiltak som ble salt 
i gang ved øgardstun 
aldershjem pA Flateby i host. 
Per Stelten , fungerende 
formann , i kabel-tvselskapet, 
og Tor Arne Westlund fant Ut at 
de yule tilby beboerne ved 
aldersboligene kabel-tv. Dette 
skulle vre helt gratis, og med 
hjelp av øistein Huse fra 
Rlingen kan beboerne nA 
velge meillom Atte forskjellige 
kanaler, uten at del har kostet 
dem et eneste ore. Materialene 
er betalt av Flateby-bedriften, 
mens Huse har arbeidet gratis 
med montering av utstyret. 

Stadig utbygging 
Kabelnettet pA Flateby er 

stadig under utbygging, og man 
regner med at maksimalt 500 
husstander kan bli tilknyttet 
etter hvert. De delene av feltet 
som nA star for tur, er 
Rennafeltet og Hagenfeltet. 
Bedriften kan i utgangspunktet 
tilby kabel-tv for 4900 kroner, 
og det er blant de laveste i 
landet. Dette fordi man legger 
opp til litt dugnad, og fordi et 
eventuelt overskudd blir lii-
bakefØrt til beboerne. 

Korninunen breinser 
Del er bare et problem som man 
for tiden sliter med, og det er en 
kommunal avgift til det lokale 
el-verket. Avgiften, som er pA 
750 kroner, er ren profitt for el-
verket. Dette fordi denne 
avgiften skal dekke bruk av 
stolper til utbygging av nettet. 
Del fungerer for øyeblikket slik 
at dette beløpet ma betales pr 
stolpe, selv om den allerede 
star der, og er betalt. Dermed 
mA beboerne betale 750 kroner 
for a bruke en stolpe som er satt 
opp. Vignett fikk høre at del ble 

opp. Vignett fikk høre at det ble 
billigere A sette opp nye stolper 
fremfor A benytte de som alle-
rede er der. Dette er bare med 
pa a gjøre denne fornøyelsen 
dyrere for Flateby-beboerne, og 
det burde vre en helt 
unødvendig avgift. PA denne 
mAten stikker kommunen 
kjepper i hjulene for et tiltak 
som bare gjør bygda mer 
attraktiv A bo 1. SA 
oppfordringen gAr til 
kommunen om A fjerne denne 
avgiften, og pa den mAten bidra 
til Økt trivsel pA Flateby. 

Inforinasjonskanal 
Flateby Kabel-TV satser 

offensivt, og siste nytt er en 
planlagt informasjonskanal. 
Denne skal fungere slik at for. 
eksempel nrbutikkene kan 
benytte sec,  av kanalen til 
markedsføring. Den skal ogsA 
kunne brukes til mye annet. SA 
del er ingen tvil om at Flateby 
Kabel.TV har en fremtid i 
bygda vAr. 

Best kj"ent I Enebakk 
Anne-Lise Moe 

Helene og Yvonne 
- Kjempefint. NA har vi hand-
let stØvletter t Helene. 

- Skinkestek til gjestene, men 
mor sjøl mA ha pinnekjøtt. 

Jorunn Alfliei 
-Gikk hit for A komme i 

julestemning, og del angrer 
jegikkepA. 

- Ribbe og pølse. 

Dagavdelingen pA Enebakk 
syke - og aldershjem fortjener 
betegnelsen best kjent i Ene-
bakk. Annenhver uke er de tro - 
fast pA trAden, med riktig svar 
pA "Kjent i Enebakk". For noen 
uker siden hadde de endeli 
flaks. Del ble pengelodd p 
gjengen som samlet er mest 
lokalkjent i bygda. 

Tilsammen ti personer har til-
bud 

ii-
bud pA dagavdelingen, men det 
er ikke alle som er der hver dag. 
Da Vignett slakk innom forrige 
uke, var de fern som var tilstede 
opptatt med A lytte , mens 
Astrid Thoresen. leder for 
avdelingen leste høyt fra 
Vignett. - Det pleier vi A gjØre, 
og annenhver tirsdag gjetter vi 
pA Kjent i Enebakk. De som er 
her kommer fra forskjellige 
steder i bygda, og derfor er det 
som oftest noen som kjenner 
igjen motivet, forteller hun. 
Ellers sysler vi pA 
dagavdelingen med mange 
forskjellige ting. leser, jobber 
pA arbeidsstua, prater sammen,, 
Og at det er trivelig pA 
dagavdelingen, det er alle som 
er der enige om. 



Karl Bra°then de;nonst,rar hjul#nakarreiskap. Biletet er la°ntfrd a°rsskrift for Gamle 
Hvarn museum 1985. Arsssskrifta 1984 og 1985 handlar vesentleg om hjulinakeri, 
(Fob: Torn GØran  Bauer) 
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in gammeldags hju lmakar 
Av Leif Berstad 

Hjulmakaryrket 
finst ikke mer. Det 
sjøldøydde i 1940-ära 
dâ bøndene ikkje 
lenger kom til 
hjulmakaren om dei 
køyrde sundt, men 
heller fekk seg tak i 
gamle billijul og sette 
i kjerrene sine. 

Hjulmakarverkstaden i Ytre 
finst heller ikkje meir. Kring 
1970 vart den offer for ei 
brannøving. Realistisk øving, 
forresten, huset van svidd av 
midt i ein tørkeperiode, sâ del 
vat ikkje frill for at del van 
meir enn huset som tok fyr. 

Karl BrAthen finst. Han er 
tredje generasjon hjulmakar i 
Ytre, takka vere han har del bli-
tt teke vare pa bade kunnskap 
og reiskap. Sjølve hjulkrakken 
fekk han ikkje redda. Den hogg 
faren opp med orda: "Na ska 
del itte lagas met hjul her". 
Men resten av reiskapen har 
Karl i uthuset, og rekne-
skapsbøker frA Sagstuen 
Hjulmakarverksted finst pa 
loftet hans. 

TRE HJULMAKARAR 
Hans Olsen (1855-1920) 
arbeidde pa Vestby gard. Han 
vat sagreparatør og hjulmakar 
og likte seg best nAr han kunne 
drive med rekning. Blyanten 
lag ailtid i vestelomma og han 
vat ikkje pâkledd utan notisbok. 
Dâ saga ved Sagstua i Ytre 

skulle fâ turbinar i staden for 
vasshjul, hadde Gulbranson pa 
Vestby nokre ingeniørar til a 
ordne det.Hans Olsen tykte del 
vat ein spinkel turbin dei kom 
med, og etter a ha rekna og 
eksperimentert, fortalde han dei 
kva han meinte. DA greip 
"Kandidaten pa Vestby" inn. 
"Du Hans, nâ ma du itte snakke 
slik tel desse gutta, for dom er 
ingeniører". Hans sa heller 
ikkje meir, berre gikk, men del 
viste seg at del matte installe-
rast to turbinar. 

FØr ârhundreskiftet vat del 
garveri ved Tangenelva. DA del 
vart nedlagt, starta sonen til 
Hans, Aksel Hansen (1886-
1965) hjulmakarverkstad i 
huset. Han vat dâ nygift, og 
stelte i stand to rom pa kvisten 
til seg og kona. To trapper ned 
og to trapper opp vat heile 
arbeidsvegen. Godt vat del, for 
arbeidsdagane vart lange. 

Rekneskapsbøkene er 
tankevekkjande lesnad. Del er 
best a ikkje referere altfor 
mykje. Ordet "Betalt" manglar 
ved altfor mange av bygdas 
gode namn. 
Oppdraga vat mange og ulike, 

og del er tydeleg at folk bar seg 
ikkje skakke pa lommebøkene 
sine. I Rekneskapsboka frA  

1905 firm vi m.a. "Materialer til 
en slede Iii O.Holtop kr. 3,25" 
"Materialer Iii et strykebrt til 
A.Th.Vattum kr. 0,50" Aret 
etter kan vi rekne Ut kva 
arbeidspengane for eit strykeb - 
ret vat, for der stAr :"Johan 
Olsen Durud: 2 fjervognhjul kr. 
8,-, 1 strykebrett kr. 1,50" 

Transport av tømmer pA snø 
vart lettare dA geitdoningen 
gjorde inntog. Aksel H vat 
visstnok den første i Enebakk 
som laga geitdoningar. Th. 
Langskog fekk dei to første i 
februar 1907 til stykkpris kr. 
12,00. Fordi han sjØl leverte 
fire plankar til râmaterial kom 
prisen ned i 9,50 pr. doning. 
Slik kunne vi halde frarn med A 
ramse opp - sA del gjer vi: 
Innramrning av maleri skulle 
koste kr.2,40. Nitti ore vart 
betalt straks, resten aidri. Del 
meste av ordrane galdt natur-
legvis køyrereiskap  og del  

mste pA hjul, men inen ôppd-
rag vat for smA. Del vart laga 
paraplyskaft og "1 grisetro, arb. 
o,50, utlagt material 0,15.". Del 
vart stadig tettare mellom 
postane i boka. Karl BrAthen 
sier del slik : "Fatter gjorde 
solid arbeid og vat billig. Vat 
itte alltid sa nøye med A sende 
regning. del telte vel litt, del 

Karl BrAthen er fødd i 1917. 
Etter kvart som han yaks til, 
yaks arbeidsoppgAvene faren 
gay han. DA Karl slutta skulen, 
kom han pA lønningslista, og pA 
Sagstuen hjulmakarverksted 
heldt han seg sA lenge som 
verkstaden eksistrerte. Del vat 
opptil fern tilsette der gjennom 
dei skiftande Økonorniske 
tidene. Landet vArt hadde 
oppgangstid frA Arhundreskiftet 
og fram til kring 1920, men dei 
neste fernien Ara vat svarte. For 
Sagstuen hjulmakarverksted  

bk gjeldsiiinkrevjing stadig 
meir tid, og rnidt i 1930-talet 
kom konkursen. 

Men hjul ryk sunde bade i 
gode og dArlege tider. Like for 
krigen starta ei fly oppgangstid. 
Aksel Hansen og Karl BrAthen 
kom i gang all i samme hus 
som for. Etter kvart vart del 
meir og meir produksjon av 
dører, glas og karmar, men heilt 
frarn til kring 1960 dukka del 
opp kundar som skulle ha stelt 
pa hjul. 

FM EMNE TIL HJUL 
Gardbrukaren heldt oftast 
materia let sjølve. Skjker og 
slederneiar burde lagast av Ire 
med naturleg boge. Slike emne 
fanst del som regel lager av pA 
kvar gard, pA vona del skulle 
bli bruk for dei. Ein god 
gardbrukar matte vere 
framsynt. Torre , kraftige 
bjørkeplankar vat viktig lager- 

vare i tilfeile ein fekk bruk for A 
reise til hjulmakaren. 
Hjulnavet vat av Bjørk, heist av 
rotkubben. Vrangast ved sprakk 
rninst. Kubben vart kappa i 
passande iengder. "Dom barka 
kubben rundt, men itte helt Ut", 
seier Karl. Ein borkring som 
stod all i kvar ende, vart eit  
ekstra vern mot sprekk. 
Dessutan vart del bora eit 
eintorns hol gjennorn kubben 
pA langs, slik at han ogsA tørka 
innanfra og Ut. Emna fekk først 
tørke i friluft, og sidan pA eit 
uthusloft. Del burde Ia eit At, 
eller helst to for dei kom i drei - 
ebenken. NAr dei vart forma 
der, van del sett pA midlertidige 
beslag for del vart bora og 
stemt Ut hol i eikene. 
Eikene vat allti d partal. Eit lite 
hjul, til dØmes eit trillebArhjul, 
hadde"fire fell, felg av fire 
delar, derfor Atte eiker. Eikene 
skulle vere av ask. PA blAleira i 
Dalefjerdingeil yaks grønask. 
Sterke saker. Dei beste bogane, 
pilene og spyddskafta i 
vikingtida vat av grønask. 
Eikene vart best om ein ikkje 
sagde til emna, men kløyvde 
dei til med øks. DA sag em 
retninga pA veden best. 
Hjulfella vat av bjørkeplank. 
Fella vart skorne med bandsag. 
Del matte gjerast nøyaktig. 
Gjødselkjerrehjul kunne ha 
opptil sju fell. Del er lite spe-
lerom for slurv nAr eit nay, 

slAast ssaman. 
Fella vart slegne nesten heilt 
pA. Deretter skar ein mellom 
dei med ei sag, slik at dei fall 
heilt inntil kvarandre nAr dei 
vart slegne pA plass. Mellom to 
av fella vart del laga ei spalte. 
Slik vart del sperm i hjulet nAr 
hjulringen skulle pA. 
I Ytre vat del ikkje lang vei til 
srned.. Christian Skaug og 
Sigvart Svendsen 
gjorde hjula ferdige med 
bossing ( jarnskoning  ) i navel, 
navringar, beslag mellom fella 
og hjulring. Hjulringen vat 
ikkje lett A fA pA. DA mAtte em 
ha spesialreiskap, ei kraftig 
spennhake. Mannstypisk nok 
vart denne kalla kjerringkjeft.. 
Vart denne forkiaringa lang? 
Javisst, og likevel manglar del 
nok ti detaijar for kvar som vart 
nemnd. Hjulmakaryrket vat eit 
verkeleg handverk. 

NI2ER FORTED 
I dag vandrar ein knapt frivilleg 
langs Tangenelva. Den er ikkje 
srl1lleg appetitteleg. Ungar set 
mistruiske Ut nAr besteforeldre 
kan fortelje at: Der ute sto ei 
badstue. NAr vi blei for varme, 
hoppa vi i elva og kjølte oss 
av". 

Men den garnle og den nye 
mølla ligg der. Smia til Sverre 
Smed ligg der. Del skal ikkje 
enorrne mengder fantasi til for 
A tenkje seg tilbake til tida d 
Tangenelva spelte ei sentrai rol - 
le for lokalsamfunnet Ytre 
Enebakk. 



Enebakk sportssenter- 
VEKTER - SOL - AEROBIC - SELVFORSVAR 

TLF.926280 

Romjulsápent ons.-tors.-fre. 
fra kI. 17.30-20.30 

	

JIU 	VARTHOL BRENSEL A/S 

	

.•NOROL 	Tit09-92 40 47 
Gunnar pr. 09-92 46 52 

Svovelfattig. 
Miljovennlig. 

FYRINGSOLJE - PARAFIN - AUTODIESEL 
Konkurransedyktige priser hele áret! 
Vakttelefon I jule- og nyttârshelga 

TIf. 02-27 60 48IN 

TRINTO VERKSTED AS 	NOROL 
09-9255 55 mobil. 094-14 469 

avd. ENEBAKK 
Vi holder romjulsâpent fra kI. 9.00-13.00 

t 
g 

:J:  Felleskjope Ostlandet 

t. 

Vi Ønsker vâre k und er 
en riktig  68dJU1 F"' . 

k--,  

A, og et godt 

ytt ar 

•11 

4 R 
LI JEB"{GG 

Autorisert bilverksted 
TIf. 92 87 72 - 92 89 90 

- 	 Rud, 1911 Flateby 

D. FREI AG &C0 	I 
1 Fyringsservice 

P.boks 77, Enebakk - TIf. 92 62 94 

Enebakk Finasenter 
TIf. 92 61 73 

Apningstider: 	Hverdager 06.30 -21.00 
Lordager 00.30-21.00 Sondager 12.00 - 21.00 

ELEKTROENTREPRENORFIRMA 10  
81 

WELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

1 

Wbakk 	 - 

gnskapkontor 	
) 

Postboks 24 	 "-' 01 1912 Enebakk 	 FWUM 	Y, 
TIf. 09/92 63 03 	Godkjent regnskapskOfltOr 

• 	 zuak  Ku?e  09  Jtzk. vttcf& 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 

,. 	TIf. 92 70 50 - Mobil. 030/14 290 
• qgM,,,;hp* Saig og service av kjøle- 

og fryseutstyr 
* Hydrauliske slanger 09 koblinger 

• '%&  

St. Halvardsgt. 33 	 TIf. (09) 92 45 29 
0192 Osk 1 	 Tit.: (02) 57 10 55 

CATERINGIt 
Leverer mat tit enhver anledning -Spesialister pA kalde anretninger 

0a__.30It 

Rask, moderne 09 rimelig 

I  !  .1 OTTERBECK 

Apent 8-16 
	

TIf. 92 44 14 
Onsdag 8-20 
	

924565 

En hilsen til alle váre kunder og forretningsfor-
bindelser i Enebakk. 

QA-KmaSkiner 

1820 Spydeberg 1640 Rãde - TIf. 83 88 80 
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PIttSEMENIGI4ETEN 
'(mE ENEBAKKBETEL  

Torsd. 21.12. ki. 18.00: 
Gutteklubb. 
Julaften ki. 16.00: 
Juieandakt. 
Hornorkesteret og Einar 
Hoistad. Karl, Jorun og 
Sten synger. 
2. juiedag ki. 11.00: HØy-
tidsmØte - Roar Eriksen. 
Torsdag 28.12. ki. 17.00: 
SØndagsskolens julefest. 
1. nyttârsdag ki. 18.00: 
Harald Vyen. 
Velkommen til Betel. 

LAVPRISMARKED 

BILGUMMI 

Finner du pa "Ytre 

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

wa'sg:ii 

Onskep a kjøpe 
pent brukt KOMFYR, 60 cm, heist hvit. 

Ring tif. 92 64 34 

Mistet lem til tilbenger 
Bakre lem til tiihenger mistet pa strekn. Flateby - Ytre 
Enebakk 16.12. Finner bes venniigst ringe 

92 42 84 etter kl. 18.00 

inner du pa Lilies trom 

S pesia If o rretn ing en 
som kan Satellitt-TV. 
Hos oss f5r du svarene 
du kanskje har savnet hos din 
lokale radio- og TV-f orhander. 
Du vil finne anlegg i alle 
priskiasser, 

For 
5.490 

NA 2,8 

Lommestereo 

Fra kr. 98 

For 13.490 
INN BYTTE-RABATT 
INNTIL KR. 5.500 

7.990 
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Juletrefest 	91 
12 
11 

Ig 
12 
12 
91  

all  Ekebergdalen pinsemenighet 
NORDBY BEDEHUS 

har juletrefest onsd. 27/12 kI. 17.00. 

Alle hjertelig velkommen. 

Kirkebygden Vol 
avholder juletrefest p Ig-
narbakke 28. desember ki. 
14.00. Underhoidning for 
barna. Entré, barn kr 10,-, 
voksne kr 20,-. 

Alle velkommen. 
	

£4 

Savner du en ensfarget pen grã katt? 
Den holder til ved huset vrt I Vâglia. 

Ring 924573 

Z

IENEBi(kOMMUNEçJ 
Z 

RENOVASJON JULEN 1989 

Vi Ønsker alie váre abonnenter En riktig god jul og 
• godt nytt ârog kan informere om fØigende: 

TØmming av husholdningsavfail i romjuien vii bli for- 
• etatt for hele kommunen i perioden 26. til 29. desem-

ber iár. 14 
Apningstiden for tØmming pa Thorud sØppeifylipiass 
vii bli torsdag 28. desember fra ki. 09.00 til 15.30. 

Driftssjef Sverre Netting 

Mums 
Begravelsesbyrá 
Torggt. 2 - 
2000 Lillestrøm 

ORDNER ALT 
VED BEGRAVELSER 
OG KREMASJONER 

06/81 4830.81 1411 
Etter kontortid: 

02/97 44 65 - 06/84 17 74 

SVEUMS BLOMSIERFOARETNING 
OG BEGRAVELSESBYRA 

c€ 
4tziJe4 

FURUVN. 9- 1911 FLATEBY 
TELEFON HELE DOGNET 

JOHN EGIL NIL.SSEN . 92 85 33 

Kommer i 
hjemmekonferanse 

Ordner alt 

yc,v 	 

.0 

Ski 
13e0rvclscsbr 

CHRSTENSRUD EFTE 

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

Hele dØgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Foilodistriktets byrft 
gjennom 60 Ar 

Foig med 
i 

ncirmiIIoet 

ir  neff 10 

Juletraw 
Nyhogde, fra egen skog. 
Seiges fra gârdspiass hver dag. 
Bestiiling mottas. 

Ungersnes gárd 
Tif. 92 40 09 

  

 

V!NN OPPTIL 

5 PENGEPREMIER 

PA SAMI! LODD! 

 

 

FPO  
ngek!tteriet 

Vi har serviceavdeling 09 egne montorer - 
og kan tilby b5de private- og flerbruker-satellitt-anlegg. 
Kom innom - vi demonstrerer anleggene for deg! 

 

Na pa tiibud - se prisene: 

 

VIDEO - 

med high quality 

• Scart. • S-tuner. 
• Spoling med bilde. 
• Pause/still, m.m. 

SABA 1 7251 VT - 29" SUPER-
PLANAR BLACK MATRIX 
billedror med antireflex og CTI-Plus 
teknologi. Utstyrt med SABAs 
Tele-Dialog-System. - KIar til 
S-VHS-gjengivelse. Forberedt for 
sate llitt-mottakelse. Multi-standard 
= PAL, SECAM Ost (DDR) Tekst-
TV klar for Stereo Nicam 2x40 W. 

ELECTROm 
HANDEL  

VOLDGT. 5 -LILLESTRØM -TLF.  (06) 819323 
SPESIALFORRETNING I ANTENNER/PARABOL 

APNINGSTIDER: 
Hverdager 1(1. 10-17 • Lordager 1(1. 9-14 

12 
91 
12 
91 
19 

91 

28. desember kI. 17.00. Entré kr 25,-. 
Servering og underhoidning. 

Alle velkommen. 

Emaus  
NL Misjonssamband 

Velkommen til julens samvcer. 
Juletrefest 28. des. ki. 17. 
Vi tar farvel med misjonrfami1ien Fiskum. 
1. jan.: Nyttârsfest ki. 18.00. Harald Midtsian taler. 

o 
pa Mjr ungdomsskole 



OPTISK SYNSPROVE 
Timebestilling 

Kjolberg Optiske a.s 
Brøtergata 2 
v/Vinmonopolet 
Lillestrøm 
TIf. 06/81 16 22 

andre dager etter ki. 

'I'LC
II. 

') 8101 I  
fl  

HJELM 
ER INN 
UANSETT 

ALDERSTRIN N 

2 like rekker 
kan gi 2 mill. 

Denne uken 
iH 	blir 60 000 

nordmenn rikere. 
FBI 

Ikke alle vinner den etter- 

Eq 
tengtede millionen, men 
likevel. 

III i tipping er premiene bade 
EH store og mange. Leverer 

du kupongen din innen 

B onsdag ettermiddag, er 
sjansene store for at ogsã 
du blir blant de 60 000 som 
vinner hver uke! 

19 

19 TIPPING— 
ga mer enn 680 millioner til 

Iq 
idrett og torskning 11988. 

E!E!I  

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Bradholt, Tomter 

hf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Nâr du av 

árets inntekt 

vii redusere 

skatten. 

- ma du fa SIVIS hos oss for nyttârsnatten. 

Vi onsker vãre kunder 

en riktig god jul og et godt nytt ar. 

AIJBIC 
bank Enebakk 

F  

1912 ENEBAKK 	 

EL. INSTALLASJON 

OG FORRETNING 

Hilsen 
Aud og Knut og 

alle ansatte 

cS1umbçc & &LeLten AS, 

(09) 92 63 00 	 

onsker sine kunder og forbindelser 
en riktig 

Torsdag 21.12. holder vi ápent til kl. 19.00 om 
du skulle ha glemt noen julegaver. 

NYTTARSTILBUD PA 

Teorikurs 
KUN KR 900,- 

Kursstart 10. jan. kI. 16.30 
Ring Eva pa tlf. 06/81 42 92 

Gautes Tralikkskole AIS 
LILLESTROM 

Vi har ogsá i âr 
et stort utvalg i fyrverkeri 
til gunstige priser: 
Salget starter 
onsdag 27.12. 

Fredag 29.12. 

holder vi âpent til kl.19.00 

Lørdag 30/12 til kI. 14.00. 

Kun saig til personer over 18âr. 

,S1t0MJb6Ltq, A 4MMIM iC4-,L 
1912 ENEBAKK 	  

EL. INSTALLASJON 

OG FORRETNING 

(09) 92 63 00 FQ*Qj7_-'/  

0 

Nyttärsfeiring - FYRVERKERI 
I 	 

Iijjntt 14 

Juletraw 
Gran - furu og edeigran 
selges hos Sby, Skaugvn. 29A 
(vis-a-vis Flateby Barnehage) 
fra son. 10. des. 
LØrdager og sØndager hele dagen, 
16.00. 

IL Drivs julekalender 
20. dag - gevinst p5 nr 1163 

0063 
0924 
0820 

21. dag - gevinst p5 nr 0412 
1298 
0524 
0298 

22. dag - gevinst p5 nr 0943 
0613 
1321 
1258 

23. dag - gevinst p5 nr 0859 
0946 
0452 

0091 
N. dag - gevinst p5 nr 1309 

1330 
0208 
0102 

Viutferer for ovrig alt innen DATA-. TELE- o 
ELEKTROINSTAL.ASJONER for liten og stor. 

80-mod. Kadeft st.vogn 
<<117>>, nylakkert, meget god stand, selges straks for 
kr 32.000,-. 

Henv. tif. 09/92 83 65 



EIENDOMSFORM. 

hf. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 

ER 
Godkjent regnskapskontor 

NOROL EILAG  

FRISØR 

of 0er( aLL' J'u/4 09 ..J'JIOk. jrJ;f0) 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 

TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

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

r:liLflwtt 

lFam 40 AStE  

15 

ELEKTROENTREPRENORFIRMA 

('-': 	WELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

GLASS 

Enebakk glaSs 

Alt I glassarbeid 

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

SPESIALFORRETNU NC ER 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Sa/g av 
medaljeskap og innrammede akvare//avtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

REGNSKAP 

W9*9I0ME93 
F5q1104 

cgnskctpskontor A/S 
bkk 

• Poiiklinikk• Røntgen • Kirurgi 
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 

SKEOSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. RiisgArd, Kjelier 
(Skilt Ira Fetvn. v/flyplassen) 

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

aDROP-INa 8.30-14. Stengt helg. 

KVIKI( HENS 

J&zaama S ECJ 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

TEPPE - ENGROS A/S 

ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

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

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

Pukk - sand 
Korn, gjodsel og kraftfôr 

1911 Flateby 
TIC 09/92 88 71 - 92 81 46 

Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 

KjØpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 

RAMMEVERKSTED 

09-92 55 55 mobil. 094-14 469. 

BYGG OG ANLEGG 
- — 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

BIL 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tif.  ;:  1570 

Galled Nygárd 
Flateby - tlt. 92 80 80 

Galled - innramming 

Gulimedaije i innramming 11989 

RØRLEGGER 

TANNBEHANDL. 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Rolf NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

TIf. 09/926118-09/926256 
094/25 366 - 094/08 438 

Steinar Nordahi 

BYGGSERVICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
hf. 92 63 46 

FYRINGSOLJE - PARAFIN - 
AUTODIESEL 

Konkurransedyktige priser hele áret! 

TRINTO VERKSTED AS RI 

I Stromsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt I el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 9263 00 

sys.adn 

• Regnskap & Forretningsforsel 
Bedriftsràdgivning 

KE
SystemAdministrasjon A/S 

R 	Gaupeveien2g 
1914 Ytre Enebakk 

lIt.: (09)924824-924774. 

SKILTER/REKLAME 
PRODTJSENT av selvklebende 

bokstaver - tekst-dekor 
BIL- og VINDUSDEKOR 

SKILTER og LYSREKLAME 

DEKORtext 
1914 Ytre Enebakk 

Tif. 9247 80 - 92 52 78 - fax 92 52 78 

SPESIALFORRETNI NGER 

* Saig og service av kjøle-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

TRAFI KKSKOLE 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 

Opplring pa hi! 

Teorikurs - Fase!! 
TIf. 06/81 42 92 

TØmrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner, 
modernisering, flislegging og tapetsering. 

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

Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

Laste- 09 personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

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

utfører alle typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LORDAGER ETTER AVTALE 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

lIt. 92 45 58 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tif. 87 37 10 

Masse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nødvendig møter vi 
til kjøretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fylimasse 
Flateby - tif. 92 80 42 
Mobiltlf. 094/95 481 

BRENSEL 
ELEKTRIKER 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjøper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Stein Uarre-Hanssen 
Grendesenteret. Flateby 

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

	

Kvelder, etter avtaie 	 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKE RM ESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 09/92 46 82 

DAME-OG 	 Man-Ire. 9.00-17.00 
HERREFRISOR 	 Tors. 10.00-19.00 
SOL - PARFYMERI 	 Lor. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

FLATEBY DAME - OG HERREFRISOR 

Drop in eller 
timebestiling 

Ring 
tlf. 92 8049 

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

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre n00ringsdrivende 

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33 

D. 	 8,COAS  

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

E DIav C. Jensen 

E1& SØnA/S 
MYRFARET 2,1400 SKI. TLF. 09-871457 

RORLEGGERBUTIKK 
ECEN RURLEGGERAYDELING 

All innen • Sanitar • Varme • Modemisering 

.9 
E3 OL 

Erik kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og heytrykksspyling. 

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

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

J]lImF.  
I1IuhuIFI1 

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

Enebakk rørleggerliedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tif. 92 43 54 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYOG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

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

Audi Erling Rod A/S 
1800 Askim 

INDRE OSTFOLDS 
NYE$TE BILFORRETNING 

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss. 

TIf. 88 16 15 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
Bevillingshaver: Ad. Helge A. Tryli 
Fjelleeien 55. 1914 "Ire Enebakk 

Tlf. 09/9255 70 



Bjorn Johnsen mente dette var et me get postivt 
tiltak. Her sammen med Tor Bergersen. 

Politi- 
runden 
GlatI fore 

Etter snøfailet ble veiene 
giatte, og en biifører havnet 
Ut for veien ved Texaco-
stasjonen pa Flateby iørdag 
kveld. Han var uheldig og 
traff skiltet som merker 
skarp sving, siik at biien 
ble noe skadet. Person-
skader ble det heldigvis 
ikke. 

Ellers meider lensmanns-
kontoret om en rolig 
førejulshelg. 

1i1utt 
lesere og 

annonsører 

• en riktig god jul 
og godt nytt r! 

Aslaug, Oddbjørg 
Ella og Solveig 

Moii 
Privattele toner: 
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Journ, Oddbjorg Kristiansen 92 85 84 
Ann. kons. Ella M. Went 92 63 39 
Ann. kons. Solveig Eriksen 06/83 72 56 

a am Avisen trykk 
h* ft" 

Annonsepriset fra 1 1089 
1. side pr, mm kr 5.95 
Aim. plass pr. mm kr 2.90 
Tekstside pr mm kr 3.90 
lnnlev.frist: Rubrikkann,: Mandaq ki, 12.001 

Forren ann Mandag kI 
 

9.00 

AflemE*spr;s 
iipr 	G4  / 

,q ekspedis 
Nyberg 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
TIf. telefax og eksp. 92 60 04 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 3298 

JJinctt 16 

Revita inn i egne lokaler 
Mandag innviet Revita Enebakk sine lokaler 

pa senteret i Ytre Enebakk. 

En optimistisk gjeng arbeidsiedige setter nã i 
gang for fulit, i første omgang med oppliering 
og markedsføring, for a skaffe seg nye 
arbeidsplasser, og fortsatt er det plass til flere. 

De innbudte ble godt mottatt, og etter 
omvisning i lokalene , tok interimsstyrets leder 
Stein Mahie ordet, og fortalte om arbeidet og 
planene. 

;;; 

Mahie sammen med 

I februar hAper de a sette i 
gang undervisning for kunn-
skapsmessig A arbeide videre 
i iddsirkler for a fortsette 
utvikiingen av nye for 04 - 
retningsidder. Disse kursene 
vii vre apne for alle, og vii 
stort sett bli finansiert 
gjennom amo-midier. 

Nye Ideér 

Interimstyrets leder Stein 
husvert Per-Erik østli. 

Revita-grupper vokser nâ fram 
flere og flere steder i landet. 
Kontoret i Enebakk vii bli 
hovedkontoret for Nedre 
Romerike, og undergrupper fra 
Ski, Askim, Fetsund og SØrum 
er i startgropa. De har et nrt 
samarbeid med Akershus 
Bedriftsrâdgivning, og derfra 
har de fâtt etableringsstøtte. En 
gladmelding som kom i forrige 
uke - pâlydende 85000 kroner. 
Mahie takket nringssjefen i 

Akershus 	 samt 
fylkespolitikerne for at de 
hadde tro pA dem, og gitt hjeip i 
tiideis ukjente farvann. 

Det første prosjektet de gAr i 
gang med blir aktivitetstiibud 
til skolebarn for og etter sko-
letid. Med tiibud pA tre steder i 
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