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Svovelfattig 
Miljevennhlg 

Tankbilen 094/18 967 

Kvelertak pa' 
foreningslivet 

Bygdas foreningsliv er lam-
slâtt etter at skolestyret nâ har 
vedtatt at leie av skolens loka-
ler utenom skoletiden ikke len-
ger skal vre gratis. 
Om formannskapet velsigner 
skolestyrets vedtak, ma lag og 
forefinger 
framtidig betale 20 kroner ti-
men I leie for lokaler som de 

hittil har kunnet leie 
gratis.Dersom vedtaket blir 
satt ut I livet, far det katastro-
fale konsekvenser for fore-
ningslivet. Enkelte ledere i 
foreningslivet legger ikke 
skjul pa at det kan bety slutten 
for etablerte fritisaktiviteter 
som hele lokalmiljØet nyter 
godt av. 

Det er de trange tidene som 
har fØrt  til vedtaket i skole-
styret. Ved bedsjettbehand-
lingen fikk skoleetaten redu-
sert sitt budsjettforslag med 
56.000 kroner. Det er denne 

innsparingen man nà ma for-
eta. Skolesjef Hans Erik Holm 
hadde foreslâtt a spare inn 12 

samlingsstyrerstillinger, kut-
te ned pa vedlikeholdsposten, 
og stenge skolene for utleie en 
dag i uka. økonominemnda 
var ikke enig. De la fram sitt 
eget forsiag til innsparing, og 
det var dette som ble vedtatt 
med leder Carsten Barbøls 
dobbeltstemme.Vedtaket in- 

nebrer a kutte Ut 12 sam- 
lingsstyrerstillinger 	fra 
1.august, betaling for utleie 
av skolelokaler skal gi 95.000 
kroner i kassa, og ved a ta 
46.000 kroner av innsparingen 
ved redusert arbeidsgiverav- 

Forts. side (2) 

Steinar Ofsdal og var egen Gry Adolfsen  i samspill med Enebakk Janitsjar. 
Stykket de spiller er o En god fØlelse  o Og det kunne saktens bade musikere og 
publikum ha etter sØndagens  konsert. Se side 12 

En musikkfest for 
hele Enebakk ble 
sØndagens konsert pa 
Mjar ungdomsskole, 
som trakk fuilt hus. 
Fra alle bygdas kret-
ser kom folk for a 
oppleve Steinar Ofs-
dal, Gry Adolfsen og 
Enebakk Janitasjar, 
Det var Janitsjaren 
som inviterte til re-
krutteringskonsert. 
Konserten ble en mu-
sikkopplevelse, med 
Steinar Ofsdal i sen-
trum, som spirituell 
musikalsk inspira-
tor. Stâende applaus 
fra et begeistret pu-
blikum kvitterte for 
nok en konsertsuk-
sess i bygda. 

Nr. 9 Onsdag 8. mars 6. ärgang Løssalg kr. 5.00 Lokalavis for Enebakk 

      

Livskraftig 
jubilant 

Lørdag markerte 
turngruppa i Ene-
bakk IF sitt 10 - ârs 
jubileum med en flott 
oppvisning i Mjar-
hallen. Med flagg og 
faner marsjerte170 
turnere I alderen fire 
til femti âr inn i hal-
len - hele 146 fra Ene-
bakk IF's egen turn-
gruppe, resten spreke 
turndamer fra Ski og 
fra Hammer turn, 
som Enebakks turn-
darner har et godt og 
utstrakt samarbeid 
med. 

FØr den flotte opp-
visningen var det ut-
deling av heders-
bevisninger, og ju-
bilanten fikk over-
rakt flere blomster-
hilsener. 

Siste side 



40 àr 13 mars 
Svein Rytterager 

Konvallvn. 35, Flateby 

Vi VII deg hylle og re 
pa din store dag. 
Hva vile Vinklubben vre 
uten deg i festlig lag. 
Mye moro, lek og sprell - 
vi gleder oss til lØrdag kveld. 

Enebakk Arbeider-
parti 
Mediems-/gruppemØte. 

Se ann. 

Konsert 
miFoten Swing 
Bryggeri'. 

Kvinnedagen 
8. mars. 

Ukens filmer 

Se ann. 

Se ann. 

Se ann. 

Drivs Julekalender 
Uavhentede gevinster. 

Se ann. 

Enebakk kommune-
forening 
har ársmØte. 

Se ann. 

ElF hãndballkamper 
Se ann. 

Menighetens ársfest 
Se ann. 

Betel 
Ukens mØter. 

Se ann. 

Torsdag 9.3. ki. 19.00 (U), 
kr 25,-: 

AMERIKA FOR 
MINE FOTTER 

SØndag 12.3. ki. 16.30 (B), 
kr 15,-: 

CARE BEARS 
Ki. 18.30 (U), kr 25,-: 

AMERIKA FOR 
MINE FØTTER 

Ki. 20.30 (V), kr 30,-: 
DIE HARD 

Vi Ønsker deg til lykke med 
19-ârsdagen. 

Hilsen Anne og Hilde 

Lille Marita 

fyller 9 ár 14. mars. 
Mamma, pappa, Trond, Ben-
te og Bente gratulerer henne 
med dagen. 
Samtidig Ønsker vi farfar god 
bedring. 

Hei pa deg, Leifen"! 
Gratulerer med 18-ársdagen 
7. mars. 

Hilsen fansen 
I Rlingen 

trenger 

fly redaktør 
Liker du utfordringer, har optimisme og pagangsmot, og 
trives med a stâ pa lift ekstra? 

Da har du de rette personhige egenskapene for stihUngen. 

Du ma i tihhegg ha: 

Journalistisk ertaring 
Lokalkunnskap 
Kjennskap Iii bruk av PC 
Og du ma disponere bill. 

Ytterhigere opplysninger om stihhingen fâes pa tlf. 92 65 40. 

Søknad med kopier av attester og vitnemal sendes styret i 
Vignett v/Jan Ostreng, 1911 Fhateby, innen 31. mars. 

Iiijnett 2 

Gudstjeneste Enebakk 
Søndag 12. mars: 

17.00: Herredshuset, Kirke- 
bygden. Menighetsfest. 

Onsdag 15. mars: 
19.30: Da1ejerdingen. Fa-

stemØte hos Mary og Roar 
Wattum v/Øvstegârd. 

Sentralsykehuset i Akershus 
25/2: 
Vi har fâtt ei nydelig jente! 

Lilt-Eva og Roy Nordhagen 

Sentralsykehuset 27/2: 
Det ble en gutt. 

Tonje Kittelsen og 
Oyvind Eide 

Marit 

Vi vii gjerne gratulere godjen-
ta var med 9-ârsdagen 
10. mars. 

Hilsen 
Tove, mamma, pappa og mor 

He!, Marit! 

Gratulerer med dagen, 
17. mars. 

Hilsen 
Kari og Rune, 

mamma og pappa El 
gift kommer man i mal med 
innsparing pa 156.000 kroner. 

Flere forsiag 
Et forsiag fra Anflnn Liland, 

Ap, gikk ut pa a kutte ut 12 
samlingsstyrere, spare inn pa 
strØm og fynngsutgifter, for-
syne seg med 85.000 av inn-
sparingen pa arbeidsgive-
ravgiften og redusere vedlike-
holdsposten med 41.000. Det-
te forsiaget ble , i likhet med 
skolesjefens forkastet mot 3 
stemmer. Et utsetteisesfor-
slag fra Glenn Robert Skaug 
fikk en stemme. 

HâplØst utspill - 
Dette kan vi knapt akseptere 
sier leder i Enebakk IF, Erik 

GrØnn. - Det er he nok at 
80.000 av de 140.000 kronene 
vi mottar i kuiturstØtte gár di-
rekte tilbake til kommunen 
allerede i form av betaling for 
leie av loakler og tilsynsvak-
ter. Liten vits i a ta med den 
ene hânda og gi md den an-
dre. Forsiaget er haplØst. Vi 
hadde egentlig ventet oss den 
motsatte holdningen. Fort-
setter tendensen, kan man li-
ke gierne droppe hele tilskud-
det. Jeg velger a se pa vedta-
ket som et haplØst utspiil, sier 
GrØnn. 

Forkastelig 
- Heit forkastelig kom-

menterer en harmdirrende le-
der i Stranden skolemusik-
korps, Kenneth Pettersen. 

—Korpsvirksomhet inngâr 
som en naturlig del av skole-
hverdagen, ut fra M 87's inten-
sjoner. At vi skal matte leie av 
Enebakk kommune er a skyte 
hØyt over mâl. Blir dette ved-
taket satt ut i livet vii det for 
oss bety at vi ma vurdere a 
nedlegge driften. Vi har allere-
de et underskudd pa 100.000 
kroner. Dette vii vre dØds-
støtet. Jeg haper virkelig at 
formannskapet gjØr om ved-
taket. Kommunepolitikerne 
bør vre kjent med at arbei-
det som drives i frivillige orga- 

nisasjoner og lag er idealistisk 
barne og ungdomsarbeid uten 
vederlag. 

Overraskende 
BjØrn Egil ElverhØy,  kas-

serer i IL Driv karakteriserer 
vedtaket som overraskende.—
Situasjonen er jo den, at om 
de kommunale bevilgningene 
ikke Øker, har vi snart pro-
biemer med a drive idretts-
arbeid i det hele tatt. Det er 
probiemer med a skaffe til-
iitsvalgte, Økonomien er 
trang. Enhver tilstramming 
betyr et faresignal for fore-
ningens eksistens. Ansvar for 
Økonomiske og administrati-
ve saker tar stadig mer og mer 
tid, en tid vi skulle ha brukt 
pa aktivt idrettsarbeid. Yt-
terligere beiastning pa Økono-
mien skal ikke gjØre det let-
tere, sier ElverhØy. 

Drastisk 

Drastisk og overraskende er 
skolesjef Hans Erik Hoims 
kommentar til skolestyrets 
vedtak, som ble anket inn for 
formannskapet av Anne Gre-
te Lossius (Ap). 

- Dette er de folkevalgtes 
vedtak, som jeg administrerer 
Jeg ser konsekvensene for 
kulturlivet, men her ser jeg 
ogsa kiart mulighetene for en 
lØsning med a kunne nyte 
godt av kulturmidler. Det er 
ilte vi trenger for a kunne 
komme i mãl. Poenget for oss 
er at vi ved innsparinger sØ-
ker a skjerme skolens indre 
pedagogiske funksjon, da ma 
vi skrelle ned til det som har 
med skolen a gjØre. Innstillin-
gen min innebar stenging av 
skolene for utleie en dag i uka, 
en innsparing pa 35.000 kro-
ner. Jeg tror det hadde vrt 
mulig a komme fram til hen-
siktsmessige ordninger med 
kulturetaten om et bidrag for 
A kunne opprettholde utleie-
tilbudet. Det er tross alt sa ii-
te vi trenger for a komme i 
m.i. Skolene blir brukt til 
kulturaktiviteter hele etter-
middagen, vi sØrger  for bren-
sel, renhold, administrasjon 
og utstyr. Da synes vi det er 
rimelig a be om en hands-
rekning, og mener a ha funnet 
gehØr for slike synspunkter 
fra kulturstyrehold... 

BØr gâ bra 
Hvilke konsekvenser tror 

skolestyrets leder vedtaket 
har for foreningslivet? 

- Det bØr ga bra det, sier 
Carstern BarbØl, og under-
streker at alternativet er a 
stenge skolene for utleie til 
lag og foreninger belt nâr man 
ikke lenger har rad til a ha 
dem apne . Poenget er at man 
ma kutte ned for a ía bud-
sjettet i hop. Ingen Ønsker a 
kutte ned pa floe.- Ingen vii 
kutte i rammetimer, ingen i 
vedlikehold. Men et sted skal 
pengene ta, sier BarbØl, som 
Ønsker seg en konsekvensa-
nalyse pa de forskjellige alter-
nativer til innsparing innen 
formannskapet skal behandie 
saken, noe som tidligst kan 
skje 3. april 

-Dette er sprengstoff, sier 
kultursjef Per Sandvik.— Ved-
taket rØrer ved sentrale prin-
sipper om almenhetens til-
gang til skolelokaler. 

Ufint 
- Det smaker ufint av a bru-

ke organisasjonene for a ía 
budjettet til a ga ihop, nr 
man vet hvor felt disse sliter. 
Politikerne som fatter slike 
vedtak kan ikke ha fulgt med 
i eksistensniváet for organisa-
sjonene. Vedtaket vitner om 
mangei pa helhetstenking, og 
jeg har ikke sansen for at man 
skal bruke organisasjonene 
som sugerØr for a fA budsjet-
tene I balanse. Kulturmidlene 
de mottar er sâpass knappe 
allerede. Det bØr de som fat-
ter vedtakene kjenne til. Det 
er ikke mer a hente fra kultur-
en, sier Sandvik. Han antyder 
imidlertid at det vil vre 
flyttig a se pa andre vak-t og 
vaskeordninger i sammen-
heng med organisasjonenes 
leie av skolelokalene. Her kan 
man kanskej finne fram til 
praktiske lØsninger  hvor det 
kan vre innsparinger a hen- 



htdde ass ietten t1 kuUe ed p tar lange innLe 
eUer beste slqønn flu kan skriye anonymt, 

nen redaks3onen m ha navn og athesse 

Grønn forkiedning? 

SV i FrPs fotspor 
Svar til SV om boligpolitikken for bygdas ungdom. 

Enebakk FrP 
har den nød- 
vendige styrke 

Iijiwtt 3 

Partiene pa venstresida er i 
øyebiikket ivrig opptatt med a 
We sine rode sjeier en pen grØnn 
drakt for a kunne vre mere spi-
selige for veigerne til høsten. Det 
samme har Venstre gjort siden 
tidlig syttitall, til tross for libera-
listisk sjei. Venstre har trygt 
piassert seg pa hØyresiden, sà 
hvor dypt det grØnne stikker der 
i garden gjenstâr A se. 

Hvorfor kommunister og 
sosialister vii danne en grØnn 
overbygning er vel kiart for alle. 

I en iiten bygd som Enebakk er 
det ikke enkeit a bli avhengig av. 
andre. Etter fiere 6Lr har jeg ná 
butt kjent med et utvalg som jeg 
kan henvende meg til, og som 
kan M iu gang samspiil meliom 
grupper, uten at man ma meide 
seg inn i store grupper. Dette ut-
vaiget har ogsá muligheten til a 
samarbeide med etater og politi-
kere, som ogsa forsthr et problem 
bedre gjennom et nrmere sam- 

Det er vaigár igjen. SV vákner 
til liv og tar til sitt bryst, nok en 
gang, FrPs politikk ved a bare 
fram budskapet om liberale hold-
finger overfor dem som har 
valgt, eller ma velge a ta i bruk si-
ne hytter til boiigformâl. SVs ârs-
mØte har vedtatt a gjenta par-
tiets <<gamie krav>'??? om at det 
gis bruksendring til folk som be-
nytter hyttene sine til helárs-
bolig. Jeg undrer meg iitt over 
SVs tidsbegrep i denne sak. 

FrP fikk representasjon i byg-
ningsradet etter valget i 1983. Vi 
innsá snart hvordan det byra-
kratiske lovverk, administrasjo-
nen og politikerne neglisjerte 
problemene We med forurens- 

8. mars er siden 1911 butt mar-
kert som internasional kvin-
nedag med mØter og demon-
strasioner. Stemmerett for kvin-
ner var til a begynne med et av 
de viktigste kravene. 

I Norge ble 8. mars fOrste gang 
markert i 1921, og da som De 
kommunistiske kvinnenes dag>>. 
I iØpet  av 1920-arene ble dagen 
utvidet og orndannet til en Ar-
beiderpartiets agitasjonsuke. 

Sammen med den nye kvinne-
bevegelsen begynte ogsa Norsk 
Kvinnesaksforening a markere 8. 
mars fra 1972. Dagen er na ikke 
lenger entydig knyttet til sosial-
istiske tradisioner, men har I de 
fieste vestlige land butt en "kvin-
nenes internasionale karnpdag'>. 
I de senere ar har kvinner med 
forskieiiige livssyn og politiske 

Under dette dekket skal de gjØre 
grØnn suksess, en suksess som de 
har ventet pa i aidri sâ mange ár. 
Velgerne vii nok gjennomskue 
dette forsØket pa maskerings-
kunst. Gailuppene sâ langt viser 
i hvert fall at SVs nygrØnne drakt 
Mr ingen Økt tilsiutning. 

De grØnne er en foikebevegeise 
for alle som er opptatt av miii 0 
og utvikiing, og som har innsett 
at vi ma snu samfiinsutvik1in-
gen inn i et nytt og miii Øvennhig 
spor. For De GrØnne er ikke det- 

arbeid. 

Ikke minst nar fier og fier ut-
vikiingshemmede blir fØrt  til-
bake til kommunene. Der tipper 
jeg politikere og etater virkelig 
kan bli nyttige a ha for utslitte 
foreidre og parØrende. Vi vet alle 
hvor vanskeiig det er a ná fram 
asom privatmenneske og organi-
sasjon. 

Et utvalg som dette vi har ná 

ningen og den usikre situasion, 
disse skattebetalere og derved 
rettighetshavere i Enebakk sam-
funnet, hadde til a fungere som 
fuliverdige borgere. 

Vi kjernpet en ensom kamp for 
disse rettigheter og piikter. Vi 
fikk i 1986 vedtatt at kommune-
styret skuiie vre ankeinstans 
for de sbm ikke fikk sin sØknad 
om bruksendring innviiget. 3 sa-
ker ble behandiet av denne an-
keinstans fØr ordningen ble fer-
net. Den mest omtaite sak av dis-
se tre var saken til Kai Svarthoi. 
SV mente, som de andre politis-
ke partier, at han <<bodde uiov-
lig< pa hytte i Enebakk- 

SA skier det. SVs representant i 

oppfatninger markert kvinneda-
gen, og selvsagt har markeringen 
ftt ulikt innhoid. 

I forbindelse med Kvinneàret 
1975 ble 8. mars av FN offisielt Ut-
pekt som internasjonal kvin-
nedag. 

Det har etter hvert blitt tradi-
sjon a markere 8. mars, sriig pa 
stØrre steder. 

I Enebakk var det kvinnegrup-
pene pa 70-taliet som begynte a 
markere dagen. I mange âr var 
det god oppslutning om ulike ar-
rangementer som ble hoidt i fel-
lesskap med mange av bygdas 
lag og foreninger. Likestillings-
utvalget har i a -  besiuttet a ta 
opp tradisionen med a markere 
8. mars pa nytt, vi haper derfor at 
bygdas forefinger tiislutter seg 
pa Mir  ungdomsskoie.  

te et spØrsmâi om sosialisme el-
ler kapitalisme, men et spØrsmâl 
om a finne lØsninger  samfunnet 
kan ieve med i framtida. 

De GrØnne bestár av vanlige 
bekymrede mennesker, husmØd-
re som gâr mot fosfatutslipp, sko-
ieungdom som setter ut fisk, fis-
keforeninger som kalker vann 
osv. kort sagt en foikebevegelse 
for en snuoperasjon i dagens poli-
tikk, ikke en kamp for -ismer! 

Rolf Sørli 
De GrØnne I Akershus 

vet hvordan vi kan nà fram pa 
riktigste og beste mate for alle. 
Dette vii ogsá lette saksgangen. 
Vi kan ikke foriange at privat-
personer skal ha den samme 
kunnskap. Skai utvalget sá ieg-
ges ned. Er det fordi det er iferd 
med a bli for kient,  og here bru-
kere kommer til samiingene, og 
derved Ut av ensomhten 

Johanne Storeng 

kommunestyret fremmer sak om 
at bruksendring skal tillates. 
Dette g.jorde han Ca. 1 md. for 
valget i 1987. Etter det ble det 
stile, inntil vi kommer til vaig-
aret 1989. Valgfiesk kalies dette, 
men fiesk harskner etter hvert. 

Hvis dere virkelig mener noe 
med dette SV, sa Ønsker vi dere 
veikommen etter. Kanskie ogsa 
andre politiske partier innser at 
vi her har en stor oppgave a lØse 
og kan komme frem til en en-
stemmig lOsning  pa forholdene? 

Med hilsen 
Enebakk Fremskrittsparti 

Oyvind StrØm 
formann 

I ar vii det vre to temaer for 
motet. Vi har vrt sa heldige a ta 
representanter fra Krisesenter-
gruppa og fra Forsvaret. Begge 
deler er aktuelle. Kvinners for-
hold til forsvar og miiitrtjene-
ste er et spOrsmai  som stadig blir 
mer aktuelt 1 Arene framover, pa 
bakgrunn av den genereiie like-
stiliingsdebatt, og ogsa det fak-
turn at ungdomskullene synker i 
iandet vart. 

Krisesentrenes arbeid er vel 
butt godt kient  etter hvert, men 
vi tror det er bra med en pa-
minnelse om det viktige arbeidet 
som blir drevet der. 

Likestillingsutvaiget Ønsker 
vel mØtt og haper pa god opp-
slutning om kveldens mote. 

Karl Heier 
Medlem av 

Likestiflingsutvalget. 

Det er tydelig at tegnefilmer er 
popuiart, og denne uken kan un-
ge og eldre barn glede seg til Ca-
re Bears i Eventyrland. I Even-
tyrland bor en prinsesse som om 
fa dager skal krones til Dronning. 
Care Bears, biØrnene  som har 
som iobb a ha omsorg for andre 
og passe pa at andre ogsâ bryr 
seg om hverandre, far i oppgave a 
finne en pike som kan erstatte 
den virkelige prinsessen til hun 
kommer til rette. De firmer Alice 
og greier a overtale henne til a bli 
med til Eventyrland. Men den 
onde trollmannen legger alle 
mulige hindringer i veien... 

Fin underholdning med sanger 
skrevet og fremfØrt av John Se-
bastian og Natalie Cole. 

Torsdag og sØndag vises ung-
domsuilmen med Eddie Murphy i 
hovedrollen, Amerika for mine 
føtter. Akeem er en vakker prins 
som bar i Zamunda, et land langt 
borte. Han blir vartet app pa alle 

I siste nr. av Vignett star 
det a iese at det tynnes i rek-
kene til Enebakk FrP. Det 
hevdes at søknadene om fri-
tak fra tillitsverv star i kØ. Vi 
har riktignok, av forskjeliige 
grunner, hatt en viss avgang 
det siste áret, men verken vi 
eller Ore velgere skal fortvile 
av den grunn. Ei heller skal 
politiske motstandere for-
ledes til a tro eller hâpe at nâ 
er FrP svekket. 

Enebakk FrP har aidri fØr 
vrt en sâ sterk organisasjon 
som nâ. Bade den aktive og 
mer passive medlemsmassen 
Øker stadig, og vi har faktisk 
godt med mannskap til a fyi-
le app etter dem som etter 
hvert har flyttet. 

Fraflyttingen rammer al-
likevel i en viss grad FrPs 
aktive kvinner. Problemene 
ved suppleringsvalg er hand- 

mater, og kongen hr plukket Ut 
en vakker brud til ham. Til alles 
forbauselse bestemmer prinsen 
seg for at han vii gifte seg med en 
som har egne meninger og vii els-
ke ham for den han er ikke for 
hva han er. sa han reiser over ha-
vet til Amerika... 

Eddie Murphy pa sitt beste! 

Die hard - Aksjon skyskraper. 
Staben i Nakatomi Co. feirer 
iulaften samt firmaets store over-
skudd i gigantfirmaets 40 etg. 
skyskraper. Stemningen er pa 
topp. Hans Gruber er ogsa i LA, 
ikke for a feire floe, men for a ta 
mer enn 600 mill. i lett omsetteli-
ge aksier  fra Nakatomi. Siden det 
er iulaften er bygningen sa godt 
som torn, og Gruber & Co. bar in-
gen problemer med a ta kontroll 
over bygningen og de ansatte 
som gisler... 

40 etasjer med spenning, 
action og humor! 

Inger 

teringen av en urimelig ved-
tatt likestillingslov som sier 
at det skal vre minst 40 pro-
sent av hvert kjØnn  i alle râd 
og utvalg. Denne by rammer 
dem den er tiltenkt a stØtte. 

FrP bar allerede nr 40 
prosent kvinneandei i hoved-
utvalgene i kommunen, og 
jeg ser det diskriminerende 
og urimelig overfor FrPs akti-
ve kvinner at disse ved sup-
leringsvalg skal pâlegges ar-
beidsbyrder utover det for-
svarlige pga. at kommunen 
som heihet ikke har den kvin-
neandel som loven tilsier. 

Vi er rede til a ta et oppgjØr 
med, og en belysning av, da-
gens situasjon i fØrstkom-
mende kommunestyremøte. 

Med hilsen 
Enebakk Fremskrittsparti 

Oyvind StrØm, formann 

Er samordningsradet0  
butt for kient .9  

8. mars - Den Internasjonale Kvinnedagen 



Gledesfest for 
flott barnehage 

NOW 

Jens Wendelboe 
til Enebakk 

Foten Swing Bryggeri i aksjon under et kulturarrange 
ment pa Flateby Samfunnshus i november.. 
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OrdfØrer Kdre KjØlle overrekker nØkkelen til helse og sosialsjef Inger Haagaas. 

Forrige tirsdag var det 
gledesfest i Kirkebygda 
barnehage, med bløtkake 
og snitter, gayer og tak-
ketaler. Endelig var bar-
nehagen her.Et konkret 
og hãndgripelig resultat 
av 4 firs kiv og diskusjo-
ner med tilhØrende papir-
mØlle. 

Men tirsdag var det bare glede. 
En smilende ordfØrer  Káre KjØlle 
understreket hvor viktig deter at 
man aidri gir opp, da han mottok 
nØkkelen til barnehagen av en-
treprenørens representant, Per 
Spjudevik. KjØlle ga umiddel-
bart nØkkelen videre til helse og 
sosialsjef Inger Haagaas. 

3,4 millioner 
3,4 millioner er totalkostna-

dene for Kirkebygden barne-
hage. Da er alt inkludert, ute-
miljØ, leker, mØbler etc. Til og 
med tuntreet som ble plantet 
utenfor for kort tid siden. - Tun-
tre hØrer med,Det gir skygge for 
ungene pa varme dager, og det 
hØrer naturlig hjemme i byg-
demiljØ sier arkitekten, Henriet-
te Salvesen. 

Fire ãr 
Byggekomiteens leder Dag 

Skaug, kunne pa âpningskvel-
den fortelle at byggekomiteen for 
barnehagen ble opprettet 13. fe-
bruar 85. Fire ár ha det tatt a nã 
fram til málet.— Pa veien fram til 
vedtak og fullfØring  av barneha-
gen har det vrt et utall av mØ-
ter. Saken har gátt gjennom 2— 3 
kommuneingeniører, og pro-
blemer med fylkeslandbruks-
styret som i fØrste  omgang sa nei 
til tomtevalget, trenerte saken 
lenge. Under alt dettehar foeldre-
grupper státt pa og kjempet for 
at barnehagen skuhle bli en real-
itet. Like etter páske i fior startet 
byggearbeidene, og et snaut âr 
etter det er bygget ferdig. Tids-
rammen holdt. 

Og det var en bade varm og 
helhjertet takk som byggekorni-
teens leder, Dag Skaug,rettet til 
Grunnmursbyggs representant, 
Per Spjudvik, og arkitektene, ek-
teparet Christhoper J. Adams og-
Henriette Samulsen for tint sam-
arbeid pa veien fram til den ferdi-
ge barnehagen. 

Byggekomiteens 	sekretr, 
driftssjef Sverre Netting takket 
ogsá arkitekten varmt, og ga spe-
siell ros til bygningskontrohlØr 
Rolf Buer for eminent byggeled-
else og til Per Spjudvik fra 
Grunnmursbygg. Arkitektfirma-
et pa sin side forrte barnehagen 
et kjempearmbândsur, og entre-
prenØren ga et nydelig bilde av et 
sovende barn. 

Det var en flott og funksjonell 
barnehage byggekomiteen kun-
ne vise fram. Solid og skikkelig 
händverk utfØrt av Grunnmurs-
bygg i Askim etter arkitektene, 
Henriette og Christopherspian-
lØsninger. Arkitektene som er en 
del av gruppen Div A, har stor er-
faring med a tegne barnehager, 
og har vrt ansvarlig for barne-
hager bade i Frogn, Rhingen og 
Vestby. Kirkebygden barnehage 
er imidlertid den fØrste 2 avde-
lings barnehage de har tegnet. 

Bygningen er fleksibel, og det 
er lagt opp til at de ansatte skal 
fastsette sammensetningen av 
aldersgruppene etter behov. 

- I utgangspunktet er det plass 
til 18 barn pa hver avdeling, men 
barnehagen er ogsá beregnetfor 
barn fra 0 - 3 ár, og antall barn 
under tre ãr ma halveres i forhold 
til antall over tre ár, slik at man 
f.eks. kan ha 18 barn over 3 ár og 
ni under 3 ár, eller andre sam-
mensetninger, alt etter hva be-
hovet er, forteller helse og sosi-
alsjef Inger Haagaas. 

- Arkitekten, Henriette Salve-
sen, understreket ogsâ betydnin-
gen av byggets fleksibilitet i for-
hold til ungenes alder. Hele byg-
get kan brukes av alle aktuelle 
aldersgrupper. Mellom de to av-
delingene er det et ápent rom - 
en slags samhngsstue hvor det 
ligger til rette for sambruk pa 

Bygg1comiteens 	Se- 
kretcer, driftssjef Sverre 
Netting, syntes arakitekt 
Henriette Salvesen for-
tjente bade mye ros, ogfet 
biØtkake. 

En glad helse og sosi-
alsjef viste stolt fram den 
fine barnehagen. 

barnehagens premisser. 
Det er en lys og trivelig barne-

hage Kirkebygden har fátt. Lys, 
vennlig trepanel pa veggene, ko-
selige lekerom hvor det meste al-
lerede er pa plass. 

Bygget brer preg av kvahitet 
og sohiditet, bade i materialer og 
innredning, og byggekomiten 
kan si seg meget vel tilfreds med 
bygget som na star og venter pa 
A ta imot de fØrste barna. Som 
altsa ikke kommer fØr etter som-
merferien. 

Torsdag førstkommende 
inviterer Foten Swing 
Bryggeri og Enebakk kul-
turstyre til spennende og 
svingende konsert pa 
Mjer ungdomsskole. I til-
legg til det hjemlige 
Swingbryggeriet med so-
lid fotfeste i Storbandet, 
kan arrangørene  frsite 
det velkjente Jens Wen-
delboes Kvartett, for de 
fleste kjent bl..a. som hu-
sorkesteret i LØrDan. 

Foten >' er et swingband som 
bestãr av tire blasere og rytme. 
Gruppen oppsto sommeren 1987 
da noen av bandmedlemmene i 
Enebakk Storband følte behovet 
for sohistiske utfordringer. Muhig-
heten meldte seg da et av band-
medlemmene satt med foten ( be-
met ) i strekk en somrner. 

En del arrangementer ble laget 
og prØvet, og Foten var en 
realitet. Bandet har en svingende 
profil med arrangementer bygget 
pa 40— og 50— tallets standardla-
ter. Stilmessig har bandet hentet 
inspirasjon fra andre norske 
swingband som BjØrn  Krokfoss 
Oktet, og Per Borthen Swing 
Dep. Ltd. 

Foten bestár I dag av Roar 
Myhre, leder og trombone, Knut 
Arne RangØy,  trompet, Viggo 
Aker Olsen, tenorSax, Arne 

Lørdag 
P16. Enebakk - Holter 14- 13 
Søndag: 
P 14. Enebakk 1- AFSK 2 9- 7 
P 14. Enebakk 2- SØrumsand 
2 	 9-2  

Schancke Andresen, altsax, Stig 
Adolfsen, bass, Vidar Sandem, 
gitar og Jarle Lubbe, trommer. 

Foten har hatt mange for- 
• skjellige oppdrag. De har spilt for 
handelstanden i LillestrØm, 
Ring Medismske $enter, Rica 
SjØlyst, Hotel Bristol, og pa 
hjemmebane i Enebakk. 

Jens Wendelsboes kvartett vil 
ogsa garantert fA det til a svinge 
pa Mjr tirsdag kveld. Med seg i 
orkesteret har Jens, som selv 
trakterer trombonen, Jens Chr. 
Bugge Wesseltoft pa piano/key - 
boards. Erik Smith pa trommer 
og BjØrn Holta pa bass. 

Jens Wendelboe har lang er-
faring fra bade utenlandsk og 
norsk musikkhiv. Han har Ut-
dannelse fra Manhattan School 
of Music, og østlandske Musik-
konservatorium. 

Han er kanskje mest kjent som 
storbandkorpsdirigent, arrangØr, 
og ikke minst dirigent ved rnsti-
tusjonsteatrene i Oslo, blant an-
net ved oppsetnmger som Les. 
Miserable, Spellemann pa taket, 
A Chorus Line og West Side Sto-
ry, for bare a nevne noen. 

Ellers har Jens spilt inn plater, 
bade sam musiker, arrangØr, 
komponist og produsent. 

Den nye og spennende Jens 
Wendelboes kvartett oppsto 
sommeren 1988. 

P 16. Enebakk - AFSK 23- 7 
G 16. Enebakk - Fet 2 22-20 
H 6. Enebakk - Kurland 2 
13-29 
P 10. Enebakk 2 - Eidsvoll 
Turn 	 4- 9 

Jens Wendelboes Kvartett. Vi gleder oss til a hØre dem 
pa Mjcr ungdomsskole tirsdag. 

Hândb aliresultater 
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Vannmannens ti*d pa uset 
a 

S  var det over! Stãende applaus fra 
publikum,blomster, kiemmer og gratulasjoner kvit-
terte for hederlig innsats fra Enebakk Dramatiske un-
der premieren pa Flateby Samfunnshus fredag kveld. 
Tekstforfatter Jan Benterud og instruktØr Liv Aakvik 
kunne puste lettet ut, og motta hyllest og 
gratulasjoner.Kristin Heistad overbrakte varme ord 
og blomsterhilsen fra bygdas Øvrige teaterkrefter. 

Vannmannen er historien om en 
ekte sekstiátter, og tekstforfatter 
Jan Benteruds intensjon med 
stykket er a skildre en genera-
sjons manglende evne til a sette 
ideer og visjoner Ut i livet. 

Vi fØlger vannmannen gjen-
nom fØrti  âr, fra glade hippieda-
ger tilbake i 1968 med blomster, 
kjrlighet og idealer, gjennom 
omskiftelige tider, og strønmin-
ger fram til det bele ender opp pa 
Indias strender et sted midt mel-
lom drØm  og virkelighet i ár 2008. 

Her ender helten opp med los-
litte idealer ,riper i lakken, og 
Ønsket om a finne tilbake, bli den 
siste hippie. Men han er ikke ale-
ne. Han blir mØtt av fortiden, og 
det som var, 68'erne er her allere-
de. 

Svein Erik Eggen er troverdig i 
rollen som Vannmannen og gir 
liv tilde forskjellige faser av seks-
tiatterens livslØp gjennom <car- 

beiderkiasse og monopolkapitaL> 
til idealistisk lrer, visemaker, 
smugler, frynsete forretmngs-
mann med stint barskap og luk-
susleilighet, og tilbake til Indias 
strender, hvor han havner etter 
en rØdvinsfllosoferende monolog 
til fØlgesvennen gjennom hele 
elendigheten, den gamle gitaren. 

SØstrene Gaathaug er prakt-
fulle, bade med sin sang, og sitt 
til tider eminente spill. Britt som 
radikalt korrektiv til Vannman-
nen, som hun anbefaler og ta 
sjØlkritikk pa det meste, og be-
lrer om monopolkapital og bor-
gerskapets kvelertak, Lene og 
Anne som forvorpne og atale 
ungdsomsskolejenter. De Mr lat-
terdØra pa vidt gap - nâr de ko-
kett og med usyldige blikk skal 
demonstrere for skoleledelsen 
hvilken farlig person den utfrika 
1reren er. 

Anne Gaathaugs framstilling 
av jenta som vil bli popsanger er  

praktfull,ogLene og Anne er ogsá 
utbetalelige som Vannmannens 
punkeavkom som spretter inn pa 
arenaen og lager krØll for pappa 
som er midt i jappefasen av sitt 
liv. 

Turid Ramberg og Trude Jo-
hannessen bØr ogsà nevnes. De 
synger seg rett inn i publikums 
lijerter. Med slike stemmer i sin 
rnidte har S1skabet mye a byg-
ge pa for framtida. 

Gjennom hele stykket er mu-
sikken treffende illustrasjon til 
tidsbildene,helt fra teppet gár 
opp og tonene fra Aquarius fra 
Hair tidfester handlingens be-
gynnelse, Bandet som bestâr av 
Rune 	Brattfoss, 	Jostein 
øiestad,Øivind Karisen og Terje 
Claussen gjØr en kjempejobb. 

Det gjØr ogsâ lys og lydtekni-
kere. 

HonnØr til Enebakk Dramatis-
ke for dristigheten med a pâta 
seg et kjempelØft med Vannman-
nen. 

Anne Gaathaug som potensiell popsangerinne sids 
seg sammen med Vannmannen, net i rollen som tekst-
forfatter av lite hippe > svensktopplâter. 

Elvis er dØd, men en liten sekvens med avskjedssanger 
far man. Set blir han gravlagt, og markedet er ápent for 
a gjØre pen ger pa Kongen 

Telcstforjatter Jan Benterua som steip ptateproctusenv, 1 
samtale med Vannmannen om kontrakten. 
I bakgrunnen popstjerna in spe, Anne Gaathaug. 

Pa Indias Strender, hvor Vannmannen mØter  igjen 68'erne. Fra v. Turid Ramberg, 
Svein Erik Eggen som Vannmannen og Turid Johannessen. 
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Tif. orb.: 	 priv.  

Adr.: 

Byggiepl.aner?.  
Kontakt Hetlandhus ferst. Vi har hustyper I die katego- 	09 oppfelging. Hetlandhus, din samarbeidspartner nâr 
rier, tomter, kompetanse pa gjennornfering, finansiering 	det gjelder husbygging. 

ldrettsvn. 9, 1400 Ski 
SKI 	Tif. (09) 875400 

 

Send meg den nye huskatologen: 

Navn:  

LII Hor tomt 	ønsker tomt 

Hus med 
scBrp@g 

Bestill katalogen om Myresjohus, som er full 
av stoff for deg som onsker et hus utenom 

det vanhige. Plukk opp deer til ditt eget drom-
mehus, og bestem din egen plan!øsning. 
Vii du ha hey standard og kort byggetid - es 
katalogen som fortehler hvorfor over 70.000 fa-
mihier bor i Myresjohus. 

Hay isolasjonsstandar 
Vit du ha on varrn og vetisoert bohg or 
det Myresjohus du skal ha. 21,5 cm isa-
asjon voggene( 41 cm i takeV Spar 

fyringsutgitter. Bygg Myresjohu 1 

. 

BE OM KATALOG! Ring, ehler send kupongen til: 
Myresjohus, avd. Liilestrom, Nittedalsgt. 1 2000 Liilestrom, 
lit. 06/81 67 54. 
Myresjohus, avd. Oslo, Tvetenvn. 30, 0666 Oslo 6. 
tit. 02/64 48 60. 

Navn 	  

Adr 	  

lit.: 

9 av 10 yule valgi RAUMNES-HUS p nylt! 

<<Rom for personlige Ønsker>> 
r 

U Send kataing 
U Har tomt 
U Vedi. egen skisse 
U Ønsker konsuientbesøk 

RAUMNESHUS 
Raumnes Hus as - Postboks 181 - 2151 Ames - 111.06/900777 

Navn: 	  

Adr.: 	  

hf.: 	  

BY.GG O 

Lr,Trut7, iqn 

do M-Bygg A/S 
Hellerudvn 36, 0672 Oslo 6 
TIn. 02-26 06 33 

Ja, Jeg onsker a fâ tilsendt den nyc huskatalogen og 
Idebrosjyren "Insplrasjon" bar tomt U soker tomt 

Navn: 	 

Mresse: 

Huset for morgendagens krav! 

• NAr kravet til energisparing skjerpes 

• Nãr energiprisen akselererer 

Da kan du sitte godt og trygt I dltt 
Gullringshus. 

Flere tusen gjor det aflerede. 

ELITE-BYGG 
Vu bygger 

Benytt clem av 
Bre&ioft thqg. 
fDet tØnner seg." 
NYE KJØKKEN1DEER 

netarkjokkeo  
Er selvfølgelig 
standard i alle 
Apland-Hus! 

patillit 

REPRESENTANT 
FOR APLANDHUS 
Vi bygger pa tillit! den 
beste garancien for A 
velge riktig er A spørre 
en APLANDHUS -eier. 
Vi kan bl.a. garantere: 
• Dyktige hAndverkere 
• God oppførelse 
• En gunstig pris med 

tankepA alt somer 
innidudert i bygge-
kontrakten. 

TYPE STINA + HUSBANK-FINANSIERT 

Ja takk! 

LI Send meg den nyc 
API kND HUS kataiogcn 

LI Ring m g for nnnere 
intor nasion 

Navn: 	....... ............. --- .... 

Adr.:. 

Posnr. 

Sted............................................ 

Hellion 

MyresjohUS&M. 

I 

V. 
ELITE BYGG 
Vangsveieu 10, 1800 Askun Tif. 99/M64 46 094/969 30-3 



00116UN - Ira selskaper 

9odkjent 8V 

Kd,m1sY0et 

KJØP — MODERNISERING — REFINANSIERING 

Roar Bergerud 
Firianskonsulent 
Bedriftsøkonom 

Apningstid: 
Mand. - fred. 

8.00-16.00  

Vi representerer seiskaper som her Ian tif boligforrnâf 
som spesialitet Dette gir dog ekstra trygghet og en seri-
es behandling nâ og i Iáneperioden. Vilkárene er blant de 
beste I markedet. Hos oss far du hjelp av ekonomer som 
beregner dine totale utgifter. 
Afle typer - Ned beta lingstid,'Avdragsfrihet tilpasses otter 
betalingsevne, Ievekostnader, nye skatteregler etc. Du 
kan ogsâ bedre din ekonomi ved a innfri ugunstige On. 
Formal: Kjep av nytt eller gammeft hus/leilighet, oppus-
sing, ombygging, tilbygg etc. Vi samarbeider med bl.a. 
de ledende kredittforeninger, banker, Elcon Finans og 
Andvake Forsikjing. Kontakt oss for avt21c. 

Okonomitjeneste as 
Fetveien 123, 2007 Kjeller - Tif. 06/81 8021 

Forsikring S Finansieting • Okonomisk rádgivning • Sefvangivelse • Regnskap 
DE I 	ogTI LPASN I NG 

• Raskere behandlingstid i husbanken• Fullverdig kvalitet 
• Et hus a bygge videre pá 0 Lavere bokostnader 

Ring ass el/er benytt kupongen, og vi sender deg den nye 
huskatalogen omgâende. 

AY 
Gamlevn. 232 A 
1472 Fjellhamar 

NDRRDNA HUB A.S TIf. 02/97 36 60 

E Hat tomt LI Hat ikke tomt LI Onsker avtale med konsulent 

Navn: 	  

Adresse: 	  

Postated: 	  

lit. 
GlaSsY, OwBa S. GravY, 

All 

UTFORER 
alt innen nybygg og ombygging. 
Rehabilitering og prosjektering. 
Forskaling — betong — muring. 

Svein Magne 

k estIi t 
TOMRERMESTER SPYDEBERG 

Fjellvn. 2 - 1820 Spydeberg 
TIf. 09/83 74 90 - Mobil 094/15 434 

BYGG- OG TOMMERMESTER 

I100t Per-Erik Ostlie as 
• 1914 'lIRE ENEBAKK-T1f .02-924340 

• . . .dn lokale byggmester 
uc ii•riJu 

I 

GA 
Med 
va ri e rt 
utvalg av 
husideer 
tilpasset 
alle behov 
og 
finansierings1 
løsninger. 

Ring ass 
eller benytt 
kupongen, og 
vi sender deg 
den nye 
huskatalogen 
omgáende. 

Østfoldhus 
DISTRIKTSKONTOR 

Torvgt. 2,1850 Mysen. II!. 09/89 0535 

HOVEDKONTOR 
Dronningens gt. 30,1500 Moss, Ill. 09/25 1442 

LI Her lornt LI Hat ikke tomt 
LI Onsker avtale med konsuient 

Navn 

Adresse 

Posisted; 

Tif.; 
C,al,sk Bv,vaSc,Ov' 
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I IDEog 
TILPASNING 

D I E NEBAK.K 
LAN 

- Alle formal 
- Rask hehandling 
- Gunstig rente 
- Mm. 50.000 

Ring mandager9-15 
for nrmere avtale. 

AS FOLLO DATA SERVICE 

Tif. 09/94 52 38- 

1~t 	 

LrjI]ammeqrOnum IC 	 uwi',. ri. 

k3
.n

  G
ri
ik.

  0
,10

  

MESTERHUS BYGGES I SAMARBEIDE 
MED EN LOKAL BYGGMESTER 
Mesterhus er: 

• ikke typehus Ira fabrikk 
• tegnet'av anerkjente arkitekter 
• kvalitet og godt hàndverksarbeide 

Send oss derfor kupongen eller kontakt várt 
kontor for en uforbindtlig prat. 

Mesterhus Folio AL. 
Nordbyvn. 23 vinsidebyggetv 
1400 Ski. TIr. 09/87 2640 

Send meg.Mes'terhus-
katalogen for 1989 

Navn: 

Adresse: 	  

Postnr./sted: 	  

releton' 	  

Har tomt 
Byggekommune: 

	I 



Mini - 
maraton 
Lørdag den 27. april skal 
IL Driv arrangere mini - 
maraton. - Det er fØrste 
gang IL DrivforsØker seg 
med et slikt lØp, sier leder 
i friidrettsgruppa Per 
Finnerud. Om løpet blir 
en engangsforeteeelse el-
ler tradisjon vii oppslut-
ningen vise. 

LØpet skal gá fra Mjr id-
rettsplass og rundt omkring i 
Lia, og er beregnet Pb. deltagere 
fra alle kategoerier, fra turgbere 
med barnevogn, til personer som 
gb.r Pb. tid, og de riktig store ra-
ceme. Det blir to lØyper, en Pb. 10 
km, og en pb. fem, og med start i 
alle aldersklasser, med premie-
ring til alle. - I tiden framover 
vii vi markedsfØre lØpet  med 
stands ved LØken, og med infor- 
masjonsseil. 	Forhándspámel- 
ding kan skje pa arrangØrens 
stands. 

  

RELIGIOSE MØTER 

 

  

 

PINSEMEN!GHETFN  

D.0 TEL 
Onsd. 8. mars kl. 19.30: 
Felles gruppesamvr. 
LØrd. 11. mars kl. 16.00: 
Bibeltime. 'Menighets-
vekst>> v/Inge Flaten. 
SØnd. 12. mars kl. 10.00: 
SØndagsskole. 
Ki. 18.00: Toni Rinding. 
Alle velkommen. 

 

 

KUNNGJØRINGER 

 

 

Enebakk 
kommune 
Land brukskon 

Karl Lunds legat 
Smàbrukere i Enebakk 
kan sØke om midler til 
innkjØp av sb.korn, 
kunstgjødsel og settepo-
teter, samt utbedning av 
eiendommen. 
SØknaden sendes Ene-
bakk Landbruksnemnd, 
innen 3. april 1989. 

Enebakk 
Landbruksnemnd 

Il-vinduer 09 doper 
Strømmen heve-Iskyvedor, 
Strømmen sikkerhetsdor, fast 
vindu, kjellervindu, blyglass-
vindu, tundorer, sprosseram-
mer, Sweedor utgangsdor'er 

Be om ti/bud: 

Friva A/S 
1820 Spydeberg. TIf. 09/83 74 50 

 

med <FOTEN SWING BRYGGERI>' 
fra Enebakk og 

JENS WENDELBOES KVARTETT fra Oslo. 

Billetter kan kjØpes ved: Ytre Enebakk Bensin & Servi-
ce, ABC-bank - Ytre Enebakk, Kuiturkontoret - Kirke-
bygden, tif. 92 60 56, ABC-bank - Kirkebygden, sentral-
bordet - Enebakk kommune, tif. 92 60 60, Vardeberg Ko-
lonial - Kirkebygden, Flateby Postkontor, Harajama 
Sko - Flateby. 
Bilietter fáes ogsã kjØpt ved inngangen fra kl. 18.30. 
Billettpris kr 50,-. 

Arr. Foten Swing Bryggeri 
og Enebakk kulturstyre 

Konsert IV tirsdag 14/3 kl. 19.30 pa Mjr ungdomsskole 

Enebakk kommune 
Enebakk 	kommunestyre/valgkomiteen 
innkalles til mote i Herredshuset mandag 
13. mars 1989 kl. 18.30. 
NB! MØte i valgkomiteen starter kl. 18.30, 

og kommunestyret kl. 18.45. 
Sakliste: 
Godkjenning av protokoll fra kommunestyremØte 30. ja- 
nuar 1989. 
SØknad om fritakelse fra tillitsverv. 
SØknad om ski enkebevilling - Suleyman KaragØz. 
Bolig for kallskapeilanen i Man. 
Suppleringsvalg. 
Interpellasjon fra Tom Nilsen, Enebakk SV. 
Deponering av miljøfarlig avfali/sØppel pa offentlige og 
private eiendommer i kommunen. 
Referatsaker. 
Eventuelt. 
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsn pa for- .Y
mannskapskontoret i kontortiden kl. 08.00-16.00. 
Saklisten er ogsâ utlagt til gjennomsyn pa Enebakk fol- 
kebibliotek i ápningstiden. 

Káre KjØlIe 
ordfØrer 

hinnedagen 
8. mars 

Mjaer ungdomsskole kI. 19.00 

Visekabaret v/Brit Gaathaug, lurid Ram-
berg og Trude Johannesen. 
Orientering om: Romerike krisesenter - 
Kvinner og Forsvaret. 

Gratis entré - bevertning. 

Enebakk Likestillingsutvalg 

UNDERHOLDNING 

Ski 
cravclscsb'r 

0 CHR.STENSaJD Em 
Nordbyvn. 27, Ski 

TIf. (09) 87 30 60 
Hele døgnet 
Vi kommer 

i konferanse 
Ordner alt 

Follodistriktets byrtt 
gjennom 60 fir 

U 

Vignett - MARKED 
Fra den cnn . Ii? den andre HA> DU NO> DU Vu 	,,n.. SaC> - ELI>> i<J0rS 	'-'---- 

U-.---- 

H-vinduet 
DET ORIGINALE HUSMORVINDUET 

Vi foretar oppmâling - Uforbindtlig pris 
Egne snekkere - Be om tilbud 

Romerike Glass A/S 
GLASSMESTERVERKSTED 

Jembanegt. 22/24 v/Sykehuset 
TIf. 06/800895 - 80 08 96 

GLASSMESTER HERMANN HESLER - ULLESTROM 
Blyglass - Messingglass fra eget verksted 

Apn.tid 08.00-16.00. Torsd. 08.00-19.00 

Marsvinhur 
ønskes kjØpt. 

TIf. 92 88 50 

Fuglebur 
seiges (undulatbur). 

TIf. 06/83 72 56 
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KUNNGJ0RINGER 

STILLING LEDIG 

Lensmannen I Enebakk 
Forstekontorfullmektig 

Ved Enebakk lensmannskontor en clet fra 1.5.89 ledig en 
haiv fast stilling som fØrstekontonfullmektig i lØnnstninn 
12-18. 

Ved eventuelt internt opprykk vii en halv fast stilling 
som 

kontorfullmektig 
i lønnstrinn 10-17 bli iedig fra samme tid. For begge stil-
lingene kreves det god allmennutdanning og kjennskap 
til regnskap. 
Det en ogsá en fordel med kjennskap til EDB. 
SØknad med kopien av attester og vitnemái sendes lens-
mannen i Enebakk, 1912 Enebakk innen 28.3.89. 

Annonser leses 
av folk flest 

Händballkamper 
Iørdag 11. mars 

Darner 6. divisjon 
ENEBAKI( - VIRERSUND 

kI. 16.00 I Mjmrhallen 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
LiIIestrØm 

MC-opplring. 
Kurs 28. og 30. mars kI. 18.00. 

Rung Eva, t!f 06181 42 92. 

idébo 
Har du et skapprob1em 

Vi harlosningen! 

'dl'- SKYVEDØRS - 
' illM GARDEROBER 

SB Garderobe System HELTRE FUR(J 

La nglo SKYVEDØRSGARDEROBE 

KJOKKEN BAD•GARDEROBE 

REVHEIM MOBELVERKSTED A/S 
"II 	(OYERST I) GAMLEVEIEM- 1406 HESEKXJSKL- TI?. 09/87 36 65 

[ Apent: Ma-on-Ir: 10-17. To: 10-19. Is: 10-13 



Trekoing I Drivs 
juiekalendep 

Optisk synsprove 

Kontaktlinser tilpasses 

Timebestilling 

As 	Ski Optiske 

Lørdag 11/3-89 v/Grendsenteret 
Y. Enebakk 

M. 9.00-15.00 

TIf. 09/92 45 64 - 92 42 43 
Sannerud, 1914 V. Enebakk 

Nuett 

Astra- 
satellitten 
med Skandinavias 
beste TV-
program 

9 
RELIGIOSE MØTER 

KUNNGJORINGER 

Enebakk Arbeiderparti 
MedlemsmØte/gruppemØte holdes i Gml. Her-
redshus onsdag 8. mars ki. 17.30. 

Av saker til behandling er biant annet gratis/betalt ut-
leie av skoiene. 
Vel mØtt. 

Styret 

Princesshuset, 1400 Ski 
TIf. 09/87 05 24 

Moervn. 7, 1430 As 
TIf. 09/94 04 67 

Velkommen til 

menighetens ärslest 
pa Herredshuset søndag 12. mars kI. 17.00. 

Tale v/Bjarne Solberg. Sang og musikk. 
Eget program for barna. 

Bevertning. 
Velkommen. 

Enebakk 
kommune 
Søppeltomming i pâsken 1989 

Siste tØmmedato fØr pâsken vii bli mandag 20. mars i he-
le kommunen. Det vii bli utlagt 2 sekker for oppbevaring 
av sØppel til samtiige abonnenter for pâsken. 
Tømmingen tar til igjen torsdag 30. mars og renovatØren 
vii fortløpende tØmme stativene for snarest a komme i 
rute igjen. 
God páske! 

Driftssjefen i Enebakk 

Uavhentede gevinster 
1/12: Lodd nr. 356 
4/12: Lodd nr. 1043 
6/12: Lodd nr. 1170 

11/12: Lodd nr. 126 
19/12: Lodd nr. 1130 
24/12: Lodd nr. 514 

Gevinstene bes hentet innen 1/4-89. 
Adresse: Rádyrvn. 19, 1914 Ytre Enebakk, tlf. 92 50 84. 

Arsmøte I 
Enebakk Kommuneforening 

mandag den 13.3. ki. 19.00 
i Herredshuset, kantina. 

Vaniige ârsmØtesaker. 
- Arsmelding. 
- Regnskap. 
- Vaig. 
- Innkomne saker. 

Bevertning. 
Alle medlemmer Ønskes velkommen. 

Styret 



Det danske 

ju.kj økken 
og 

det tyske 

GEBA-kj økken 
finner dere 

hos 

INTERIOR A/S 
Stromsvn. 81 - Strommen 

TIf. 06/81 51 45 

LAMPESPESIALISTEN i Stromsvn. 28, Strommen 
har I 000-vis av lamper I 3 etasjer! 

Norges storste 
oc bi'Ugste 

lampeforretning 

L'MrEHU ET 
Strøm,yn. 28 . Strommen - ttl. 06'81 8274 

Har nà 

OMBYGNINGSSALG 

—30w60% 
Masse lamper og skjermer 

FOret basket 
36-45 

Kr
9
(UU
QQ
. 
- 

UTNYTTER DU DINE 
EGNE MULIGHETER? 
Fremhev det beste ved deg selv ved 
hjelp av kIr og farger. 
• Personhig veiledning for kvinner og 
menn. 
• Bedriftstilbud. 

Edel's Hud- og 
Fotpleiesalong 
Rakkestadvn. 23, Ekebergdalen 

Er du go'venner med go'foten? 

~4 

Hvis ikke... prov 
en time I var salong. 
Timebest. mottas e. kI. 16.00. 
TIf. 09/92 62 31, 

VELKOMMEN 

,cz7t
1/) 
zaiama SNECK.  

FLATEBYSENTERET Apent 	kI. 10.00-17.00 
Tit. 09/92 83 74 	 Fredag 	kI. 10.00-18.00 

Lerdag 	kI. 9.00-14.00 

I 

KANTORVEIEN 10, 1410 KOLBOTN. TELEFON: (02) 8052 22 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL. 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Bradholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Du far hjelp I gruppen! 
Ring: FLATEBY: 
Gerd K. Flateby 
tlf. 925846. 
Ufere- fami lien og 
pensjonistrabatt. 

10 
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1x3 I 

Uniplast 07 hvit 	 kr 350 
lxlO I 

UnipIast07hIt 	 J520 
lxlO I 

Butinox 1 	 kr 4730 
1X10   

Butinox 2 	 kr 5610 
lxlO I 

Trebitt 	 kr 4720 
1x51 

Tapetlim 	 i... kr 920 
Vi mottar ogsá stadig komplimenter 

fra váre kunder for 
god oppforsel og fair play 

TR0r'M ENWN 1IW1 FARA 
,, For vern og trivsel>' 
Stromsvn. 67, Strommen 
Tit. 81 27 44/81 41 76 

TILBUD 

HELSESKO 

For opptil kr 400,- 

Nãkr 

1001 
Kun store str. 

, Strommen 
..#Bandage 'A 
Stromsveien 61, Strommen 

Tit. 06/81 56 98 



FRISØR RORLEGGER MURERE 

INSTALLASJONSFIRMA 
WELL BRENUJORD 

Audi Erling Rod A/S 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

JOHN A. ANDRESEN 

UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID 

,,- 	 
iihiIi.  

IluuIrEcEtI 

Mettes llärdesign 
Dame- og herrefrisor 

SaIg av hArpreparater og parfymeartikler. 

Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00 
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00 

TIf. 92 55 50 
Bekkelaget II etg., V. Enebakk 

Bevervo. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlt. 094/11 747 
TIf. 9248 92 

DAME- OG HERREFRISØR 
SOL - PARFYMERI 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10-19 
Lord. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Lennestadvn. 5 	TIf. 09/92 65 43 
1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

rvp' 	Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 
BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
RESTAUIRERING GRUNNM'JREA 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

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

ENTREPRENØR 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenørfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TIf. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og høytrykksspyling. 

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

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 9246 13 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

meda/jeskap og innrarnmede akvarel/avtrykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsâ kveldstid 

Grendesenteret, 1911 Flateby 	c:7 
TIt. 92 8049 

Apningstider: 
Man. 	 stengt 
Tirs., tors. 	  9.00-17.00 
Fredag 	  11.00-19.00 
Lørdag 	 9.00-14.00 

Ililsen Ase Mette 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

Tlf. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Alle typer Ian formidles 

Renter fra 11,95% 
Ring, eller ta en tur, 
det kan Iønne seg! 

Annonse/datasalg 
Adr.: Krokengveien 1, 1912 Enebakk 
Tit. 92 63 48 mellom 12.00 og 21.00 

Arve Johansen Graveservice 
1912 ENEBAKK 

Graving av 
vannlekkasjer 
Planering 
Oppgraving av avløp 

TIf. 09-927054 	Mob. 094-22317 

KVIKI( RENS 
Jeaaarna SFC 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

GLASSMESTER 

SPESIALFORRETNINGER 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utfører alt i el-installasjoner 

1912  Enebakk - tlf. 92 63 00 

EIL.AG 	 E 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Klasse A - Masse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nødvendig rnoter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

TIf. 9286 94. Mobiltlf. 094/26 165 

U1EII IIjEJEJII 
A 

v/Nordby Bruk 
Tlf. 06/83 71 68 

Alt i dorer og vinduer. 
Alt i innredninger etter onske. 

Tømrer- 09 snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

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

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

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 
Alt i mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 
REGNSKAP 

Okonomi & RegNskap Enehakk A/S 
,Alt innen regnskapstjenester' 

Reg. revisor Sten Røvik 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

EL-INSTALLASJON 

TANNLEGE 

Stein Uarre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

	

Kvelder, etter avtale 	 

BILFIRMA 

A. NILSENS 

BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

TIf. 88 15 70 

SPESIALFORRETNINGER 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

hf. 09/92 61 18 - 09/9262 56 
094/25 366 - 094/08 438 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Kjope euer selge 

elendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
BeIIngsbaver. Ad. He/ge A. Iryt, 
FieIIee,en 55, 1914 Ytre Enebakk 

TIt., 09/9255 70 

VETERINIER 
• Poliklinikk• Rontgen • Kirurgi 

• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 
SKEOSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgard, Kjeller 
Iskilt fra Fetvn. v/flyplassenl 

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

aDROP-IN 8.30-14. Stengt heig. 

tnebctkk 

'c9nskapskontor 
Medlem av 

PRIF Norske Regnskapsbyrders Forentng 

lit. 09/92 63 03 
Postboks 24 	Godkjent regnskapskontor 1912 Enebakk 

ER 

Landhruksregnskap, Økonomi 

& baodelsregnskap 

Brede Cjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bed rifts-rbdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74 

TANNTEKNIKER. 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

D FREt I AG &COs  
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjort - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

I 

1800 Askim 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

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

No Autoskade 

Vi tar imot Iakkering 
og oppretting 

1911 Flateby 
TIf. 92 89 93 

SJAF0RSKOLE' 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
OppIring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 



Tunga rett i munnen net.. 

Privattele toner: 

Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Ann. kons. EHa M. Wenli 92 63 39 
Ann. kons. Solveig Enksèn 06/83 72: 

Avisen trykkes 1 Indr 

Flott turnmonstring Konsertsuksess 
for Janitsiar'n 

  

- Er vi ikke fine, efler? 

Det begynte smätt og forsiktig I 
1978.medildsjelene Vigdis Bergskaug 
og Kari Mette Nordhagen som dro i 
gang turnpartier for barn pa Flateby. I 
dag teller turngruppa i Enebakk IFmel-
lom 150 og 200 medlemmer I alderen fi-
re til 50 ãr. 

Lørdag ettermiddag feiret turngrup-
pa sitt 10 - ârs jubileum med en flott 
oppvisning i Mjerha11en.Konferansier 
for arrangementet var Øistein Wiger, 
som pa sedvanlig mate trãklet det hele 
elegant sammen og loset publikum 
gjennom trivelige turntimer. 

Steinar Ofsdal i aksjon under sØndagens konsert. 

Kombinasjonen bygdas egne musikkrefter og land-
skjente profesjonelle musikere har nok en gang vlsi 
seg vellykket. Dette er noe som trekker fulle hus I Ene-
bakk. Nâr gjesteartisten i tillegg er ingen ringere enu 
flØytevirtuosen Steinar Ofsdal, er suksessen garantert. 
Si ogsâ pa Mjr ungdomsskole sØndag ettermiddag. 
hvor var egen Gry Adolfsen fra Kirkebygda spilte sam-
men med den kjente musikeren. 

Enebakk IF's turngruppe har i 
dag tilbud for folk i alle alders-
grupper, fra fire - fern âringenes 
lekeparti for jenter og gutter til 
diverse jentepartier og gut-
tepartier og ungdomspartier. Sis-
te tilbud fra gruppa er aerobic for 
darner. De aller fleste av grup-
pene deltok i lØrdagens oppvis-
ning. 
Det var de aller yngste som 

fikk âpne ballet NØlende med 
skjeve srnil, nervØs stolthet i ma-
gen og ifØrt hvite teskjorter med 
grØnne silkebánd var de slanger 
og lover og apekatter med hele  

seg, en morsom oppvisning full 
av individuell utfoldelse og herlig 
turnglede. Og turnglede, presi-
sjon, kroppsbeherskelse og ele-
ganse gikk igjen i alle gruppenes 
oppvisninger, bade darner, som 
hadde et kjempeflott program 
sammen med Hammer turn og 
Ski turn, ungdomspariet, de for-
skjellige jentepartiene og gut-
tepartiet. Det gror godt i turn-
gruppa, som kan se sesongens 
stevner imØte med glede skal vi 
tolke taktene fra lØrdagens opp-
visning. 
FØr selve oppvisningen var det  

utdeling av hederstegn. Enebakk 
IF har satt opp en statuett som 
man kan fá etter 10 ârs ansienni-
tet som turner/trener/hjelpetre-
ner. Hele 11 personer kvaliflserte 
til statuetten som ble delt ut lØr-
dag. Tre av dem , bare femten âr 
gamle og altsâ turnere fra fe-
mársalderen. De tre var: Kristina 
Andersen, Janne Bergersen og 
Nina Bergskaug. De Øvrige som 
fikk turnstatuetten var: Janne 
SchØne, May Len Pedersen, Ama 
Nevjar, Wendy Pettersen, Line 
Haland Lene StrØmsborg, og 
trenere,pádrivere og initiativ-
takere, Karl Mette Nordhagen og 
Vigdis Bergskaug. Karl Mette og 
Vigdis ble ogsá overrakt 
blomster,og en krystaflplatte 
som takk for sin innsats for turn-
gruppa, og fra turnjentene fikk 
de hver sin hândmalte porselen-
splatte. 

Glemt ble heller ikke den grâ 
eminensen som konseferansier 
Wiger kalte det, nemlig de to da-
menes ektemenn, som man van-
ligvis ikke ser sá mye til, men 
som altsâ er der, og sØrger  for at 
ting gár som de skal. Det ble 
blomsterkvast ogsá til gutta. 
Hammer turn gratulerte gruppa 
med blomster,og takket for Ut-
merket samarbeid i alle ár, og og 
kultursjef Per Sandvik gratulerte 
fra kommunen med blomster. 
Som avslutning pa arrange-

mentet hilste kretsleder Svein 
Hageberg jubilanten, og over-
rakte kretsen vimpel, som er ny 
av âret. Vanligvis gis denne vim-
pelen bare ved noe hØyere  alder 
", sâ dette var en fin gest overfor 
innsatsen som ligger bak Ene-
bakk IF's blornstrende turngrup-
pe. 

Det var Enebakk Janitsjar som 
apnet konserten med Bells of 
Brass. SA fulgte i rask rekkefØlge 
Top of the bill, Ballade, Beguine 
for trombones og Samba No-
stalgica. Steinar Ofsdal og Gry 
Adolfsen i samspill med En god 
fØlelse 	avsluttet konsertens 
fØrste avdeling, og ga publikum 
en virkelig god og varm fØlelse 
fØr kaffepausen. Gry Adolfsen 
mestret samspillet med sin mer 
kjente musikkollega og orke-
steret pa en imponerende mate. 
Til sommeren skal den 15 ár 
gamle jenta fra Kirkebygda til 
Kerkrade sammen med Norges 
Nasjonale ungdomskorps for a 
delta i VM for symfoniske janits-
j arorkestre.. 

Etter pausen var det duket for 
Steinar Ofsdal og hans arsenal 
av kjente og ukjente flØytetyper. 
Med seg hadde Ofsdal Edvard 
Askeland som akkompagnerte 
pa cynt. Ofsdal sartet med en 
marsj, som han mente hØrte 
hjemme i mars, ikke i mai, som 
man ofte tror.O'Neills marsj had-
de Ofsdal omdØpt til Nilsens 
marsj heilnorsk og forstäelig.. 
Marsjen ble etterfulgt av 

FlØytespilleren pa den grØnne 
øya ", en irsk vise. Fra 
Irland,som spirituelle Ofsdal pa-
sto hadde fátt sitt navn fordi 
landet var irr grØnt av elde, gikk  

turen til en trist sirkuselefañt pa 
dyrehospitalet: Den triste ele-
fanten fra Afrika som Ofsdal 
manet fram et levende bilde av 
gjennom de begredeligste flØyte-
toner. Et av de mange artige og 
srdeles humoristiske innslag. 
SØndag i Mai >>luktet v.r og sel-
jeflØyter,. 

Ofsdal hadde ogsá en springar 
fra Numedal, Game Guropá re-
pertoaret, fØr han gikk over i det 
mer eksotiske, nemlig Siciliansk 
Tarantella. 

Konserten ble avsluttet med 
en avdeling medEnebakk Janits-
jar . De âpnet med stykket 
Husk vàren om hØsten .,med 
Ofsdal som solist. sâ fulgte Ka-
narigul med Magnar Nordlie som 
solist pa Barryton,og Barcelona. 
Korpset avsluttet med o In 
Traue fest>' 

Publikums begeistring ville in-
gen ende ta, og en smilende din-
gent, Johan østby som fortjener 
ros og heder for fin konsert, tllsto 
glatt at noe ekstranummer had-
de man ikke a kvittere med. Men 
han antok konserten hadde gitt 
alle en god fØlelse, og at en repri-
se pa stykket med samme navn, 
med bade korpset, Ofsdal og Gry 
Adolfsen yule falle i god jord. Det 
hadde han helt rett i. 

Redaksjon og ekspedisjon. 
Nyberg 
Potboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 928540 
Telefon ann. 9265 50 
Tif. teef ax og eksp. 926004 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 193298 


