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Utidig trakas-sering av bilister

Flere vurderer na beboergruper
- MA det skje alvorlige kriminelle handlinger for A fA
lensmannsetaten til A rykke ut, undrer en beboer pA
Flateby. Lille julaften i 23.30 tiden tilkalte han
vakthavende for lensmannsetaten i forbindelse med at
fulle ungdommer brAkte og trakasserte bilister i
Gjeddevannsveien. Ungdommene ropte ukvemsord,
slang seg p panseret, og oppførte seg truende,for teller
mannen. Politiet dukket imidlertid ikke opp. Etter en
tid beveget ungdommene seg videre opp i
Bergskaugveien, og fortsatte trakasseringen av for-

bipasserende. Mannen henvendte seg da nok en gang til
vakthavende og ba om at de mAtte komme. Ifølge
mannen skal han da ha blitt spurt om hvordan politiet
skulle kunne vile at situasjonen virkelig var truende.
Politiet skulle ha ogsA gitt utrykk for at dersom noen var
blitt slAtt ned, sA yule det eksempelvis were en kiart truende situasjon..Mannen og flere med ham vurderer nA
om egne beboergrupper er en løsning pA problemene.
Overg. S. 11
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Ytre - Senteret:

*
g
flere
Stadi
Livli*g finale for 80 - âra
arbei*dslose
Ved Arbeidskontoret for nedre Romerike
kunne man ved utgangen av desember notere
en økning i antall arbeidsieclige med 167 fra
mAneden for. Tallet pA helt arbeidsiedige er
dermed kommet opp i 2536 pA Nedre
Romerike. I tillegg kommer 863 pA
sysselsettingstiltak. Her var tallet for
november 971.

Sc

var detdefinitivtslutt - bode for jula, 80 - Ora ogjulegranapO Ytre - Senteret.

- Natt til nyttArsaften
var det livlig pA
Senteret i Ytre.
PA Soiheim kafe
kjØrte en beruset
person hAnden
gjennom utgangsdøra, sA hele glassruta
knuste.

Mannen hadde kranglet med
kona Si, og var pa vei Ut av
lokalet. Hvorvidt han knuste
rutai døra med vilje, eller bare
traff glasset i stedet for
dørhândtaket skal vre usagt.
Han fikk imidlertid skâret opp
hânda Si, og var sâpass agressiv
at han matte holdes fast med
makt til politiet kom pa plass
og fikk roet det ned.

Sammenligrier man antall
arbeidsiedige ved utgangen av
desember 89 med âret for, sâ
har det ved Nedre Romerike
Arbeidskontor vrt en økning
med 1432, altsâ over 100
prosent, og gâr man tilbake til
tallene for desember 87 sâ

KjØrte ned julegrana
Vanligvis er det mest brãk
utenfor kafeen, og her gikk det
heller ikke deime kvelden helt
fredelig for seg. UtpA flatten
kjørte en person ned julegrana
pa Senteret. Stammen var
smadret til pinneved nederst, og
rundt omkring grarla lâ det ølflasker, hele og knuste.

Overg. S. 8

hadde man I desember 89
2299 flere hell arbeidsiedige
pa NedreRomerike.
Av de 2536 helt ledige som er
registrert ved Nedre Romerike
Arbeidskontor ved utgangen av
desember, er 262 personer
under 20 âr. Det er en økning
med 12 fra mâneden for
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Et Guds under Anders er kommet
Hanne Magnor Killerud
Torbjørn Killerud, Hamar.

Hammer'njentene Kari,
Kirsten, Tulla, Sigrid,
Unni og Eva gratuleres
med sykiubbens 30-ârsjubileum 11. januar 1990

Gudstjenester
sondag 7. januar
K1.11 : Marl kirke v/Helgheim
Nattverd
K1.11 : Enebakk kirke
v/øvstegârd.
Nattverd

mot

Torsdag 4.1.
U) 18.30 Rike piker
jobber ikke
Terror
ombord
V)20.30

Søndag 7.1.
B)16.30 Katy, den hue
larven
U)18.30 Rike piker
jobber ikke
V)20.10 Terror ombord

Hjertelig takk
for alle julehilsener.
Godt nyttâr!
Gerd Pedersen

Jan Edvard Stenersen
og Liv Hanne Eriksen
har fâtt en veiskapt gutt
26.des.89

Ingen nyhet er
for liten
for lokalavisen!

Ekstraordinrt ârsmote I
Enebakk I.F.
Det innkalles til ekstraordinrt ârsmøte i Enebakk IF,
onsdag 18. jan. Id. 19.00 pa Streifinn.
Sak: Vaig til hovedstyret.
Vi oppfordrer alle medlemmer til A mote!

20 sider - hver uke?
Dagens avis er pA 16 sider. Sykdom og redusert bemilnin0 har
gjort at vi fort neste uke kommer I gang med opplegget for 190 nemlig 20 sider Vignett hver uke.
Men som den observante abonnent vii oppdage er det mindre
annonsemengde enn vanlig, slik at mengden lesestoff bare er
ubetydeiig redusert i forhold til hva vi har lovet.
Neste uke er imidlertid alt i gjenge igien, og fra da av bhir det 20
siders avis - hver uke, Aret til ende. Da er vAr nye journalist pA
piass, det er ogsA vikar for en sykemeidt annonsekonsuient.

Helselaget
har juletrefest for
se ann.
voksne
Enebakk
PensjonistfOrefliflg
se ann.
har mote
Flateby Kino
Ukens filmer se ann.
Betel
Ukens møter se ann.
Enebakk Sportsseflter
se ann.
Nye kurs
OF
Ekstraordinrt ârsmote
se ann.
HAndball
Kamper i MjrhaIIen
se ann.

Hos deg erforlatelsen
Daniel 9. 7a,8-9
Hos Herren vAr Gud er barmhjertighet og forlatelse. For vi har satt oss opp imot Ham. Dan. 9.9.
Israelsfolket var pA grunn av synd og ulydighet
bortført til Babylonia. De var Mar over at straffen
kom fra Herren. Men de visste ogsA at forlatelsen
var A finne hos Ham.
Det samme gjelder for oss i dag, ved et Arsskifte.
Ser vi bakover mA vi Si: Herrens miskunnhet er det
at det ikke er forbi med oss. Ser vi framover mA det
bli med bønn i bjertet: Herre, ta ikke din Hellige
And ifra meg. La meg fA eie din trofasthet og
miskunnhet i Aret som ligger foran. Denne
miskunnheten er A finne i Kristus Jesus. Han har
medynk med vAre skrøpeligheter. Han er i gAr og i
dag den samme, ja til evig tid. I din hAnd Herre er
alle mine tider.
T.P.

Godt nytt Ar alle sarnmen!
Haper dere har hatt en fin jul,
og er kiare til a ta fatt pa et
nytt, spennende kinoAr. Vi I
kinokontiteen skal gjøre sA godt
vi kan for at tilbudet ved
Flateby Kino bhir sA variert og
aktuelt som muhig - og vi hAper
pA at Enebakks befoikning
siutter godt opp om kinoen
ogsA i 1990.
Vi starter opp med den nye
ungdomsfilmen RIKE PIKER
JOBBER IKKE. Et Askepotteventyr i revers: En bortskjemt
Beverly Hills- clatter lever et
vilt og hemningslØst liv pa
pappas penger til hun oppdager
at verken pappa ehler andre
kjenner henne lenger. For første
gang i hivet er hun hjemiøs, sulten og pengelens, og ma ta til
takke med en jobb som
hushjelp hos en annen Beverly
Hills - familie. Men rike piker
er ikke vant til a jobbe, og
denne jenta vet knapt nok opp
ned pA en skurekost.
Filmen bhir vjst torsdag og
søndag.
Det gjør ogsa TERROR
OMBORD. George Miller har
produsert filmen, og han er vel
mest kjent som mannen bak
alle Mad Max filmene.
TERROR OMBORD er et
spenningsfylt drama om
ekteparet Rae og John Ingram
som har tatt seg en lang ferie til
sjØs ombord i seilbAten sin. De
har seilt avgarde til samme
ensomme farvann for a kommc;
over tapet av sin hue sønn som

ble drept i en bilulykke. Etter A
ikke ha sett endre bAler pa
mange uker, oppdager de
phutselig en medtatt seilskute
og en ung mann som ror
febrilsk mot dem i en hiten jolhe. Det viser seg a vre en ung
amerikaner som forteller at alle
vennene hans ombord er
omkommet ved matforgiftning.
Ved nrmere undersøkelser
viser det seg at virkeligheten er
langt mer grusom, og del hele
utvikler seg til en nervepirrende
kamp pA liv og clod.
Halvannen time med spennimg
og kamp med livet som innsats.
PA barneforestillingen viser vi
et fantastisk eventyr for hele
familien - KATY den hue
larven. I et kirksebrtre iangt
inne i en stor skog, bor en
bitteliten larve som heter Katy.
Katys sØstre er godt fornøyd
med hivet der de sitter og
knasker grønne blader dagen
lang.Katy derimot, er lite tilfreds, bAde med A vre larve o
med A sitte i kirsebrtreet
bestandig. Hun har pa følelsen
at dette ikke kan vre alt livel
har a by pA... Og en dag begit
hun seg Ut I verden pA
oppdagelsesferd.
Føig med Katy pA hennes
spennende eventyr i denne
fargerike og fantasifulle tegne
filmen.
Filmen har svensk tale!
In2er
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Hvor er dette?
Jammen var du vrang
jeg skjønte ikke det grann.
Født i Enebakk, og gammel mann
Huset dere hadde har ikke gâtt i brann.
Neste gang du staff tar inn
ikke bruk sâ høye trinn.
Atdusori bygda gâr
de unge ingen ting forsthr.
Trappa vii vindu sâ
det kanskje var lift hjelp & fâ.
Men gangen I den andre enden
setter stapp for en taletrengen
I Enebakk har vi hus I fleng
agsâ gârder som heter Weng.
Nei stapp nâ litt og tenk deg om
han lengre Ut I bygda kom.
Du kan lengre Ut i bygda dra
se Brevik Gârd sydøst fra.
I gavien de like er
rverdighet de begge bar.
W-en jeg heller til
den fører meg nok ikke vii.
G-en star for mitt eget navn
haper det er til mitt eget gavn.

vet
Livet, for enJorunderlg
gave a fc! Det er
Ta
utlevert nØkkeien til
skrinet med det rare i. Og
nar jeg Mser opp er
av
fuilt
skrinet
forundringspakkei; og
ikke en inneholder det jeg
hadde ventet dfinne.
Pakker jeg opp en pakke
pd en riktig mØrk dag og
venter a finne sorg og
elendighet, blir jeg mnØtt
av sol og blâ himmel.
Uberegnélighetens fineste
kunstverk
Rastoffet til all verdens
muligheter - et universal redskap fullkomnmnent til
aile formal.
Hva det kan b/i Ut av det
kommner an pa meg se/v.
Er jeg flunk di formne
og fargelegge det - i det
hete tatt sette pris Pd
livet i det daglige, bade

de lyse og de mnØrke
sidene, har det 'ode
betingelser for a bit
vellykket.
Livskunstnere kan vi alle
were. Men blankpusser
jeg livet bdcte til
hØytidene og de store
begivenheter, for ikke d
snakke oni omn jeg liker d
heile litt mnalurt i nun
nestes lykkebeger, bedre
enn d sende en blomst pa
sorgens dag, ja da har
jeg bare meg se/v d takke
omn alt sku lie misiykkes.
Det komnmner ogsd litt an
pd
a hv slags briller jeg
bruke,: Best liker jeg
mine humnoristiske som
ser livet som et sirkus
hvor alle hØrer med til
staben og utfØrer vdre
kunster med mer el/er
mnindre hell.

Det vrimnler med klovnet;
narrer og sjongiører av
alle slag. Noen utfØrer
sine kunststykker oppe
under sirkustaket, andre
stuper krdke z mnanesjen
- applausfdr de begge.
Den vanskeligste ru/len a
noe itt av har kanskie
sirkusets folk sum vi ikke
sei:
Alle de soin har hatt
stevnemnØte med livet i
hverdagen, alle de somn
aidri Tar noen applaus,
eller det vi i a/mm nelighet kaller suksess.
Lykkeligst er vel den somn
tot* Si til seg selv at jeg
gjorde sa° godt jeg kunne.
Men den sum har tjent
sirkuset best; ja det kan
bare direktØren avgjøre
ndrforestilltngen er siutt.
Mossen

Kjent Enebakk

lkke left nei, dette er
restaurert de begge er.
Bedre kar har alle fatt
eftersam arene er gatt.
Gavekort til 100 kroner
det frister bade menn og koner.
men jeg skal deg love na
du ingen hjelp fra meg skal fâ.
Hi/sen G Enebakking

Rettelse
I forrige avis kom vi i
skade for a skrive at
Astrid Thoresen var
leder for dagavdelingen
p5 sykehjemmet. Det er
hun ikke. Johanne
Heigheim er avdelingssykepleier, og Astrid
Thoresen er assistent.
Redaksjonen bekiager.

Marianne ødegaard
har fStt kr 1.500,- av kulturstyret for a gjennomføre et
barneteaterlederkurs i forbindelse med barneteaterprosjektet I Folio. Dette er et
prosjekt som kombinerer
iederopplring med opprettelse
og utvikiing av barneteatergrupper. Marianne skal
gjennomføre kurset med en
bameteatergruppe fra Enebakk

Det var fell i den siste ann.
(der det ble Ønsket god jul)

SVARTHOL BRENSEL A/S

HydroProdukter.

UNI

Tif. 09/92 40 47
Gunnar pr. 09/92 46 52

HYDRO
Se for Øvrig ann. p5 fØrste side.

fØrer som kjent

Tone ma vi ha i sangen
ikke rud men k/ar I kiangen
setter du de riktig sammen
er du med I konkurransen.
Dette fine poetiske svaret vi fikk fra
en av vãre abonnenter, og det gir oss
navuet Tonerud - stedet vi yule fram
til i julenøtten.
Litt for vanskelig for kanskje, for
stedet er restaurert,og en del forandret
i dag. Vi fikk mange gode forsiag de
fØrste dagene, men ffi var riktige.
Etter litt detektivarbeid var det flere
og flere som strandet i Daletjerdingen.

Av de riktige svarene har vi trukket ut
følgende vinnere:
l.pi: Jens Randemn, Dalefjerdingen
2. " Espen Skjceret, Flateby

3. " Svein Erik Tysdal, Dagfjerdingen
Her kommer ukens bilde. Vet du hvor
dette er sfi ta kontakt med oss enten pa
telefon 926004 eller om du skriver et
brev eller postkort.
Denne gang gar vi tilbake til penge lodd i premier, og har du svart riktig
innen neste onsdag blir du med i
trekningen.
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Bra omset Ing
i desember
Arbeidsiedighet og
dârlige tider til tross
kunné flere
enebakkbutikker notere
meget pene
omsetningstall for
desember. Bredest smilte nok Tore Karisen i
KAres mat og Tores Mat.
Hos Tores Mat pa
Flateby hadde man i
julemAneden 20 prosent
høyere omsetning enn I
88.

Bra *i nnsats i
romjuisrennet
Hurda! IL arrangerte sjette juledag sitt tradisj one! le Romjulrenn for yngre I snøfattig terreng. Rennet
var flyttet til omrAdet ved Skrukklisjøen, og der
befant seg flere de!tagere fra ElF.

- Overraskende I disse
tider, sier Tore, men til
gjengje!d er ikke vAr
bransje sA utsatt som
andre nAr tidene skifter
Hos Løkens Matsenter i Ytre
Enebakk har man ikke ennâ helt
oversikt over julehandelen. Resultatet vii trolig ligge pa
linje med hjva vi hadde i 88,
sier Thorleif Løken. - Men ser
man hele Aret under ett ma vi
bare konstatere en stagnasjon.
Hos Annja pa Flateby er man
imidletid ikke fornøyd med
julehandelen. 7 - 8 prosent
lavere enn i 88, sier Arnt
Gunnar Larsen. Novemberomsetningen lâ rundt 20
prosent under Aret for.
Ogsâ Enebakk Bokhandel opp levde en nedgang i julehandelen i forhold til 88. Konklusjonen mA bli at jeg ikke
er fornøyd, men da mA jeg ogsA
legge til at del har vrt noe
spesielie omstendigheter I og
med at jeg nedkom med
nummer tre tell oppunder
julestria, sier Mette Larsen.
Harajama Sko kan melde om
knsallgodt julesaig med
omsetning godt over hva som
var tilfeilet Aret fØr.
Selvfølgelig er vi fornøyd, sier
en glad Randi Waade, og legger
ikke skjul pA at del var noe
overraskende. - Del er Jo
mange, ogsA i vAr brasje som
har halt markant nedgang i
salget som følge av dArligere
tider.
Man kan yel knapt kalle del
juiehandel i del hele tall, sier
Tone Pettersen i Enebakk Sport
og Fritid A/S pA Flateby. nnomgAende har del vrt et
lig Ar for oss, som for mange

Z

12 ár gamle Frode Michalsen gjorde det best av
delta gerne fra OF under árets romjulsrenn.
Her kommer resulatene for
vâre lokale deltagere:

Butikkbestyrer TrondBotness hos Tore Mat pd Flateby
har grunn til a glede seg. Butikken kunne notere en
Økning i oinsetningenpâ 20 prosent i deseinber
andre. Desemberomsetningen
var likvel over hva den har vrt
I host. Sammenligner vi
julehandelen i 89 med
foregAende Ar, mA vi bare
konstarere en nedgang . Noe av
Arsaken til del dArlige resultatet
kan nok tiiskrives vret. Del er
ikke spesielt behov for skiutstyr
med den vrtypen vi har halt
nA, sier Tone

Knut Strømsborg hos
Strømsborg og Enersen kan
glede seg over pene
desembertall, som ligger over
tailene for 88. Her har vi ikke
merket at del er dArlige tider, sA
del mA yel bety at del fortsatt er
penger blant folk, sier han.

KJBP eller SALG 010tiett
Nov en annonse I

Gutter 12 Ar (30 deJt.)
Nr. 6 Frode Michalesen 13.39
10 øyvind Andersen 14.10
Jenter 12 Ar ( 14 delt.)
Nr 9: Anett Olafsen
15.08

Gutter 13 Ar (32 deft.)
Nr 23 Glenn H Skillebekk
13.48

Gutter 15 Ar (36 deft.)
Nr 19 Kenneth Helle 16.23
Espen Olafsen - bruIt

Gutter 16 Ar (15 deft.)
Nr 14 Morten Enger 33.57

Bygdebokas siste bind
trykkingsklar i september
Arbeidet med
bygdebokas bind III,
som omfatter Dale t]erthngen,
Brevigskroken og
Ytterbygda, er nA inne i
avslutnignsfasen. Boka
kan trykkes i september
oktober.
Bygdeboknemnda har fAtt et
gunstig tilbud pA trykkingen.
Prisen pA boka kommer
antagelig til bli pA 350 kroner.

a

Kulturstyret har anbefalt at man
benytter seg av dette tilbudet.
Del er ikke satt av penger i
1990 budsjettet til trykking av
boka, men penger til formAlet
vii etter all sannsynhighet bli
tatt med i fØrste budsjettrevisjon. Demo m tidssplanen for
trykking holder, kan
bygdebokas bind tre vre i salg
i november/desemberi Ar.
- NAr kommunen nA fAr sine 3
bind med gards og
siektshistorie som omsfatter
hele kommunen, bør del neste

skritt vre at man umiddelbart
ser pA mulighetene for A
komme i gang med den lokale
kulturhistorie, sier kuitursjef
Per Sandvik. Han mener at
dette arbeidet erfaringsvis er
noe enklere fordi grunniagsmaterialet er lettere
Forøvrig
tilgjebngeiig.
berømmer kuitursjefen den
betydelige kulturiunsats som
Bygdeboknemnda har gjort for
ttertiden i arbeidet med
Bygdeboka.

Kald
oktober
Av Jan .øystein Thorsrnes
Sommeren var ugjenkallelj
slutt og juleferien virket s
uendelig langt borte. Det var
fredag morgen i midten av
oktober, og jeg jogga nedover
til Skovhejm for A rekke
bussen. Jeg sA pA klokka: Dette
skulle holde hardt!. Men jeg
rakk det. Klan jeg rakk det!.
Begynte nesten a bli en vane
med dArlig tid til bussen nA,
men det holdt ailtid.
Ganske ran i grunnen. Jeg sank
ned i et slitt bussete og pusta ut
etter springmasjen.
Bak i bussen diskuterte 1.
kiassingene hØyylydt om 3000
meteren.
Løpstesten i gym var det store
marerittet hver host og vAr.
Husker ganske godt dä vi skulle
lope for første gang, forresten.
Løypa blei hardere og lengre
for hver dag som gikk, og
historiene om besvimelser og
lyskestrekker blei mer og mer
fantastiske. Men da løpsdagen
vi hadde grua oss for kom, blei
vi nesten skuffa. Ikke en sjel
besvimte! Vi hadde grua oss
helt siden vi gikk pA Mjr og
følte oss nesten snytt. Va'kke
mye a gjøre seg til martyr for
dette her.
FØrste time var dobbeittime i
rettslre med "Wasa".H n
skryter av at hun studerer 3.
avdeling jus, har alitid rett, og
har sA rod nese at vi rnistenker
henne for a bruke den pa
vranga. Megatørr lrer
egentlig, sA tilnavnet hennes
passer godt. Forst fikk vi igjen
hjemmeoppgavene vAre, om
vergemAisloven. Arket var fuilt
av sure kommentarer i margen:
- Vi behnadler bare rettsregler.
Drøftingene er viktigere og mer
interessante en konklusjonene.
Jeg ga blaffen. Line sA heller
ikke sr1ig fomøy ut med sin
oppgave. - Jeg er sa skoletrøtt
AssA, sa hun oppgitt. - Kan'ke si
jeg misunner Janne som skal
studere arkeologi i 6 Ar pa
universitetet. Er det sant, sa jeg
overrasket.- Jeg trodde hun bare
fleipa, fortsatte jeg, og skjønte
jeg hadde driti meg ut med en
gang jeg hadde sagt det.
Plutselig hørtes "Wasa"s
knirkende stemme oppe fra
kateteret: - Jeg blir borte i et
mote neste time og jeg deler ut
noen oppgaver dere kan lose
mens jeg er borte. Lettelsen
steig i ansiktene vAre.

Budskapet var klan: En ekstra
fritimell storefri møttes vi nede
i hjørnet i kantina som vi pleier,
alle gutta i kiassen. Ja, alle
bortsett fra Rolf da. Blei liksom
ikke kiok pA han. Snakka aidri
med oss andre, og svarte bare i
korte setninger nAr noen
snakket til han. Da jeg kom var
det som vanhig Tommy som
forte ordet: Som vanlig la han
ut et dusin vitser. Selv om det
bare sjelden var noen nye, lo vi
like godt hver gang. - Hva skjer
hvis du hiver en svenske t4 av
et fly, spurte han plutselig. Den
var fly: Ingen hadde noe
forsiag. - Han fyker 50 meter
app i vret og eksploderer,
fortsatte han, og vi holdt pA A
knele av latter hele gjengen.
Han hadde en egen evne der,
Tommy. Alt var liksom goy nAr
ban Mal -det-. Trktii1bth ikke-til
det der pA samme mAte. Sb
liksom ikke an. Men jeg prøvde
iblant likevel - med blandet
suksess.
Med ett kom jeg pA en: - Veit
dere forskjellen pA en volleyball og en same, sa jeg. - Det
er ikke by a sparke volleyballen. Og da lyktes det. Selv
Tommy 10. T ommy hadde den
vanen at han dreit ut able andre
enn seg selv. Jeg kjente
varmen stige i kroppen, og f
ølte meg vektløs da jeg skjønte
at vitsen min hadde slAtt an.

Neste time hadde vi norsk.
"Saturday NightFevern"
hadde allerede begynt A gjøre
seg gjeldende og arbeidsviljen
var pA bAnn. Vi skulle ha vikar.
Passa meg utmerket. Jeg kobla
den bisarre stemmen til
"Askeladden" ut og konsentrer te meg heller om pusurboka til
Kristine. Langt mer spennende
litteratur enn Erasmus
Montanus ihvertfall. Del skal
vre sikkert. Da jeg hadde fyllt
ut bAde "beste fag", " beste
gruppe", "my star' og " til
minne om meg" vdr plutselig
Tommys stemme der: - veit du
forskjelben melbom ei bøtte dritt
og "Askeladden"? - Bøtta! Jeg
klarte ikke holde meg, men
kom med et forkvalt latterutbrudd. Jeg fikk et kaldt blikk fra
"Askeladden". I det samme
ringte det ut
Siste time var det religion.
Tommy, Jarle og Erik tok seg
som vanlig en middagslur.
FØlte nesten bitt medlidenhet
med lreren. Siste time fredag
er ikke akkurat noen spøk.

Kiassen satt rastløs og kribla
etter A komme ut i friheten. 30
minutter igjen, 25, 20.. Endelig
ringte det ut, og vi fløy pA dør,
able pA en gang.
Jeg tok følge med Bernt og
Jane nedover til bussen. Jane
hadde ikke andre planer enn A
lese spansk i helga. Bent skulle
visst besøke faren sin. Besøke
faren sin, ja. Det kunne jo jj
ogLegnWg gje. Ligt:
siden jeg gjorde noe mer enn A
snu i døra der nA. Men jeg gadd
liksom ikke. Blei bare brAk
likevel. Vi var uenige i absolutt
alt, og den kjerringa som hadde
flytta inn der snurra fattern
rundt hilbefingem . Han hadde
bare fortalt meg helt tilfeldig,
en lang stund etterpA at de
hadde git tet seg. Bare en detalj
det liksom, som man glemmer
A fortebbe.
Jeg skiltes fra Jane og Bent
borte ved stasjonen, og gikk og
satte meg pA bussen. Der var
stemningen pA topp. To
fullstenig ubrukte fridager IA
foran oss. Ikke rart stemningen
varhøy.
Mandag morgen. Første time
og bedriftsøkonomi. "Madam
Blygstad" stakk det gretne
fjeset sitt inn og beordra ro i
rekkenFor virkelig A legge
vekt pA orden, dundra hun
neven i kateteret.Kunne nesten
ikke dy meg fo: A spørre hvor
mye hun avskrev inventaret
med hver termin hvis hun
dundra neven i kateteret hver
time. Lot det vre. Tror det var
burt. Hun satte seg ned bak
kateteret med fasiten oppslAtt
foran seg. SA lot hun blikket
sakte ruble over den trØtte
forsamlingen for A finne dagens
offer. Geir, sa hun plutselig.
Kan du lese app løsningen din.
Et lettelsens sukk hØrtes fra
resten av den trØtte
forsamlingen og Geir begynte A
kreditere trekkinnskudd.
Endelig matfri. Jeg kjappa meg
ned i kantina, og slo meg ned
sammen med de andre.

Rapportene Ira helgens
begivenheter var alt i gang. Tar
hadde vrt pA karatetumering,
men blit slAtt ut i annen runde.
Var visst heller ikke
misfornøyd. Hans og Tommy
hadde dratt fra Enebakk til Son
pA fredagskvelden for A finne
noe liv. Men det virka ikke som
om "Son by night" hadde gjort
noe ilee inntrykk a4en-

PA vei hjem den ettermiddagen
salt de to sjefskverulantene i
Mia og Ole og diskuterte høybydt am EF. - Klart vi ma inn i
EF, sa Mia. - NAr EF starter sitt
indre marked mA vi amtrent ha
visum for A komme til
Danmark og Vest-Tyskland. For ikke A snakke am handelen, hva skal vi gjØre nAr v i
ikke fAr handle med EF landene? Vi kan da vel ikke
akkurat begynne A dyrke
bananer i Norge.
Disse diskuajonene begynte A
kjede meg..SA ikke akkurat for
meg tidligere øst-Europeiske
tilstander for A komme til VestTyskiand, og heller ikke
banandyrking i Danmark.Ga i
grunnen hitt blaffen. SpørsmAbet
virka sA fjemt liksom. Uansett
A gikk noe pA tverke. Virket
ikke sam am andre tenkte pA
det i det hele tatt.
Ihvertfabl ikke de som pratet
am del. Like skrAsikre hele
gjengen.
Jeg gikk av ved Skovheim. Et
lett oktoberregn falt, liksom for
A minne menneskerie am at det
var host og at vinteren ikke var
langt unna. VAren, sam liksom
hadde fAtt alt sam var noe,
virke truendelig bangt borte. Alt
hadde den! Varmen, lyset, fugbcsangen, fenien og forelskelsene. Forebskebsene ja; som am
ikke vAren var heit no fra fØr.
Ikke srlig smart A samle alt
sAnn pA en gang, tenkte jeg
med meg selv., og var hellig
overbevist am at jeg skulle for delt det mye bedre selv.. Jeg

labba app trappa og opp pa
rommet mitt der leksene
ubønñhønhig ventet.
Det var andre tirsdag i oktober,
og kvikksølvet hadde
ubønnhcrlig krabet under 0 am
morgenen. Vi ha.de engebsk i
første, og oppe fra pbassen mm
ved vinduet kunne jeg se at
rimet hadde lagt seg pA
løpebanen. Kunne jo hende vi
slapp unna 60- meteren i dag
M fikk forresten igjen stilene
vAre. Jeg fikk 4? og var sAnn
rimelig mellomfornøyd. Da
breren tok oppropet, mangla
del en 5 - 6 stykker. Hans,
Tommy, Marianne ,Heidi,
Siw... Var visst mange sam
hadde probbemer med A starte
biben i kulda. Ganske overr
askende kom den pA ass denne
høsten.
Skab Si Hilde virkelig la egget i
histonietimen idag. Del var i
sbutten av timen, og vi satt og
pratet, mens vi ventet pA lireren. - Lreren er sA grei at jeg
fAr lyst til A Si det til han, sa hun
uten A merke at breren var
kommet inn i klassen igjen.
Men da vi andre plutselig
begynte A be, snudde hun seg,
og sA at breren sto der.
Ansiktsfargen hennes skiftet
som lakmuspapir i saltsyre, og
hun forsvant sam et prosjektib
ut av kiassen. Skal si hun ham
bbitt minnet pA den episoden
mange ganger siden.
De to siste timene hadde vi
psykobogi. . Vi hadde gruppearbeid, og jeg fikk et dikt i
leseboka ml av Line pA gruppa
Nede i vannet hutte izeg Lu
sitter ei budeie og inelker ei 1w
i vannet ser det onzi'endt at!
Star poesi...
og nA sitter jeg aitsA her og
skr.iver am Ire gan
s
ke
alminnelige daaer i oktober. I
bakgrunnen spiler platespilleren "Daily Disco" med Yello og
utenfor surrer ungene rundt
uten stans. Min historie am tre
skoledagem avslutter mens Bans
Blanks siste akkorder pA "Daily
Disco" toner ut....

gneft
Husmorforbundet fikk
Larer1aget ps defensiven

Ny pris ny avis
-

Sentraistyret i Norges
Husmorforbund er glad for
lrerlagets helomvending i sitt
likestillingssyn, sier forbundsleder Ingunn Birkeland i en
kommentar til den siste
pressemeldingen fra Norsk
Lrer1ag, der laget presiserer
sitt syn i forbindelse med
endringsforslagene
Statssbudsjettet.
Lrer1agsleder Per Wøiens
tidligere uttalelser om at mer
kontaktstøtte i "hjemmevrende kvinner", flere korttidsbarne
hager og overføring av
ornsorgsoppgaver til hjemmene
er et klart tilbakeskritt for
likes tillingspolitikken vakte
stor harme blant mange av de
kvinnene i vAr yrkesorganisasjon som for tiden er
hjemmevrende, eller som
ønsker de kunne velge A vre
det. De mener at WØiens uttalelser var bAde urimelige og
uforstAelige, sier Birkeland.
Spesielt sett pA bakgrunn av at
ikke minst skolens folkklager
over barns manglende voksenkontakt og udekkede omsorgs
behov. Det faller tilbake pA
lrerne, som sier at
-

-

-

Vignetidamene kiare til fly dyst i 90. Bak fra v. Oddbjørg Kristiansen, kontorsief Ella
Wenit,annonsekonsulent, foran fra v. Aslaug lidemann, redaktør og Solveig Lriksen,
annonsekonsulenL

280 kroner âret!
nei, det er for drøyt,
tenker du og legger
innbetalingsgiroen
for Vignett i bunken
for C-trekningen
der hvor strøm og
kommunale avgifter
ikke ligger lenger.

mange har savnet. Sporten vii
vi ogsA gj ore nOe med. Her er
mye upiøyd mark. Det samme
gjeider landbruk og nringsliv.
Fra neste ukes avis er vi full
bemanning pA plass. -VArt hAp
er at ogsA leserne vii bidra til en
bedre bygdeavis. med tips og
leserinnlegg. Det er svrt
viktig for en best mulig
dekning av det som rører seg i
enebakksamfunnet, selv om vi
regner med A gjøre brorparten
av detektivarbeidet Ut fra oss.

Men stopp en halv!. Her er del
ikke snakk om vanhig prisførhøyelse pA et kjent
pmdukt.
Her er del snakk om fly pris,
for en helt fly Vignett. En mye
større Vignett, med flere sider,
med mer variert stoff,
produsert av flere personer. Da
er vel prisen ikke lenger sA
avskrekkende?

Klør

-

Vi kvesser penner og kiør og er
kiar til dyst. Noen snill avis blir
vi ikke, men vi vii fortsatt sette
vederheftighet foran sensasjon.
Vi tror pA en linje hvor del som
presenteres gir et best mulig
bilde av den virkelighet vi lever
i - pA godtogvondt.

Mer lesestoff

Dristig

20 sider pr uke, tenker du, og
tror kanskje at da skal minst ti
vre annonser. Der tar du feil.
Selv om vi legger vinn pA A
presentere gode tilbud i
Enebakk og bygdas umiddeibare nrhet. Og selv om det er i
Vignett du finner aile
kommunale kunngjøringer, og
kunngjøringer og annonsering
av
mØtevirksomhet
i
foreningsiivet, sA har vi bare
-

Vignett har lagt et dristig lop
for de første Arene framover. I
1990 fAr du 20 sider Vignett
hver uke. Ny journalist pA hel
tid er ansatt ( i tillegg til
redaktøren). Vi presenterer
vedkommende i neste nummer.
NA fAr vi bedre tid til A gA
dypere i en del saker, folge
bedre opp, noe som sikkert

-

budsjettert med 5 1/2 side
annonser. Del vii si omtrent
det samme som i dag. Du er
garantert mer stoff i Vignett!

Desktop
Dette greier vi fordi vi har gAtt
over til fly mate A produsere
pA. Vignett har siden oktober
butt produsert pA Dekstop
utstyr. NA er det bare
trykkingen som settes bort! Det
betyr reduserte kostanader. Slik
at vi kan gi deg en bedre avis.

-

2000 i 90
Vi har satt oss bestemte mAl for
1990. Vi skal ha 2000
abonnenter fØr Aret er omme.
Det tror vi er en reell mulighet.
Og gAr alt som det skal, er to
aviser pr uke i 91 overveiende
sannsynhig.
PA vei inn i det nye Aret bestAr
Vignettstaben fortsatt av fire
damer som er Oddbjørg
Kristiansen, kontorsjef, Ella
Vnlie og Solveig Eriksen,
og
annonsekonsuienter,
undertegnede Aslaug Tidemann, redaktØr. 9. januar blir
redaksjonen styrket med nok et
medlem, med journalistisk
erfaring og utdanning.
Velkommen til godt nytt
Vignett Ar.
-

Thjfltttr

MARKED

Fra den ene til den andre
HAR.DU NOE DU VIL
•Merk konvolutten:
Vignett-marked
SaGE ELLER KJØPE
-

-

NB. KUN PRIVAT
ANNONSERING

Kun kr 30.- pr. annonse (Ispav4hnjvr)
jntU -marked hver cnsdag

VIGNEU
Boks 62
1912 Enebakk
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undervisningstiden blir spist
opp av elevenes ornsorgsbehov.
Lrerlagets første utspiii hvor
Per Wøien spør om regjeringen
med silt budsjettforslag ønsker
at kvinner skal delta mindre i
vakte
samfunnslivet
voidsomme reaksjoner biant
tillitsvalgte i Norges Husmorforbund. og statsrAd Solveig
Sollie stilte seg ogsA uforstAende til utspiilet fra
Lrerlaget. I den nye preSsemeldingen presiserer imidlertid
Lrerlaget at del ikke var
hensikten A argumentere for
noen bestemt kvinnerolle, men
derimot for frihet til A veige.
UndersØkelser viser at bare to
prosent av foreidre med barn
under sju Ar ønsier at begge
skal ha heltids iØnnet utearAt regjeringen viser
beid.tegn til A yule legge forholdene
til rette for at dette kan bli
mulig e er gledelig. Og burde
ikke irerne vre glade for
hver eneste voksen som ennA
finnes i nrmiljøet pA dagtid?
M er glad for at Lrerlaget nA
viser fornuft i denne saken, sier
Ingunn Birkeland.
-

-

Hundre tusen til
Folio Industrier
Folio Industrier A/S har
søkt komunen om et
tiiskudd pi 105.735
kroner i driftsstøtte for
It kunne opprettholde
avdelingen i Enebakk,.
Tidligere har bedriften mottatt
kr 95.000 i Aret i stØtte, og dette
beløpet er ogsA satt av i
budsjettet for 90. Bedriften har
imidlertid indeksregulert søknadsbeløpet og rAdmannen
innstiller pA A imØtekomme
dette.

RAdmannen sier imidlertid at at
han for ettertiden hAper A fA
slike søknader i tide til A
kunne vurdere dem i forbindelse med budsjettbehandllngen.
Formannskapet skal ta stilling
til søknaden førskommende
mandag

,
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Prikkbelastning
fra Loktober
En liten lovlydighet bak
rattet og onkel politi ser deg,
da skulle du fra Arsskifte av
fAtt en prikk i førerkortet.
Men fornuften seiret, og'
saken er til videre planlegging og blir trolig satt i
verk fra 1. oktober.
Det har vrt en del
stndigheter om dette, og etter

hva man forstAr skal det nâ
utarbeides forsjellige graderinger for bøteiagte bilførere.
I første omgang var det pA
tale med lik pnkkbelastning
av alt. Straffen skulle vre
den samme om det man
glemte A bruke blinklyset
eller om man kjørte pA rødt
lys.
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Fansenfo ran scenen var der, - det er ingen ting d si pa populariteten
til de godt voksne karene i sVikingarna.
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Det var mermest for rã erobring ii regne da svenske <<Vikingarna>> gjestet Trøgstadhallen fredag kveld. Tusen feststemte mennesker gjorde sitt til at temperaturen
steg nesten faretruende høyt pa dansegulvet. Festen samlet folk fra bade fjernt og
nart, og Søndre Høland Skytterlag sto som hovedarrangører.
Eli Rasmussen
Fredagens kjempefest var den
tredje i rekken for skytterlaget i
Søndre HOland. Det hele er bygd
opp omkring det svenske bandet
<<Vikingarna>>, som tor vere
kjent for de fleste. Lokalet var
fylt til siste plass, noe som betydde at 1000 danseglade i alderen 18 til 75 Ar fra bAde inn- og utland var samlet. Det hele utviklet
seg til A bli en nesten sammenhengende clans fra klokka ni til
ett.
- Dersom vi fAr sikret oss
<<Vikingarna>>, kommer vi til A
fortsette A anangere denne romjuisfesten i flere Ar framover,
forsikrer leder for arrangementet,
Egil Granerud. Han sitter som
sekretr i Søndre HøIand Skytterlag. Opprinnelig hadde ban
privat kontakt med medlemmene
i <<Vikingarna>> og fikk etter hvert
Wen om A lage en storfest.
- Vi startet sA smAtt A arbeide
med tanken i 1983. FØrst i 1987
var alt klappet og kiart til det
første arrangementet. Alt i alt er
vi rundt 130 mennesker som job-

ber med A fA tingene til A gli i
kveld.
BESPISNING
Fredagens fest startet imidlertid med bespisning av alle
gjestene. God organisering er et
nøkkelord nãr 1044 mennesker
skal ha mat. Denne delen av arrangementet har BrAte Skolekorps fra Hemnes tatt seg av.
- Vi har vert med pA dette alle
Ire Arene, sA nA har vi et opplegg
A gA etter som fungerer godt, sier
Bent Pettersen i skolekorpset.
- Siden festen holdes i romjula,
satser vi pA A gjøre sA mye som
mulig pA selve dagen. 30 foreldre
og musikanter har went i sving
med alt fra A pynte bord til A legge opp mat i dag. Seinere i kveld
skal alt ryddes unna. Det har gAtt
fint for, og faktisk bar vi butt rost
for at det ser bra Ut etter oss tidligere.
I Ar ble det for Øvrig servert en
kaldtallerken med rØkt svinekam,
potetsalat og salat. Et deilig avbrekk i julematen.
Foruten disse to organisasjonene som stAr for de tyngste oppgavene med arrangementet, var

Idrettens Kontaktutvalg i Trøgstad med pA A servere maten. De
hadde ogsA ansvaret for kiosksalget utover kvelden. I garderoben holdt Søndre HØland
Blandakor orden i rekkene.
TRIVES I TRØGSTAD
— Det er tredje gangen vi er her
nA, og dette er goy, slAr trommeslageren i <<Vikingamax., Anders Erixon, fast. - Spillingen
her er en del av en stØrre turné vi
er ute pA i Norge nA. A komme
hit til Trøgstad bar blitt en kosehg tradisjon for oss ogsA, og
skikkelig rnoro er det nAr det er
topp stemning i salen, som her.
Av forskjellige grunner spøker
det for dette ãrs romjulsfest i
Trøgstadhallen, men shik ting
utviklet seg fredag, tor vi spA at
det nermest blir et folkekrav A fA
dem tilbake igjen i julen 1990.
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Studer
anrlonsene
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Nesten samtlige av de 1000 festdeltakerne var
var en skikkelig dansefest.
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Livlig finale for 80-ara Fulle
Forts. fra første side
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H&rverk hos Bella
Lille julaften bie det ogsâ Øvet
hrverk i en av butikkene pa
senteret. Det var Bella
Blomster som fikk inngangsdøra knust av nattlige gjester.
Ingenting ble stjâlet, og
heldigvis var det miidt den
natten, slik at blomstene tAlte
pâkjenningen. - Det er bare
andre gangen vi er utsatt for
hrverk her, sier May Britt
Larsen i Bella biomster. Andre
her nede har hatt besøk
adskillig oftere.
En av forretningene som har
vrt utsatt for hrverk og
innbrudd gjentatte ganger er
Kim og Toms Candy. Innehaver
Bjorn Egil Elverhøy vii iikevcel ikke stille seg i køen av dem
som skriker pa mer øvrighet.

ki*rker

Han er mer opptatt av a finne
konstruktive iøsninger pa prob lemene enn a lete etter
syndebukker.

Linda Grongstad, Ytre Enebakk:
- Jeg ønsker fred - slutt pa
kriging og void. Dessuten
ønsker jeg at det blir mindre
arbeidsiøshet, og at det ma bli
lettere for ungdommen a

Det flere av de
nringsdrivende som er butt
utsatt for hrverk ogsâ frykter,
er at noen en eller annen gang
far nok av pøbelstrekene og tar
igjen. - Men er det slik vi vii ha
det? sier Elverhøy?

Det var mange enebakkinger som innledet

I Mari kirke var det helt stappfullt pi begge
gudstjenestene. Her var det sokneprest Heigheim
som hadde gudstjenestene, og Gløer Gløersen var
med pA a skape fin julestemning gjennom sitt
trompetakkompagnement tilde kjente og kjerejulesangene.
Natt til nyttarsaften kjØrte en beruset person hnda
gjennnom glassdørapa Solhei,n Kafe.

Fra 1.1. koster det 2
kroner mer for
enebakkinger a komme
seg til byen enn det gjorde for nyttâr.
Eksempelvis koster det
nâ 38 kroner a ta bussén
fra Flateby til Oslo ( 19
kroner for barn).
Det er fylkestinget som har
vedtatt en takstøkning pa
gjennomsnittlig 4,5 prosent
innenfor Stor-Oslo iokaltrafikksystemet fra 1.1. jar.
Med denne takstøkningen vii
iikevei Stor-Oslo iokaltrafikk fâ
et underskudd pa 2 miiiioner i
âr.
Det akkumulerte underskuddet
til SL er 0.15 millioner kroner

Hvilke ønsker og
forventninger har du for
90 - Ara?

- Vr kiar over at hrverket
koster for oss som driver her.
Det er ikke slik at forsikringen
dekker alt. Til syvende og siSt
kan dette komme til a gâ ut
over tilbudene som finnes her
nedeAlIe sliter i dag, og det er
grenser for hvor stor Økonomi sk belastning man kan tale.

julekvelden med kirkebesøk denne julen. Enebakk
kirke var forlengst fullsatt da gudstjenesten begynte.
Det var Gunnar øvstegârd som prekte, og han
snakket om en fred som vi mennesker ikke selv kan
skape. En fred som bare Gud kan gi, og som vi
gjennom Jesus far ta deli.
Under Gudstjenesten framfØrte barnekoret Dynamis
en musikal derjulebudskapet sto I fremste rekke.

Dyrere buss

I forbifarten:

Øivind Strøm,(varaordfører):
Samarbeid og vekst i Enebakk,
bedre kâr for alle, og full•
sysselsetting, med trygge
arbeidsplasser
Jeg hâper ogsâ at vi kiarer a
skape forhold som gjør at
ungdornmen kan bli i bygda.

Ann Elisabeth Hageberg,
Ytre Enebakk:
- Jeg ønsker at politikerne
begynner a tenke miljØ, for det
gãr gait. Dessuten ønsker jeg at
samfunnet satser mer pa barn.
Det erjo framtiden var!

NormalheIg for legevakta
- Det har ikke vart noe
mer A gjøre for oss enn
det som er vanhig for
Atiden, sier distrikts lege Torgeir Landvik om
jute og nyttArshelga.
Vi har ikke hatt noe influensaepedemi, som ofte tidlige re. Men, Singapore - influensaen er nok antagelig her. All
den tid den er pâvist i vâre
nabokommuner, ma en regne
med at det ogsâ finnes tilfeller
her, sier Landvik. Han beroliger
imidlertid med at de tilfellene
av Singapore- influensaen som
er pâvist er langt mildere enn

den influensaen som herjet
landet rundt disse tider for 4 - 5
âr siden.
Fortsatt er det mye forkjøieise
rundt omkring. Det som skiller
influensaen fra forkjølelse med
hoste og sâr hals, er at influensaen medfører sterk feber,
leddsmerter, hodepine og
kvalme . Det eneste som nytter
er a holde sengen og gjøre det
beste ut av det. Paracet, eller
annet febernedsettende middel
demper symptomene, men
eliers ma en gjøre regning med
at ondet tar sin tid, og at det er
kroppen seiv som ma bekjempe
selve sykdommen

Distriktslege Torgeir Landvik

Albert Lindstrom, Ytre Enebakk:
Forst og fremst fred pa jord, og
uk fordeling av godene, uten
suit. Nasjonalt ønsker jeg
arbeid for alle. Vi er nØdt til A
hApe og tro at arbeidsløsheten
biir mindre.
Etter den Siste tids begivenheter
i øst - Europa er jeg ogsA
optimist nAr det gjelder a
oppnA fred.

fa f

ncft

9

Stor oppslutning Vi er fern sm â fine nisser...
om kostymeball
14 dag. Foreidre stiller opp og
hjelper til.
Men vi trenger flere som er
villige til a stille opp og Ia i et
tak, hvis vi skal greie a opp rettholde dette tilbudet, sier
klubblekr Renny Hagelin.

Tirsdag førjul hadde
Klubb Fsjuniorklubb
stort kostymeball i
kiubbens lokaler pa
Huset

-

En broget forsamling av
tilsammen 60 klovner, punker,
og en rekke andre fantasifulle
framtoninger moret seg med
leker og dans. Pølser og brus
smakte forteffelig.
Juniorkiubben gir tilbud til
ungdom under vanhig klubb
alder, og de holder âpent hver

-

Voksne personer med lyst og
vilje til a gjøre en innsats for et
godt barne og ungdomsmiljø
trenges ogsâ nâr kiubben i âr
starter opp med biljard, bordtennig og fotogruppe. Det er
bare a henvende seg til klubb
leder

-

Fest p a* Emaus
Ingen skikkehig romjulsstemning utenjulebukker. Disse fem nisseutgavene fant vi

i VAghia 3. juledag. Riktig sangglade var de, der de framførte sin hjemmesnekra:
"Vi er fern smã fine nisser, som er over hundre fir", med sprukne roster. Posene
sine fuhle av godsaker hadde de ogsA der de trasket hjemover til nordpolen,
eller var det kanskje til neste bus for A bidra til julemoroa. Det rapporteres
forøvrig om stor aktivitet pA julebukkfronten dennejula.
-

I romjulen var det tradisjonen trojuletrefest pa
Emaus i Kirkebygden. Som vanhig var det fuilt bus
og stor stemning. Bade barn og voksne stortrivdes
med gang rundtjuletreet.
Under festen ble det tid til bádejulesang, kaker, og
gang rundtjuletreet. Og selvfølgehig var det ogsâ
noen smA overraskelser ute og gikk

p t j @ h ff"- J gw,~,~B(@ In
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Nyttdrsnatt i Kopledalskleiva
Av Lars Knutsen
- Eg grey ned mm eld,
seint om kveld, sa
mannen, han satte
panelovnen pa en. Ja, slik
er det vel for de fleste av
oss 1 dag nâr vi skal sørge
for litt stuevarme til neste
morgen.
Fulit sa enkelt var det nok
ikke for folk i gamle dager
da tyrielden spraket 1
ârestuene og nordenvinden
ulte om kapp med
grabeinsflokken. Hvis en
da krøp under fellen uteri
først A ha rakt glørne
omhyggelig sammen, sâ
kunne en nok komme til a
fâ svi for det neste
morgen.
Nordahi Grieg *river om
det i et av sine dikt,
"Nybrott"
Ensoint bie det inot vinte ren,
langt over snØdekt hei,
frain til ncerineste nabo
med fØyk og med fonner
til vet.
lid slapp de op for en
gang
dagene isnet soi te
Säfinn han gdfor cl idne
fire døgn ble han borte
Ja, det var nok flere enn en
som matte dele hans
skjebne 1 sa mate.
Tenk bare pa den usle
veidemannen som for
rundt i myr og fjell. Alitid
A farten, i a11 slags var.
Por ham matte vel
høidepunktet vre nk han
trett og sulten seint pa
kvelden kunne nøre opp
ild og steke seg et mãltid
etter dagens vandring. 0
siden bl han liggende p
barsenga og stirre inn i
glohaugen med kolsvarte
granskogen bak seg.
Ja, natta kunne nok bli
bade Ian g og kald, ate
og
ilden matfe sfadig ms.
Men veden behøvde han
ikke a spare pa, og ikke
spurte han noen om hvor
han skulle ta den heller.
Mannen hadde sikkert sine
problemer han ogsâ, akku rat som Vi 1 dag.
Og slik kan tankene
komme og ga en
nyttârskveld langt inne pa
skogen. Jeg sitter i ei lita
nedsnødd koie og fyrer for
bare livet. Her skulle det
komme til a bli temmelig
uggent ut pa natta.
\€ffkassa er nesten torn,
og ute kryer kvikksølvet
ned mot - 17.

L
Det kommer en skurrende
lyd nâr jeg apner ovnsdØra
og langer innpa de siste
furukUbbene. Rod, felt
furu. Jeg ma holde an av
dern oppunder nesa og
riktig trekke inn den
herlige duften. En eimfra
skog og vilirnark. Med et
lite smell glir døra igjen,
og jet kan høre hvordan
det knirker i de store
kubbene der inne.
"Eidsfos jernstøberi Anno
1878" star det pa døra.
A, jo. Det har nok gâtt
med noen favner der
igjennom âras lop. Ovnen
har to reeingsett og kan
ligne mye pa en gitar 1
fasongen. Den er plassert
midt pa golvet for at det
skal vrelett a komme til.
Ofte var det mange som IA
pa hogst her inne og alle
skulle koke mat og tørke
toy etter en slitsom dag i
skogen. Ja den gangen
var det nok IN her nar
og
skrubbsultne
skinnmagre karer sto i
ring run1t komfyren og
rør[e 1 grytene sine. Det
fikk ikke hjelpe om det
kom noen drypp i fra
gjennomvate raggsokker
og gamle islandstrøyer.
Men hvor blir det nâ av
Olav. Han skulle JO bare
pa den andre siden av
myra og hente ei lita tørr
gran som vi fikk øye pa da
vi korn.

Jeg gløtteru pA døra og
den
kikker
rengka1de
s
vinterkvelcfen. Det er
nyttArsaften og helt stille
under stjernehimmelen.
Bare en svak, murrende
lyd borte fra skogkanten
hvor Olav drar den gamle
bogesaga. Viggen var
dA1ig. Det hadde nok
gjort seg med et nytt blad.
Jeg spenner pa meg skiene
og cFrar bortover myra.
merkelig hvor lyst der er i
kveld. A , ja manen er jo
snart halv. flan kommer
borte 1 skogbrynet. Der
driver Olav og baler i
snøhaugen. Han har tatt
med ei lita tørr furu, og
stammen er nesten
forsvunnet 1 djupsnøen.
Jeg spør om han har tenkt
A bli her resten av uka.
Men det er nok ikke mer
enn det somgar med i
løpet av natta. Etter en stri
torn far vi delt stokken i
passe kubber, og det brer
mot koia igjen. Vi banker
av oss den verste snØen,
og setter skiene oppetter
veggen.
Om litt tar det til A bli lunt
i koia, og vi kan sette oss
bort tilThordet hvor en
lysestump star og blafrer i
ei tomfiaske Det er ikke
fritt for annet enn at det
trekker litt fra 'induet.

Men opp fra ryggsekken
kommer det ene etter det
andre. Bade brØd, smør og
et stykke flesk. Det er
skikkelig skaukost. Og sA
er realt stykke med
juleribbe. Det skal vi ha 1
morgen.
Om ikke lenge freser det
iltert fra noen fleskeskiver
i den gamle steikepanna.
Vi slAr hull pa fire egg
og lar dem flyte over
flesket. Dette skal bli bra
greier. Det putrer og freser
sA vi rygger halvannen
meter bakover og havner
pa sengebrisken.
sa er hele stasen ferdig.
settes
og steikepanna
midt pA bordet. Qg slik
som dèt smaker! Herh,
sprøtt flesk som knaSel
meilom tennene.
Vi dytter mnnpa et par
kubber til og det begynner
for aivor A bli varmt her
inne.
Jeg kan ikke la vre A se
päkiokka.
Om noen fA minutter vii den

passere toivtallet og det
gamle Aret vii forsvinne
inn i evigheten for aldri A
vende tilbake.
sa blir det samme leksa
om igjen. Med alle de
gode fortsettene i det nye
ret som ligger foran oss.
A, ja, det blir vel omtrent
som for, pleide bestefar A
Si.

NA sto de sikkert pA
verandaen hjemme for A
se pA alle rakettene. Det
hac[de da sin stemning det
ogsA, men her inne pA
skogen er det ingen
raketter, nei.
Vi Apner koiedøren og
stirrer Ut i den kalde, kiare
nyttArsnatten. Ikke en lyd
er A høre, annet enn en
svak knitring fra komfyren.
Himien er blA-svart og
under et dryss av Stjerner
stAr hvit granskog kledd i
sin vakreste vinterdrakt.
Naturen er heigekiedd i
natt, og i sør henger
mAnen Thiek over hvitkasikede Aser.
En merkelig mAte A feire
nyttAr pa, vii kanskje noen
Si.

Mulig det, men kanskje
ikke sä dumt likevel.
Det blir kjølig A stA i døra.
Vi mA trekke oss inn i koievarmen. Godt at en ikke
var ute og gikk nA.
SA rulles soveposene Ut pA
sengebriskene. Vi kjenner
at øynene tar til a bli smale. Like godt A kvelde.
Denne dagen hadde vrt
lang nok. I morgen blir
det en ny torn med
vedhogst i djupsnø.
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- NAr del gjelder denne saken,
tar jeg utgangspunkt i at
henvendelsen kom fra en
utenforstâende. Ingen av bilfø rerne som ifølge dette
øyenvitnet ble trakassert, har
henvendt seg hit, sier Sunde.
Hva som lâ bak henvendelsen
vi fikk er ikke klan, og derfor
ble den vel heller ikke tatt
bokstavelig i første omgang.
Vedkommende som tilkalte
vakthavende har sannsynhigvis
sett pa episodene fra vinduet,
bilførerne selv har tydeligvis
ikke registrert det som har
skjedd. Antagelig er dette noe
ovardramatisert.
-Del rent prinsipielle ved saken
er at vi har departementets
rundskriv fra 61 a holde ass til
nâr det gjelder vâre
priariteringer Her er vi pâlagt
en restriktiv linje nâr det gjelder
utrykninger.
I dette tilfellet er det bare A si
at vi fAr noen hundre meldinger
i Aret, og har etterhvert en del
erfaring i A vurdere de

meldingene vio mottar. Her
kom meldingen fra en person
som ikke var involvert i noe,
men som hadde sett pA del som
skjedde pA avstand, sier Sunde,
og understreker nak en gang, at
dersom noen er virkelig truet
kan man føle seg sikker pA at
politiet kommer nAr de blir
tilkalt.
Konfrontert med at ingen
andre,verken de som ble
trakassert, eller andre i
nrheten har henvendt seg til
politiet, sier niannen at det er
selvsagt naturlig, fordi de som
ble trakassert salt i bilene.- Det
var imidlertid flere andre av
naboene mine som reagerte. Og
jeg føler meg trakassert av folk
sam løper rundt og lager
kvalme. Jeg forventer derfor et
svar Ira lensmannsetaten. Slik
del er nA her oppe er det mange
som vurderer A opprette beboergrupper for A forsØke A holde
orden i omrAdet. Jeg har ogsa
henvendt meg til folk i Vellet i
denne saken, sier han.

Pen fl mili*e
Et gammelt utklipp av familien Skipperud, kom her om dagen inn dora til redaksjonen. Men
alderen pa bildet er fortsatt ukjent, sà nâ undres vi am det er noen som drar kjensel pa en eller
annen. Av utseende kan man gjette seg til at det er tatt I tjueâra en gang, og dermed skulle
det vre gode muligheter for mange a kjenne seg igjen. Vi gjengir ogsà teksten som var
skrevet den gang for lenge siden.
Har du opplysninger om alder eller navn sâ ta kontakt med oss I redaksjonen.

RØde Kors' omsorgskampanje
fortsetter 1 90
Etter at Norges RØde Kors
startet sin omsorgskampanje <<Vi
trenger hverandre>> i slutten av
1989, er det butt stadig mer klan
at omsorg for mennesker i nrmiljø vii utgjøre en større del av
de lokale RØde Kors-foreningers
arbeid i 90-Arene. Allerede nA
kan det registreres en økende pAgang av nye medlemmer som
ønsker A bidra med omsorgsarbeidet i Rode Kors-regi.
Det var etter at fjernsynet viste
filmen <<DØnn ensom>> den 13.
desember at publikum virkelig
fikk øynene opp for den skjulte

ensomheten I dagens moderne
velferds-Norge. Flere Rode
Kors-foreninger som hadde etablen telefonvakter, merket eo stor
pAgang fra ensomme mennesker
eller fra mennesker som Ønsket A
hjelpe.
Nordmenn er flinke til A vise
omsorg for folk i nod. Ikke minst
vises dette ved stØrre katastrofeinnsamlinger - som sist i forbindelse med Romania.
NAr det gjelder omsorg i
nrmi1jøet, er vi kanskje mer tilbaketrukne og beskjedne - I alle
fall i handling.

Familien Skipperud, Skiptvedt, er ganske
imponerende. Den er vestentlig spredt over
Skiptvedt, He/i, Spydeberg og Enebakk. Det
vii si familien bar representanter ogsá I Oslo
og en del andre byer, men hovedtyngden
ligger pa /andsbygden.
Slekten bar inn fort den skikk a sam/es pa
stamfarens fødselsdag. Denne skikk b/ev

Norsk mat til tusen

De heldige vinnerne av norsk mat - fra høyre Elisabeth Svartebekk, Kristine og Jan
Helge.

inført for sju cir siden. Nu sist var
samligsstedet pa garden Svenneby I
Enebakk, hvor dette billede b/ev tatt. la/f teller slekten 150 medlemmer pa farssiden, og
av disse hadde 110 tatt hverandre stevne pa
stamfarens fødselsdag. Det hører nok til
sje/denhetene at en sá stor slekt holder
sammen.

oi, oi, oi
Neimen, harjeg vinni
all den norske maten?
Den heldige "Havrekli vinner" Elisabeth
Svartebekk tar imot
produktene fra
Bondelaget.
Svartebekk fra Kirkebygda ble
en av de20 heldige vinnerne av
en star kurv med bugnende
norsk mat i bØndenes forbrukerkonkurranse "Lev sunt,
spis norsk".
- Er du famøyd med kvaliteten
pA de praduktene du fAr kjøpt i
butikkene?
- Start sett er jeg det. Men jeg
skulle Ønske at bøndene ble
enda flinkere til A ta hensyn til
muljøet, sier Svartebekk.
Familien bruker skog og mark
flittig, og hAper bØndene
sammen med myndighetene
kan følge app de tiltakene som
er satt i gang for A bedre
miljøet.
- Ellers sA er vi apptatt av at
maten vAr skal praduseres uten
bruk av antibiotika, hormoner
og mye sprøytemidler. En for-

del er at vi er tryggere pA
norske varer enn det vi fAr
utenifra.
Svartebekk aplyser at hun,,fikk
en eske med Havrekli pA "Apen
GArd" pA Haugstein i august, og
ble med pA trekningen av
matvarene.
I sommer og host har bonder
over hele landet gAtt Ut til forbrukere og gilt bart tannevis
med Havrekli og informasjan
om hjertega'mat.
Alle som ville kunne bli med i
en trekning am 20 kurver med
norsk mat for 1000 kroner i
hver, og i alt 5000 lot seg friste
til A delta I trekningen.
Havrekli- affensiven var en del
av Bondeorganisasjonenes
aksjon "NY GIV FOR
BYGDELIV" sam har pAgAtt i
hele Ar. Denne aksjanen er
kjent for mange som paraply
over "Apen GArd", Sam ble en
sukssess ogsA i Enebakk.
Men i pAvente av at gArdene
igjen skal Apne sine porter, kan
Svartebekk og 19 andre familier nyte gadt av en ekstra
matkurv, - med hilsen norske
bonder.
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Unni Sundby har fAtt
bygningsrAdets tillatelse til
fradeling av Iilleggsarealer til
boligtomtene gnr. 3, bnr 42 , 47
og 50 av eiendommen Sørli
gnr. 3, bnr 5. pA Flateby
Dette er omrAder som i
kommuneplanen er avsatt til
landbruks, natur og friluftsomrAder.
Landbruksnemnda har imidlertid behandlet saken, og
godkjent fradeling av inntil 0,1
da.
*
Britt og Ragnar Dehii har fAtt
bygningsrAdets godkjennelse til
bortfeste av 1,5 daa tilleggsareal til Enebakkrutene A/S fra
eiendommen Løken gnr. 115
bnr 14 i Kirkebygden.
*
BygningsrAdet har avslAtt en
sØknad fra Tor Bjerkeland om
fradelirig av grunneiendom fra
eiendommen Bjerkland gnr 91
bnr. 9 i Ytre Enebakk.
Eiendommen ligger i et ornrAde
hvordet ifølge kommuneplanen
ikke tillatese boligbygging,
eller utvidelse av bestAende
boligbebyggelse uten at det er i
tilknytning til tradisjonell
landbruksdrift eller annen
stedbunden nring.
øyvind Strom fra FrP foreslo A
fra
disse
dispensere
bestemmelsene pA visse
betingelser, og fikk fire
stemmer for dette forsiaget.
Mens bygningsrAdets flertall pA
fern sluitet seg til bygningssjefens innstilling pA avslag.
*
Einar Langskaug har fAtt avslag
PA sin søknad om fradeling av
tomt med kArbolig pA
eiendommen Stra, gnr. 91,
bnr. 8 i Ytre Enebakk. . Tre av
bygningsrAdets representanter
stemte for et forsiag fra øyvind
Strom, FrP om A godkjenne
fradeling ved at avløpsanlegg
fra boligen ble opprustet i
henhold til dagens krav om
enkeltutslipp.

Vigneu-marked
kjcp eller saig
kr 30.- pr annonse

har mote pa Herredshuset 10. jan. kl. 17.00.

KVD8APENT
TEGNEKONTOR
Alt innen bygg - maskin
og konstruksjonstegning.
Mandag og onsdag kI. 18-21

Owe Ostfold
Teg nekontor

Frisk Luft underholder.

Vi kommer
i konferanse

Alle hjertelig velkommen.

Ordner alt

Rune Kristiansen har fâtt
byggetillatelse for garasje og
tilbygg pa eiendommen gnr.
115, bnr. 64 i Klokkerudâsen i
Kirkebygda.

Einar Bøhler har fAtt byggetillatelse for oppføring av
enebolig, gnr. 91, bnr. 698, i
SløssAsveien 58,
Ytre
Enebakk.
*

Enebakk Pensjonlsfforening

CHRSTENSRtJO EFTE .

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

Severin Solvang har fâtt
byggetillatelse for garasje pa
eiendommen gnr. 2, bnr 40,
Bjerklundsbakken 4, Flateby.

Arve Johansen har fAtt
byggetillatelse for bolig pA
eiendommen gnr. 115, bnr. 78,
Ekebergdalveien
Kirkebygden.
*

KPJNNGJØRINGER

Ski
Bcravclscsbr
0

Follodistriktets byr!i
gjennom 60 ir

Askimvn. 6 - Spydeberg
TIf. 83 85 40

Hândballkamper
I Mjaerhallen
sondag 7.jani990

.

Sveums
Begravelsesbyrà
11 4r4!

12.00
13.00
13.40
14.35
15.30
16.25
17.30
18.35

Torggt. 2 2000 Lillestrøm

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 1774
SVEUMS BLOMSTERFORRETI4ING
OG BEGRAVELSESBYRA

Vet.
J 10
J12
J 14
J 14
J 16
J 16
J 16

Driv - Nordby
Enebakk - FSB/SKI 2
Enebakk - Nesodden
Enebakk 2 - Fagerstrand
Enebakk 1 - Kolbotn 2
Enebakk - Eidsvold IF 1
Driv - Holter 1
Enebakk - Fet

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG
Se vâr utstilling
av sanitr
utst'yr kjøkkeninnredning og
baderomsmebler.

Hap du planer om
A etablere egen bedrift?

FINANSIER INC

wa

Enebakk nningsrAd og Enebakk handel-, hàndverk- og induriforemng skal arrangere kurs for bedriftsetablerere.
Kurset er spesielt beregnet pA personer som liar planer om A
starte egen bednift. Det vU ga over 5 kvelder og ta for seg aktuelle problemstillinger med firmaetablering.
1. kurskveld er 6. februar.
Kursieder: JOB CREATION A/S v/JØrgen Ingeberg.
Kursavgift: Kr 500,SØknadsfrist: 17. januar 1990.
Ev. spØrsmAi og pAmelding: Enebakk nringsrAd v/Kari Elisabeth Morbech, tif. 92 60 60.

FURUVN. 9- 1911 FLATEBY
TELEFON HELE DOGNET
JOHN EGIL NILSSEN - 92 85 33

Kommer I
hjemmekonferanse
Ordner alt

VARME

KJ0P 805 1405 FAGMANNEN KJOP 811$ 1405 FAG8AHNEN

I tipping er

[EU
millionene for m

'
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BETEL

7.1. kI. 10: SØndagsskole.
Ki. 18: Knut Jane Wlik.
Velkommen til Betel.

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

SYKKELHJ ELM
ER INN
UANSETT
ALDERSTRIN N

A/s

AUT VV S RORL(GG(
Stremsv. 100. I'll",
TIf. 06/81 4597 - 81 4598

Nasjonalforeningens
I Helselag I Enebakk
ann. juletrefest for voksne 7.1.90 ki. 18 i Herredshuset.
Det blir bevertning og underholdnrng.
Alle velkommen.
Styret

alle

.10 eller 90 ár. Fotballinteressert eller ikke. Tipping B
19 er et spill for alle som kan Lj
EJ tenke seg a vinne opptil en
ftJ million. Og vinnersjansene
19 er store, over 60.000 vinner
hver uke.
Effl

ENEBAKK KOMMUNE

Helse- og sosialetaten
Ved etatens pleie- og omsorgsavdeling er fØlgende stillinger ledige:
A. 1/2 fast stilling som hjemmehjelp fra 1.1.90.
B. Vikariat i 1/2 stilling som hjelpepleier fra 20.1.90 under
stillingsinnehaverens permisjon, minimum i 26 uker.
For stilling B kreves utdanning som hjelpepleier, og for
begge stillinger er det Ønskelig med erfaring fra og
kjeimskap til pleie- og omsorgsarbeid, gode samarbeidsevner og <<stA. pA>>-innstilling.
Avlønning:
Stilling A: Still.kode 6190, lØnnstrinn 10-17.
Arbeid som hjemmevrende kan godskrives med inntil
6 an i lØnnsansienniteten.
Reiseutlegg refundenes etter Kommunenes reiseregulativ.
Stilling B: Still.kode 7076, lØnnstrinn 13-18.
Nrmere opplysninger om begge stillinger ved henvendelse pleie- og omsorgsleder Erik B. Ohr, tlf. 09/92 44 60.
SØknad med bekreftede kopier av vitnemAl og attester
sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 13. januar 1990.
For Øvnig er vi interesserte i A komme i kontakt med personer som kan tenke seg A fungere som <<faste
vikarer>>/ekstrahjelp i pleie- og omsorgsavdelingen ved
sykdomIfravr etc. Interesserte bes kontakte pleie- og
omsorgsleder.

TIPPING
ga mer enn 680 n?IUner UI
Idrett 09 forsknlng 11988.

10-1

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice
SKI STASJON

KjEPPEST
(EDA}E

Tor Veiteberg A/S
Aut. rorleggerlirma
BREDA INDUSTRIBVGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
P.JL TELEFON 87 35 00
TELEFON 87 08 28

13
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Akershus-avisene i utdrag:

- Billettor pa Nesodd-ba'ten
stemplet billett i vilt raseri!
Det som sthr i avisene blir
rett og slett for drygt. Same kor
mykje vi kokar saman av tØv, blir
det berre bleike etterlikningar av
det som gr for seg i rØyndomen.
Det er sá mykje at det rett og
slett ikkje yule vere rád a ta det
med i ein komedie, jamvel ikkje i
ein Chaplin-komedie.
Dette skriv radarparet Torkjell
Berulfsen og Knut Borge i forordet til <,Dame fekk fenalâr pga.
av utmagra hannkatt<<, árets
standardverk om norsk presse
frá Det Norske Samlaget, laga i
samarbeid med den kjende sakfØraren Tor Gabrielsen. Boka er
sett saman av korte og fengande
meldingar frá avisene - ei morobok som er heilt anneis enn dei
andre. og iallfall ikkje mindre
morosam. Her fØlgjer eit utdrag
med lokale meldingar frá boka:
,, Roy Eklund pa Pepperstad i
Vestby i Akerhus vii fra i dag drepe alle katter som kommer inn i
hans hage, fordi hans kone er allergisk og fordi det ustoppelig
stinker kattepiss,< melder østlandets Blad. <<Roy Eklund akter
A drepe kattene med hammer.
Hammeren har han til hensikt a
slâ i kattenes hode," opplyser
han til avisa.
-Jo mer gammaldags hurdØling man snakker, jo lettere er
det--A bli forstátt pa FrOyane,<<
far Eidsvold Blad opplyst.

<<I Berlin bruker man en ytterst
forekomrnende tone ved feilparkeringer,<< opplyser Asker og BTrum Budstikke.
'<Forskjeilen mellom Norge og
Bolivia er ikke bare kulturen og
avstanden, men ogsa hØyden.
Mens hovedstaden La Paz ligger
pa cirka 3 600 meter over havet,
ligger Nesodden til dels pa bare
80 meter over havflaten, gr det
frem av Østlandets Blad.
-Det er kaldt pa Madagaskars
hØyland for tiden,<> melder østlandets Blad pa Ski over tire
spalter.
<<Da Kong Olav ankom Gardermoen flyplass for a reise til USA,
fungerte airconditionanlegget i
A-2, Kongens blankpolerte bil,
d.rIig og Kongen tØrket duggen
av vindusruta med hânda da bilen svingte opp foran terminalen,>' understrekar Akershus Arbeiderblad og Romerikes Blad i
eit sju-spalta, rikt illustrert oppslag.
<<Hans Majestet Kong Olav og
hans sØnn, kronprins Harald, var
i Sandvika i gâr samtidig,<' heiter
det i eit førstesideoppslag i Asker
og Brums Budstikke.
"En pinnsvinsunge fra Askim
har møtt sine slektninger i vakre
omgivelser
Nesodden,<< melder Øvre Smaalenene.
-Etter at en blltyv fra Røyken

pa

ble tatt pa fersk gjerning pa SoulhOgda, ble han kraftig banket
opp av syv kamerater fra Brum. Etter at de syv karene hadde banket opp rOykenbØringen,
tok bringene han med pa toalettet og vasket av ham blodet.
Deretter spanderte de to halvlitere 01 pa ham, mens de varsiet
lensmannen. Biltyven ble innlagt
pa Ringerike sykehus," rapporterer Drammens Tidende og Buskeruds Blad.
-En billettØr pa Nesodd-báten
har stemplet en bullett i vilt raseri,<< heiter det i Akershus Amtstidende.
<<En far som bad om barnesete i
drosjen, ble tilbud juuing av drosjesjáfOren, understrekar Asker
og Brums Budstikke.
<'Applausen var heller laber under striptease-showeet pa La
Gondola pa Fetsund,<< rapporterer Akershus Arbeiderblad og
Romerikes Blad.
"Da stortingspresident Carl C.
Berner i sin tid var
visitt
hjemme hos verkseier Nils Berg
HØvik Glasverk, ble han spurt
om hva han syntes om vertskapets nye residens. Til stor jubel
fra de andre gjestene, svarte
stortingspresidenten at han syntes de sma kuppeltârnene pa taket minnet han om germanske
pupper.
Det er Asker og Brums Budstikke som melder dette.

pa

pa

Jeg for min del ma bekjenne
at jeg har drukket yin mens barna mine har sett pa, uttalte representanten Eva Finstad, Hoyre, pa siste mote i Nes kommunestyre,<< opplyser bladet
Raumnes pa Ames.
'<Brannvesenet i Brum har
rykket Ut pa ãrets fOrste maurtuebrann,<< melder Asker og Brums Budstikke frâ SouuihØgda.
<<Brannvesenet har liten grunn til
A tro at det er maurene selv som
har forársaket brannen. Brannvesenet tror heller ikke at det
dreier seg om selvantennelse.<<
<<At politiet griper innbruddstyver, skjer ofte. Langt mindre
vanlig er det a pagripe fiskespisende innbruddstyyer,<< papeikar
Asker og Brums Budstikke.
Avisen kan forteuje at da politiet
kom til fiskeforretninga pa Stabekk ved haly-fem-tida sundag
morgon, stod mannen og <<gumlet fornØyd pa en rØkt makreil<<.
,,Da Indre Akershus Blads
medarbeider dro Ut for a fotografere huset <<Kullebunden", bornmet han og knipset av turbinhuset pa Gahnsbruket i stedet,"
melder Indre Akershus Blad.
<<Hilde Andresen har luftet en
ilder pa Vestby stasjon,<< melder
østiandets Blad i eit illustrert
oppslag.

RØde Kors
fikk 100 000
til Romania
RØde Kors' lyninnsarnling til
Romania gay godc resuitater i
øscfold.
Ostfold viser omsorg for folk
nod.

Lyninnsamiingen ved kirker
og bedehus 2. juledag gay et giedelig hØyt resultat i østfold.
Det er ved Østfold RØde Kors'
d>striktskontor registrert 102 000
innsanilede kroner. I tillegg er
det iagt Ut innsamiingslister i enkelte av Østfold-avisene.
Selv om aksjonen de fieste steder matte taes pa sparket midt i
julehelgen, viste oppslutningen
bide blant RØde Kors-medlenimer og givere seg a vre pa
Appellen gikk Ut til lokale Rode
Kors-ledd 1. juledag og samme
kveld annonsert gjennom TV.
Aliikevei synes det som om alie
som hadde anledning stilte opp
ved kirker og bedehus tirsdag
formiddag enten som bØsseberere eller som bidragsytere.
Østfold RØde Kors vii fà rette
en varm takk til alie som bidro
ved aksjonen, og som gjorde det
fine og raske resultatet mulig.

HJELPEARBEIDET
FORTSETTER
Norges RØde Kors har via det
internasjonaie Rode Kors i Geneye fàtt som oppgave i første rekke a sende inn medisinsk utstyr
til Romania. Alierede ná rneldes
det at de akutte behov i landet er
dekket, og at det arbeides med
.er ngsiktige hjelpeprogram I
iøde Kors-regi.
Det er sAledes store behov for
pengemidler. Bidrag kan enten
formidies via lokale RØde Korsforeninger, gjennom innsamlingsiister I aviser- eiier direkte
til Norges Rode Kors over postgiro 1 eller bankgiro 1 tydehg
merket Romania.

Sol- og helsestudio

P'Enebakk sportssenter
VEKTER - SOL - TRIM - SELVFORS VAR
Ring 92 62 80 - Finasenteret - Kirkebygden

Nybegynnerkurs karate/judo
starter 11. januar M. 18.00
LEKEPARTI JUDO:

Nybegynnere barn 5-7 ãr
starter 11. januar ki. 17.00
Dametrimmen starter 10. januar ki. 19.00
TILBUD PA ARSKONTRAKTER - HELSESTUDIO
Meld deg pa na, sa far du solkort pa kjØpet

300.
- kun fram til 1. februar
Markedets beste solseng - anatomisk formet

Solkort 10 ganger kr
APNINGSTIDER: Man.-tors.

16.30-20.30. Fred.: 16.00-20.00 - LØrd.: 12.30 - 15.30

/
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TIL LEIE

Minigraver
W leie.

Mona [

Kontaktlinser
tilpasses

Henv. HE 92 88 95

Timebestilling: TIf. 06/81 43 91
LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITIJTF A/S
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet)
OPTIKER

— —

OLAV KJULBERG
GEIR KJULDERG
M.N.K.F. - M.N.O.F.

I

Løberg
DANSESTUDIO

Nye kurs starter
15. jan. kI. 19.
Gamle kursdeltagere
kontroliveing
kI. 18.
Ny kursbok

Jàr metode er enkel,
sunn og effektiv
Nye kurs starter ná!
Fjerdlngby: Fergevri. 513,
11 /1 kI. 20.00.
Ring Mette Holsve
Johannesen, tlf. 06/831185
e.kl. 16.
Uforo-, familie- og
pensjonistrabatt.

Kursstart 8. januar 1990

Vi underviser i:
Barnedans fra 3 ãr.
Kiassisk ballett fra 6 âr.
Klassisk ballett for voksne.
Jazzballett fra 8 âr.
Showdans fra 8 ár.
Jassaerobic for voksne.

Undervisningssteder:
Lorenskog:
Tyrivn. 6 c, 1470 Lørenskog.

I

Nittedal:

Bjertneshallen, 1482 Nittedal.

Lillestrom:

$
Ate kan vinne
I
miIiionpriien! I
Sons-en er uk for alie.

I
I
I

I
— —

p

Solheimsgt. 1, 2000 Lillestrørn.

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •

Pàmelding alle dager.
Telefon 02-70 69 10.
MedI. N.B.P.L.

Folio Varmeservice

CONDIZZ

I
aerobic studio
SOLHEIMSGT. 1,

v/Bjørn Brødholt, Tomter
hf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

2000 LILLESTROM

10% rabatt

NYTTARSTILBUD PA

DROSJ ER

Teorikurs
KUN KR 900,-

Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34527
DOG NVAKT

Kursstart 10. jan. kI. 16.30
Ring Eva
tif. 0/81 42 92

pa

Gautes Trafikkskole
A/S
LILLESTROM

pa 1/2 og 1A-ârskort
i januar.

Gratis prøvetime

Ole Gunnersen
SPYDEBERG
InteriOr & Farve A/S

Edith og Erling
Rosenvinge
Enebakk
TIf. 92 41 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOGNVAKT
Ytre

Varetellingssalget
starter 3.1.90 kI. 9.00.
Masse varer til nedsatte priser.

Tove Hagen

VINN OPPTIL
5 PENGEPREMIER
PA SAMME LODD!

Sommer gulvbelegg

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

Parkettmonster, 4 m br. (98,-) pr. m2

Na kr

.

York Berberteppe 4 m br.
slitesterkt, til aVe rom, 3 farger (148,-) pr. rn2

Na kr

.

Teksti Ita pet
for inntil kr 68,- pr. I.m.

011116

4engelOtteriet
'.

.

annonSene

Na kr
.
pr.. I.m. i hel ull

J

1820 SPVDEBERG. TLF. 83 71 54

starter
SALGET
vol

i dag

Nr
det gjelder
..

Kjop pels hos fagmannen
Det koster ikke mer

1a1
Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Spell.

Fagkunnskap
gir trygghet
med 47 ârs

Alt i glassarbeid
utføres.

RING

06/814733
08/81 6838

Iiiestr,3 m

Skonnord Ttatch
Mer enn bare War.

Westgaarden - midt I Ski - TIf. 09/87 33 30
I

Vindu & Glass A/S
(TIOL. VILLA GLASS A/S)

Sorurnsgt. 38, 2000 Lillestram
Dører - Vinduer - Speil - Alt i glass

ertaring.
EGET VERKSTED OG KJOLELAGER

PELSSALGET HAR STARTET
-10-50%
s
o
-vuozAw
PELSMESTER

Strømsvn. 44 - N-2010 Strømmen

TIf. 06/81 37 38

Parkering bak
forretningen

15

ncft

3
EIENDOMSFORMIDLING

A. NILSENS
BILSERVICE

Galleri Nygàrd

Vi ordner LAN
for kjoper/seger

Flateby — tlf. 92 80 80

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

TORNERUD - Askim

Galleri

SVEIN H. HELLER A/S
Tif.

1570

RORLEGGER

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM.

BIL

JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

- innramming

Gulimedaije i innramming i 1989

I
Audi

kJøpe eller selge
elendom?

Erling Rod A/S
1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

TRYTI EIENDDMSMEGUNG A/S

Kjøp din nye el/cr brukte bil hos oss.

Bevilllngshaver: Adv. Halge A. Tryti
FjoIIveer 55, 1914 VIle Enebakk
TIf. 09192

hf. 88 16 15

BRENSEL

KJEIL BRENOJORD

Roll Nssvold

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Vestli, 1911 Flateby

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

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODI ESEL
Konkurransedyktige priser hele âret!

TRINTO VERKSTED AS

RI
NOROL

Strømsborg &
Enersen A/S

I

utfører alt I el-installasjoner
1912 Enebakk

—

tlf. 9263 00

E I I_AG

BYGG OG ANLEGG

Mur, puss,
peiser og fliser
Tlf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Minigraver til We
Graving - transport - sprengning
Mur- 09 betongarbeider

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk

TIf. 09/92 61 18 — 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

DAME- 03
HERREFRISOR
SOL— PARFYMERI

Man-ire. 9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor, 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

FLATEBY DAME - OG HERREFRISOR
Drop in eller
timebestiling

Ring
tif. 92 80 49

Apent:
Tirs..-tors. kI. 9 -16
kIll -18
Fre.
Lor.
kI. 9-14

Mandag stengt

GLASS

SPESIALFORRETNINGER
Lenriestadvn. 5
1912 Enebakk

TIt. 09/9265 43
Mobil 094/37 548

Laste. 09 personbilverksted
pei Rud Industrifelt

Wilhelm Helgesen Motor AS
Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
09 modernisering

Fast pris
Tømrer- 09 snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer all innen nybygg, tilbygg, reparas/oner,
modemisering, flislegging og tapetsering.

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

BYGG- OG TOMMERMESTER
Per-Erik østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROSJEKTERING
TIf, 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

H

1911 Flateby - TIf. 091929090
utfører alle typer jobber

til en rimelig pris.

55 eb&"
5 5
',

LX

' egnskctp1dor
TIf. 09/92 63 03
rzR
Postboks 24
1912 Enebakk

A/S

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas
SRR.registrert
regnskapsferer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

sys.adn

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94
• Poliklinikk• Rontgen • Kirurgi
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr

8KEDSMO DYKEKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, Kjeller

(Skill Ira Fetvn. v/flyplasson)

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
((DROP-IN,, 8.30-14. Stengt helg.

v/Trygve E. Andresen

VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - fit. 92 4354

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.

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

9 Son AIS
MYRFARET2,1400 SKI. TLF.09-8714 57

RORLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING
All innen • Sanitar • Varme • MoUernIserIn
TANNBEHANDL.

• Regnskap & Forretningsforsel
• Bedriftsrãdgivning

Stein Darre-Hanssen

SystemAdministrasjon A/S
KRGaupeveien2g
1914 Ytre Enebakk
.......
TIf.: (09)9248 24-9247 74.

928739
Tif. ki. 8.00-15.00
lit. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtaie

Grendesenteret, Flateby

SKILTER/REKLAME
PRODTJSFNT av selvklebende
bokstaver - tekst-dekor

BIL- og VINDUSDEKOR
SKILTER og LYSREKLAME
DEKORtext
1914 Ytre Enebakk
92 47 80 - 92 52 78 - fax 92 52 78
SPESIALFORRETNINGER

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

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

TRAFIKKSKOLE
CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Oppiring pa bil

Teorikurs — Fase Ii
TIf. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
Enebakk Markiseservice

1400 Ski — tlt. 87 37 10

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

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

J&za7ama

Om nodvendig meter vi
Iii kjoretimer i Enebakk.

VAKTSELSKAP

KVIKK RENS
Elektro - Mekanisk — Verksted
Produksjon — Reparasjon
Sterkstrom — Svakstrøm
Bil — Elektro

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

OIav C. Jensen

Regnskapskontor

APENT LORDAGER ETTER AVTALE

D. IACO

J]Lrl.
I1I1LItI1m

Erik Kjelgaard

)

,,et(aLf J6iiWe a Jiak. o'otk;te,J
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk
TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 9246 13

"U..-

REGNSKAP

FRISØR

Jan M. Johansen

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Enebakk rorleggerbedrift

1911 Flateby — tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

TIf. 92 81 24

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

Alt I innramming

ELEKTRIKER

Esso diesel, parafin og fyringsolje

A. ANDRESEN

Utsigts rammeverksted
Salg av
medaljeskap og innrammede akvarellavtrykk

Kontakt:

JOHN

cEflJ

/Th4t(A..sVTvr SSR EiC

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

1teneeter

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

Iirntt

16
Dyrere pa
Thorud
Teknisk styre har foreslâtt a Øke
PA
avgiftene
for tilfeldig tømming
Thorud søppelfyiiplass med
henholdsvis 20 prosent for
takstgruppe A, og 10 prosent
for takstgruppe B,
Det vii si at inntil 5 m3 , som
defineres som kiasse A, vii
dersom forsiaget gâr igjennom
koste 30 kroner pr m3 a
tØmme. Alt over 5 kubikk
defineres som kontainer og her
varierer prisen i forhoid til
antali kubikk fra 5 og opp til
19.
Formannskapet skai behandie
saken fØrstkommende mandag,
og kommunestyret tar endelig
stilling til avgiftsøkningen i
siutten av januar. Denne
avgiftsøkningen var opprinnelig
tat med i teknisk styres
budsjettforsiag, men ble ikke
tatt med da kommunestyret
behandiet avgiftsøkningene I
budsjettmØtet.

Tildeling av
legater til
eneb akkungdom
Kommunestyret har fordeit
midler fra Karl Lund & Br legat
Disse fikk tildelt kr 1.163 hver:
Brede Gjestang som videreutdanner seg til regnskapsfø rer I iandbruket ved Hedmark
Distriktshøgskoie,
Kristin Rosenvinge som
utdanner seg til egronom ved
Vinterlandbruksskolen,
Arild Strandvold som utdanner
seg til agronom ved Vestfold
landbruksskoie

Morarenter fra
forfall
I vârt referal fra kommunestyrets budsjettbehandling
star det at forsiaget om
innføring av morarenter pa
strømregninger som betales
mer enn en mâned for sent
ma behandles om igjen fordi
det ikkebie kvallifisert
flertali. Dette er fell.
Det ble fiertail for innføring
av morarenter, og for at disse
skai begynne a lope fra forfail. .Dette stemte 27 for, og
6imot.

I"e mer penger til
Folio Utviklingsselskap

Natt til torsdag, eller
mere kjent som fjerde
juledag ble det hensatt en
bii ved Stranden skole pA
Flateby, etter at den tidiligere samme natt var butt
stjAiet i Rlingen. Det er
en BN-registrert Lancia
IE Turbo. Fargen var biA
metallic.
Det var butt gjort skade
pA dØrlAs og tenningslAs,
og den ene døren hadde
fAtt et par skikkelige
spark.
Lensmannen vii gjeme ha
kontakt med folk som kan
ha opplysninger om saken.

Det var 1. april i 1987 at Folio
Utviklingsselskap ble stiftet.
Seiskapet hadde i starten 9
medlemsbedrifter. I dag er tailet
36.
Daglig leder for selskapet sier
imidlertid at det ikke vii bii
mulig pa enda noen âr a drive
bare med inntekt fra bedriftsrettet virksomhet.
Da Seiskapet ble starlet i sin tid
antydet arbeidsgruppen en
innkjøringsperiode pA 3 Ar for
man kunne regne med a vre
selvfinansierende. Dette ser na
Ut til a ta lenger tid.

Ut av veien
En kvinnelig sjAfør
havnet utfor veien I
Kirkebygda 1. nyttArsdag.
Bilen hun kjørte fikk
punktering, og dermed
mistet hun styringen , og
havnet i grøfta. Hun pAdro
seg en strekk i nakken, og
bilen fikk ogsA en del
skader.

De er forskjeilig syn i
foiiokommunene pA hvorvidt
man skal bidra med mer penger
til Folio Utviklingsselskap.
RAdmann Bjorn Halvorsen sier
at han ser klart en rekke posssi tive ting ved at Seiskapet
fortsatt kan drive sin
virksomhet , men mener likevel
at kommunens Økonomiske
situasjon tilsier at man ikke
kan prioritere penger til dette
formaiet pa et tidspunkt hvor
man I budjettbehandlingen ikke
har funnet penger til andre
høyt prioriterte tiltak innenfor
primre
kommunens
virksomhet.
Formannskapet skai ta stilling
til søknaden Ira Folio
Utvikiingssellskap
førstkommende mandag.
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Rask, moderne og rimelig

Ii

Hensatt
stjâlet bil

RAdmann Bjorn
Halvorsen Ønsker ikke A
bidra med mer
driftsstøtte til Folio
utvikiingsselskap.
Seiskapet har søkt om et
tilskudd til dnften pA 3
kroner pr innbygger i
kommunen.

Foig med
I
ncirmiIjoet

NOTTERBECK
BILVERKSTED
Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09-9244 14. Bergn.bil 09-92 45 65
Apent 8-16 - onsdag 8-20

Poll tirun de ii

Festbrâk
Et par ganger har
hatt
lensmannen
utrykkning pA grunn av
husbrAk. Det har vrt pA
Flateby og Ytre Enebakk,
og festdeltagerne har vrt
bAde av yngre og eldre
Argang.

Full feiring i
krysset ogsa' ãr
NyttArsfeiring I krysset
VAgliveienlEkornveien i
Ytre Enebakk samlet
ogsA denne gang mange
ungdommer. Dette er et
fast møtested hvert
Arsskifte.
Det var omkring 200
ungdommer som befant seg
blant raketter, papir og
knuste flasker.

Folk fra iensmannskontoret
var og overvAket seansen. En
person matte kjøres hjem, og
gemyttene ble roet ned.
Ikke alle ser med velvilje pA
denne ftiringen. Folk som
bor i omrAdet biir sjenent av
brAket og nAr festen er siutt
ser omrAdet ut som en
slagmark, med knuste flasker
og papirsøl over det hele.

*
Ellers melder lensmannskontoret om en rolig juleog nyttArsfeinng.

