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To arrestert etter innbruddsserie i Ytre i helgen.

Truet med ha- gle og kniv
Politiet i Enebakk var søndag med pa a pAgripe en
mann og en kvinne I 30-Arene som samme morgen
hadde gjort seg skyldige i flere ulovlige forhold.
I Iøpet av noen tidlige morgentimer hadde de to
vert innom fire forskjellige steder ved Langen i
Ytre Enebakk for de, etter en omfattende politiaksjon, ble arrestert ved Klemetsrud.

Lisbeth Wile
Ved 6:30-tiden søndag
morgen, mottok iensmannskontoret i Enebakk melding
dThät en hytteeier ved
Brostuen ved Langen i Ytre
Enebakk hadde hatt besøk av
en bevpnet person. Vedkommende hadde gjort forsøk pa a true til seg penger
og bilnøkler , men forsvant
da hytteeieren truet tilbake
med sin egen hagle.
Da inntrengeren kort etter
kom tilbake avfyrte hytteeieren et varselskudd og mannen forsvant. Da politiet kom
til astedet ble det kjent at en
ogsâ mannen i nobohuset
hadde butt tract, denne
gangen med kniv , og matte
gi fra seg We lommebok og
bilnøkler. Gjerningsmannen
hadde deretter kjørt avsted i
oferets bil. Politiet mottok

signalemet pa bilen og varslet Folio lensmannskontor
om forholdet.
Den stjâlne blien ble oppsporet av en patruijebil som la
seg etter gjerningsmannen
inntil han tok av veien ved
Klemetsrud og parkerte ved
et hus der. Gjerningsmannen la pa sprang og forsvant
inn i skogen. En ung jente,
som var passasjer i samme
bil, ble kort etter pägrepet av
politiet.
Det ble opprettet en utkikspost pa astedet og etter en
omfattende ieteaksjon, ble
mannen sporet av en politihund.

Flere innbrudd
Under etterforskningen av
saken kunne den fornrmede
opplyse lensmannskontoret
om at de siktede ogsâ hadde

Ved denne hytta vedLangen gjorde ransmannenforsøkpd c true iii segpenger og bilnØkle,: Han ble skrent vekk av hyueeieren, soin afyrte et varselskudd.
vrt innom en hytte ved
siden av og gjort innbrudd
der.
Det kom videre frem av
forts. s. 12

Bussen som forsvant
Anne-Grete Lossius

liggendè ode hvis ingen ting
blir gjort."

Dalefjerdingens befolknin
har i lang tid kjempet for
behoide We nrbutikk og
posthus. De har kiort seg fast
i den hue grenda si og hapet I
det iengste at bygda skuile
bli iagt merke til - at Dalefjerdingen ogsâ var en del av
kommunen.
Men na er begeret i ferd
med a renne over. I pâsken
ble aile bussavganger innstilt. Bygda var uten ett
eneste rutebiltilbud i hele
pAsken med unntak av 2.
paskedag. Da gikk det en
bussavgang.
Annie Martinsen, selv født
og oppvokst i Dalefjerdingen
sier det slik: "Hvordan skal
vi kiare a holde pa ungdommen var? Dc er helt
avhengig av a bli fraktet
uansett hva de skal gjøre.
Heie bygda her ute vii bli

Det er en del hytter I Dalefjerdingen. Flere av hyttebeboerne hadde problemer
med a komme seg hjem, da
de ikke var kiar over bussinnstiilingene.
PA vanhige søndager gar det
en bussavgang - pa ettermiddagen. Pa lørdager er
man sa heldig a ha to avganger!
Bjorn Andersen fra Enebakkrutene sier i en kommentar at bussruten i Dalefjerdingen ogsã var innstilt I
pâsken i fjor. Pa grunn av
nedskjnnger har man fatt
beskjed om a innskrenke pa
de rutetilbud der det er minst
passasjerer, og Dalefjerdingen er et av stedene der det er
svrt fA som benytter seg av
busstilbudet.

2

1kuuctt

ROBERT DE NIRO
SEAN PENN

VIER INGEN

Gudstjenester
Sondag 29.april
11.00 Enebakk Kirke
Samtalegudstjeneste m. Arets
konfirmanter v/Helgheim.
Kirkekaffe.
11.00 Mari Kirke
Samtalegudstjeneste m.Arets
konfirmanter v/øvstegArd.
Kirkekaffe
l'irsdag 1.mai
11.00 Enebakk Kirke
Gudstjeneste v/Helgheim

^' E N ru'LE

DEMI MOORE m NEIL ORDAN FILM

Med Anne-Cath.
Vestly som mormor
Gratuierer med tenAringsdagen
29. april
Hilsen Sin, mamma og pappa

Tina
Gratulerer med 4-Arsdagen som
var den 23.4.
Hilsen Magnus, mamma og
pappa

NA har du butt et Ar mer,
men fortsatt etter gutta du ser,
M ønsker deg til iykke med 12Aisdagen
Hilsen mamma, pappa,
Kristine og Torunn

Ingrid
Jeg ønsker deg en fin dag
Hilsen kjresten i
Artilierivollen 19

Per-Vegard

Torsdag 26.4.
U) 18:30 Da han mØtte
henne
V) 20:30 Vi er ingen engler

Vi vii gratuiere Ar guilgutt med 4-Arsdagen den 27.apnil
Mange klemmer fra mormon, mamma og onkel Jan.

Pappa

GRATULERER
TORILL OG ARNE

Vi vii gratulere vAr snille og

gode pappa, som fyller 36 Ar
den 27. april.
Hilsen Thomas, Linda, Hege
Monica ogGro!

Da dere begge har problemer
med A huske datoen, fAr dere en
pAminnelse i avisa. Det er
fredag den 27. april dere har 5Ars bryilupsdag.
Kjempekiem fra oss pA Slora

Var kjare Christian
gratuleres med 7-Arsdagen 25.4.
Jeg blir skoieguttjeg far, lystig
jeg til skolen drar...
Hele familien hiiser til Christian
Farmor

Ingen nyhet er
for liten
for lokalavisen

Flateby kino gieder seg til A
vise kommende ukes populre filmer.

Store og smA kan glede seg til
giensyn med Anne Cath.
Vestlys MORMOR, "Mormon
og de Atte ungene i skogen ".
Filmen skuiie yel were godt
kjent.

WHEN HARRY MET
SALLY "Da han møtte
henne", en en film dere ikke
mA gA giipp av. Det er en VI ER INGEN ENGLER
komedie for alie som er, har med Robert DeNiro og Sean
vrt eller vii bii foreisket. Penn. De spiller giimrende
Filmen sen med et humonsti- sammen som to smAsk glimt pA forhoidet meliom krimineiie som er dømt til
kvinner og menn, vennskap hardt straffearbeid i fengsel.
og sex. Er det i det hele tatt En dag blir de vitne til at en
muuig A bare vre venner - voldsforbryter skal henrettes.

jenter venner bare fordi de skai, og den dødsdømte kiaikke tor A vere kjrester ? rer A bryte seg ut av fengseFor Harry og Sally tok det 11 let. Med seg tar han Ned og
Ar A finne ut av det ...
Tim (DeNiro og Penn )....

Vi minner om at
avisen neste uke
kommer ut
torsdag den 3.
mai.
Pga. sykdom
kommer denne
ukes avis ut med
redusert sidetall.

Mormor
og de âtte
ungene I skogeh

_SI

Fredag 27.4.
U) 20:30 Da han møtte
henn&
Søndag 29.4.
B) 16:30 Mormor og de 8
ungene i skogen
18:30
Da han møtte
U)
henne
V) 20:30 Vi er ingen engler

Regi Espen Thorstenson

Tonje
i 7A pA Mjr Ønskes vel overstAtt 14-Ansdag den 3.aprii.
Hilsen Eyvind, mamma og
pappa

S.I.A. 21.april
Storstas
Orikelgult nr.2 ble født pA
Richards 25-Arsdag.
Kim fikk en bror.
Vera og Ulf sin andre sønn.

ARETS PUBLIKUMSTREFFER ! Filmen vises bade
torsdag, fredag og søndag.

Inger
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I.Mai 1990
Det er 100 fir siden 1.
mai-demostrasjonene I
Norge; fellesgoder som
er bygd opp gjennom
100 firs kamp skal
bygges videre ut,-ikke
raseres! Det er fortsatt
nødvendig A demonstrere.
--Vi har den største arbeids Ledighelen siden 30-Ara.
Moderate lønnsoppgjør har
ikke bidratt til det som var
hensikten, nemelig a sikre
sysselsetinga. Regjeringa fort
-setter innstrammingspolitikken; arbeidsiedighet skal
fortsatt brukes som virkemiddel i den Økonomiske
politikken.
--Høyrekreftene spiller hasard med velferdsstaten og
skyver byrdene over pa vanlige folk. Offentlige velferdsgoder undergraves, legges ned eller gjøres om til
pnvat foretning.
--Tilpasningsprosessen til EF
fortsetler. Snikharmoniseringa vii gjore spørsmAlet om
medlemskap til en formalitet.

--Utviklinga i øst-Europa
legger grunniagel for større
âpenhet, fred og avspenning.
Tida er moden for et oppgjør
med blokkpolitikken og
sikkerhetspolitisk nytenkning.
--Fiertaiiet av menneskene i
verdenssamfunnet utsetles
for suit, fatligdom, undertrykking og forføigelse. Vi
ma styrke den økonomiske
og politiske soiidanteten med
frigjøringsbevegelser i den
tredje verden. Dessuten mA
A øke handelssamkvemet
med u-landa og arbeide
aktivt for A sanere den
enorme gjelda mange av ulanda sliter med.
VIS KREFTERSTØTT OPP OM FELLESARRANGEMENTET I
LILLESTRØM!
For Enebakk SV,
Trine Alfhei.

Kirkebygden Vel yiser til
pianforsiag utsend! av Enebakk Kommune 6. april d.A.
Velet ser positivt pA en
styrkning av Kirkebygdas
posisjon som senter i
kommunen. I denne sammenheng er det fordeiaktig
med en viss feitutbygging
sentrait i Enebakk.
Kirkebygden Vei forutsetter
dog at boiigutbyggingen i
hovedsak legges til de reguierte omrader i Kirkebygden.
SAvidt vi kan se ligger
plaforslaget for Lotterudhagan ( i kommunens og
utbyggers dokumenter feilaktig beregnet som Prestehagan, -av takbiske Arsaker?)
innenfor kommunepianens
arealdisposisjon.
Kirkebygden Vei vii fA
uttrykke tiifredshet med at
omrAder regulert til friomrAder a.!. denne gang ikke

er tatt med i planforsiaget.
Velet vii sette seg sterkt imot
en omdisponering av slike
omrAder til boligbygging da
vi mener at kommunen i
piansammenheng fra tidligere har disponert gode utbyggingsomrAder med høyere bokvalitet andre steder i
skoiekretsen.
Kirkebygden Vet er ikke
tilfreds med trafikkforholdene i omrAdet LotterudUngdomsskolen -barnehagene. Utvikling av del nyc feltel og bygging av ny tilfartsvei med føigende anleggstrafikk bør ikke tillates for
eksisterende bebyggeise er
sikret tiifredstillende gangveier/fortau.
Kirkebygden Vet

Det er
enkelte
mennesker
en beundrer
Det er de som virkelig kla
da-rer tung vi vanlige redde og
rer
pysete mennesker ikke tor
forsøke oss pA engang.
Tenk de klarer a knuse
flasker langs veiene sa ungene ødelegger slanger og
dekk, og tenk, enkelte ganger
klarer de neslen A stupe over
styret og i asfalten. For ikke
A prate om hundenes paler
som skjres app. Og tenk pA
alle de farlige busker, trr og
postkasser dere klarer A Ødelegge! Hvis en rube til flere
tusen kroner kan knuses er
vel kvelden reddet! Og del
uten at man fAr en skramme
selv. Det er tøft dcl.
Og tenk pA de som følger
med og beundrer all 10ffheten og kan here av del.
Del mA vre fantastisk A
komme hjem drita full og
føle at man har [Alt utrettet
noe igjen denne weekenden.
Pnlkr-

Avskfiret fra
omverdenen
Jeg forstAr ikke hva for slags
politikk det er ienger. De sier
vi skal kjøre kollektivt og sA
blir del mindre og mindre
busser. Vi vet det er liten
trafikk i Dalefjerdingen, men
vi som er har rett til
fremkomstmidler vel.
Som i pAsken - da hadde vi
ikke buss i det hele tall. Det
sto sA vakkert: "Samtiige
avganger fra Kjrstad er
innstiit." Det vii si del
samme som at vi var avskâret fra omverdenen. Vi hadde
ikke anledning til A komme i
kirken eller pa sykestua pA
besøk for del er ikke alle
som har bil og mange er eldre.
Jeg synes dette er a ga over
streken. Dc husker ikke at
det er noe som heter
Dalefjerdingen i det hele tall.
Vi som er eldre vii gjerne
greie oss seiv, men vi orker
ikke gA flere mu. Vi har ikke
lyst til A tigge om alt. Vi har
stoithet og er ikke freidige.
Og det er ikke bare de eld re. Vi har ungdom som vii pa
kino og andre ting, og som
ikke har førerkort. De
utnytter utkantstrøka for at

Uttalelse til planforsiag
for reguleringsplan
"Presthagan"

byggefelta skal [A alle fordeler. Del er lettvint polilikk.
Da tenker de i hvert fall ikke
pA medmennesker, men kim
pA a sko sin egen kake. Det
er Ytre og Flateby og ikke
noe annet som har fordeler.
Vi er ute av kartet.
For hadde vi til og med
sykehusbuss. Del er sA
mange ar siden som nAr
Torgersen kjørte. Del gikk en
buss til Oslo ki. 1330 som vi
kalte sykehusbussen. SA her
gar del den veien "høna
sparker" nAr det gjelder
bussen i hvert fall.
Man kan ikke bare tenke pa
dagen i dag vet. Mann ma
tenke framover. Det vokser
opp ny ungdom og vi far
ikke alle plass i Ytre og
Flateby eller hva?
Kan ikke bygda var fA en
bredde ogsa. La oss fA
rdnseanlegg sA del blir bygd
hus her ogsA og busser sA
hyttefolket kommer frem.
Ikke la oss bli eneboere!
TAimodigheten er slut! nA!
Annie Marbinsen
Dalefjerdingen

Lukas 24, 30-32
Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet,
bad takkebønnen, brøt det, og gay dem. Da bie
øynene deres Apnet, sA de kjente ham igjen, men han
ble usynlig for dem. Da sa de til hverandre: "brant
ikke vAre hjerter i oss da han taite til oss pA veien og
Apnet skriftene for oss ?"
Det er ofte vi opplever at vi hører eller leser noe
som vi ikke forstAr - hvor fantastisk er det ikke nAr
"det gAr et iys opp for oss." - Vi forstAr plutselig det
som virket sA hApløst A forstA.
Emmaus-vandrerne er butt et begrep: Dc gAr med
Jesus, hører han forklarer skriftene, opplever at
hjertene blir tent i brann, og oppdager først etterpA
at Jesus har vrt hos dem.
Jesus sa til disiplene:"Men talsmannen, Den Hellige
And, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal
here dere alt, og minne dere om alt det jeg har sagt
dere." Vi trenger alle A ta imot Den Hellige Ands
veiledning og fys for A forstA hva Herren vii si I sittt
ord. La pss Apne oss for gaven Gud gir oss i Den
Hellige And, slik at Herren Jesus kan fA tenne vAre
hjerter i brann.
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•Mek konvoluuen:
Vignett.in.rkcd
vLcNErr
Boks 62
1912 Enebakk

Am

for i mAneden [Ar den giedelige overraskelsen A vre sA
heldig A mA betale kr. 3 000,for en ny rule, eller et barn
har spart i 2 Ar til en sykkel
som ødelegges. Dere skuile
se jubelen nAr del skjer.
Tenk om foreldrene deres
kunne bli like tøffe og ta en
tur om kvelden og se pA del
fine dere.gjør for nrmilj0et.
Hilsen Flateby-boer

1•
VAr kjre mor, svigermor
bestemor og oidemor. Mm
søster, vAr svigerinne og
lante
Margit Eugenie Hoist
døde fra ass i dag
i troen pA sin Frelser
Enebakk 19. april 1990
Marry
Kjeli
Oddveig
Barnebarn og oldebarn
øvnge famiiie
Bisettes fra Enebakk
Kirke fredag 27. april kl.
13.00
I stedet for blomster
ønsket avdøde en gave bit
Det Norske Misjonsseiskap

lijnctt

Endret styringsmodell for Flateby samfunnnshus
En endret styringsmodell for Flateby
Samfunnshus er under vurdering. Styret i
Flateby Samfunnshus jobb er med denne saken.
En ny stilling som daglig leder er under vurdering.
Halvor Lande Thon
Styret i samfunnshuset
mener at et økende problem
med a fremskaffe rette per soner til sentrale very, har
gjort styret overbevist om
at samfunnshuset ma over
pa en modell hvor en yesentlig del av daglig oppfølging og praktisk gjennomfønng av eventuell nytenkning ma utføres av en
som blir betalt for a ta
seg tid.
Ekstra ärsmøte
To av styrets medlemmer,
Erik Brâthen og Stale
Rustad i samarbeide med
Enebakk kommune forsøker frem til sommerferien a fA kontakt med en
egnet og interessert person
som kan gâ inn i en
nyopprettet stilling som daglig leder ved Flateby Samfunnshus A/L. Styret
mener det er en forutsetning for fast ansettelse
at offentlige midler stilles
til disposisjon for formâlet.
Resultatet av arbeidet presenteres for representantskapet pA ekstraordimert Arsmøte rett over sommerferien.
Styret mener at en ny
daglig leder skal overt
funksjoner som i dag ligger hos formann, kasserei
og i styret totalt. Eksem-

pler pA oppgaver som er
ny daglig leder kan gjøre:
Vre formann, kasserer og
ha funksjoner som ligger
til styret ellers ogsA. Oppgayer kan vre: Regnskapsførsel, konteringer,
inn- og utbetalinger, sami
utarbeide budsjetlforslag.
SØke kontakt
Rapportering til styret,
markedsføring av samfunnshuset. Søke kontakt
med nye mAigrupper, vre
aktiv for a fA Enebakk
kommune til a bruke samfunnshuset mer. Ansvarlig for vaktmester- og
renholdsfunksjonene, kontakt med offenilige organer
vedrørende stØtte, og hgnende.
Bakgrunnen for forsiaget
er i tillegg til problemet
med A fA en formann til
Flateby Samfunnshus AlL,
er følgende faktorer aktuelle: Huset er ubenyttet i
store deler av uken styret
føler et stort behov for A
undersøke mulighetene for
A trekke nye mAlgrupper
hit. Denne type markedsundersøkelse og markedsbearbeiding tar tid og
en vesentlig. del av oppgavene vil matte skje pA
dagtid.
forts. s.12

Til akjonarene i

1i9uitt
A/S Vignett holder ordinr generalforsamling torsdag 3.
mai 1990 kl. 19 i Linjebyggs lokaler pA Rud Industnfelt,
Flateby
Saksliste:
1. Apning av generalforsamlingen
2. Valg av møteleder og underskriver av protokohl
3. Fortegnelse over aksjonrer og fullmakter
4. Godkjennelse av saksliste
5. Arsberetning
6. Regnskap og balanse-budsjett
7. Dekning av underskudd
8. Innkomne forsiag
9. VaIg
Forsiag som ønskes behandlet av generalforsamhingen mA
vre styret V/Thorvald Ungerness, 1914 Ytre Enebakk i
hende innen 1. mai. 1990.
Aksjonrer med ikke personlige aksjer bes mote med
fullmakter.
Thorvald Ungerness
leder

Oppretthold tredelingen
-- Ta hensyn til barnas utvikling. Oppretthold tredelingen ogsA for de
elever som skal begynne 1 3. Masse ved Ytre Enebakk Skole høsten 1990.
Vi ber om at skolestyret velger A sette hensynet til barnas opphring og
utvikling foran kortsiktige økonomiske vurderinger.
Halvor Lande Thon
Trond Andersen, foreld rerepresentant og klassekontakt for kiasse 2 B ved
Ytre Enebakk Skole stAr
frem som talsmann for representantene for foreidregruppene i kiassene 2A,
2B og 2C. Han sier til
Vignett at foreidrerepresentantene sender et brev
i disse dager om situasjonen ved Ytre Enebakk
Skole til skolestyret,ordfører KAre Kjølle, formannskapets og kommunestyrets
medlemmer.
Andersen reagerer pA at
saken er behandlet av
LrerrAdet over hodet pA
foreidrerepresentantene.
Som føler at det er en
forskjellsbehandiing ute og
gAr i spørsmAlet om Massedehing. Brevet til skolestyret, ved formann Carsten
Barbøl iyder slik: Mandag
2. april 1990 fikk vi
beskjed fra skolen at det
var bestemt A slA sammen
de tre 2.klassene til to
kiasser fra skoleAret 1990/1991. Arsaken er at det
nA kun er 54 elever pA
dette kiassetrinnet. Det vi
ikke visste, var at det samme dag var til behandling i kommunestyret
vedrørende sammenslAing
av 1. og 6. klassetrinn ved
Ytre Enebakk Skole. Som
kjent ble det vedtatt A
opprettholde tredeling for

disse. Hvorfor ble ikke
vAr
sak behandlet samtidig? Vi
føler oss lurt i denne
saken. Hvorfor ble vi ikke
informert i tidligere? Skolen har tydeligvis besluttet
dette for lenge siden. Det
snakkes mye om samarbeide hjem- skole, og at vi
foreidre har hovedansvaret
for oppdragelsen og opplringen av barna vAre.
Derfor beskrives det i
mønsterplan for grunnsko len "M- 87" at vi skal ha
medansvar i skolen. BAde
gjennom uformell kontakt
og gjennom samarbeidsorganene har vi anledning til
A øve innflytelse. Konfr.
"M- 87"- kapittel 10
samarbeide hjem- skole.
• Kortsiktig innsparing?
-- Hvor er dette samarbeidet i denne saken?
Arsaken til sammenslAing
begrunnes med kommunens dArlige økonomi.
Vi mener imidlertid at alle
skal behandles likt. Enten
skal ahle ha klassetrinn der
det er for fA elever til A
oppretholde deling slAs
sammen, eller ingen. Hvis
begrunnelsen er A spare
penger, kan ikke dette gjø res uten at undervisningstilbudet til vAre barn blir
vesenthig dArligere. Vi mener videre at dette vil
vere en korlsiktig innsparing, da
det er stor sansynlighet
for at behovet for støtte--

_
Konsekvenser?
Hva med clevene i en
shik situasjon? Barna har
nA gAtt pA skolen i to Ar
og de har sAvidt tilpasset
seg sosialt. Dc er vant til
A vre cirka 18 clever
som skal forholde seg til
lrcren. Hvordan blir dette
nA da vi da de vil bli 27
elever(50 prosent økning)
som skal forholde seg til
lreren? Mindre kontakt
en det de er vant til. Dc
ny
en
fAr
tilpasningsperiode som vil
gA Ut over undervisningen
og inn-lringen.
Hva vil skje hvis det
kommer inn 3- 4 nye
clever? Vii man da splitte
klassene igjen? Vi ber her
skolestyret ta hensyn til at
det stAr flere tomme
boliger tilhørende vAr skolekrets. Med denne begrunnelse føier vi at det er
lagt for liten vekt pA at
kiassetrinnet igjen kan stA
ovenfor fly oppsplitting.
Aile mA skjønne at det
er uholdbart for barna.
Eventueiic skadevirkninger
vii komme fram senere.
Hvilke kostnader det vii
medføre A rette opp slike
skader er umulig A tallfeste. I mange tilfehler vil
de kanskje ikke la seg
rette opp.
Vi er kjent med at det
under siste kommunesty forts. S. 5
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Rel*sebrev fra Berlin

Flott ?notta else pd Hotell Berlin, og hyggelig gjensyn med Herr Quynt, sorn var
norgesbesok tidligere i âr. Her er han omnkranset av Grete Lächert, Gyda Liland og
Kenneth Helle.
Berlinturen starlet fredag 30.
mars, etter noen hektiske
mäneder med forberedelser.
Vi dro fra ..Flateby , men
stopp i Kirkebygda, og
ankom Berlin lørdag. Da
hadde vi tilbakelagt en
strekning pa 150 mil pluss
bat fra Trelleborg til
Sazznitz.
Da vi kom fram pakket vi
ikke Ut sakene vre med en
gang, men vi dro rett pa
fotbailkamp pA Olympiastadion, bygget av Adolf
Hitler. Herta Berlin spilte
mot Blau Weiss og Herta
vant 3 - 0. Vi hadde laget store plakater til Jan Halvor
Halvorsen fra Norge, fordi
han spiller pA Herta Berlin.

Etter kampen spiste vi pA en
restaurant, hvor vi fikk
servert kylling med ris.
Dagen etter dro vi pA
sigtseeing i byen , og del var
interessant. Vi var ogsA pA
Flohmarkt - et slags loppemarked.
Den kvelden var del middag
pA del verdensberømte Hotell
Berlin. Arild Larsen hadde
bursdag, og han ble overrasket med kake med 16 lys
PA.
I dagene som fulgte var vi pA
flere informasjonsfordrag om
Berlin, og lrte lilt om byen.
Vi var ogsA pA Branderburger
Tor, og der kunne vi kjøpe
eller hogge biter av muren.

I iøpet av turen var vi ogsA
pA diskotek, tivoli, rulleskøytedisko og skolebesøk.
En dag var avsatt til besøk i
øst-Berlin, og der var vi pA
besøk i Sachsenhausen - en
konsentrasjonsleir under 2.
verdenskrig. Del var flt.
EtterpA var del mere siglhseeing og mat.
Siste kvelden dro vi pA byen
- del var kuull. Den siste
gruppa - altsA den harde
kjerne holdt ut til langt pA
nalt.
SA var del hjemreise.
Sørgeiig. Dette hadde vrt en
interessant tur, og sist men
ikke minst kjempekuuil.
Thomas Olsen

forts. fra s.4
remote 2.april ble vedtatl
oversende skolestyret et
forslag fremsatt av Carsten
Barbøl om revurdering av
reglene for fastsetting av
kiassetall med tanke pA A
finne fram til smidigere
rutiner/ordninger
for
kiassedelinger ved skolene
i Enebakk.
Barnas utvikling
Vi ber om at var sak
blir sett i sammenheng
med behandlingen av dette
forsiaget. Del er med vAr
sterkesle anmodning vi ber
skolestyret behandle denne
saken slik at vi opprettholder tredeelingen
ogsA for de elever som
skal begynne i 3. klasse
ved Ytre Enebakk Skole
høsten 1990. Vi ber om
at skolestyret velger A sette
hensynet til barnas
opplring og utvikiing
foran kortsiktige økonomiske vurderinger.

Rettelse
I artikelen "Borgerlig konfirmasjon i lokal regi" i
forrige nummer av Vignett,
ble del gilt feil informasjon om lid og sted for
ungdomsfesten. Den skal
vre; søndag 27. mai i
Herredstyresalen pA Herredshuset.
Videre, arrangeres del
ixwgerlig navnefest og bisetielse i regi av Akershus
Fylkeslag, og ikke av lokallagel alene.
Redaksjonen bekiager.

•SØker forlenget 1n
Flateby Samfunnshus
A/L har sØkt om for lengeise av noen ian
frem til og med 1992.
Halvor Lande Thon
Kulturstyret i Enebakk
skal torsdag 26. april behandles søknaden. Hvis søknaden imøtekommes, mA
del gis en tilleggsbeviigning pA 63438 kroner
av kulturbudsjettet. Ku!tursjef Per Sandvik har en
positiv innstiiiing, men pApeker at del ikke er midler til dette innenfor kulturbudsjettet for i Ar.
Hovedbegrunneisen for
søknaden er at Flateby
Samfunnshus A/L har et
sA høyt aktivitetsnivA som
mulig for A svare sine
driftsmessige forpliktelser.
økte utgifter vii nA bli
meget vanskelig A betjene.
Mye av gjeidsforpliktelsene
vii i iøpet av de nermeste
Arene avta, og søkeren vii
vre i en betydelig gunstigere økonomisk stilling.
Kultursjefen er av den oppfatning at Flateby Samfunnshus er en svrt sentral kulturfakior for kommunen og naturligvis ganske sriig pA Flateby.
Kuitursjefen kommenterer
saken at del derfor er
nødvendig at dette miljøet
kan fortsette arbeidet med
kulturrelaterte oppgaver, og
ikke bli belastet med Økt
gjeldsbyrde.

Lokal-tv tilbud i Enebakk?
--Jobb sammen for et godt lokal- TV ogsA i
Enebakk,, sier Ragnar Huseby, administrativ
leder I Kanal 2 Folio A/S i Ski til Vignett. Se!skapet har sØkt om konsesjon for etersendt
lokalt3ernsyn. Kulturstyret skal i morgen torsdag
26. april behandle søknaden om konsesjon for
Enebakk. Kultursjef Per Sandvik har en negativ
innstiiling til konsesjonssøknaden som skal
behandles.
Halvor Lande Thon
Hvis kulturstyret likevel
skulle gA inn for konsesjonssøknaden, mener Huseby at del er realistisk A
lage et brukbart lokal- TV.
tilbud i Enebakk. Kanal 2
Folio A/S har et system
med frivillige medarbeidere
i hver kommune. Medarbeidere som bor i kommunen er del som Ønskes.
Miiier te programmer
Programtilbudet sier

Huseby er variert. I for
eksempel programlilbudet
for Ski kommune er el
popuirt tilbud overføring
av hAndballkampene til
Fredensborg/ Ski. Et annet
programinnsiag som fenger, er direkte overføringer fra kommunestyremøtene i Ski. Han regner med del er mulig A
kunne fA til en noe liisvarende ordning fra kommunestyremøtene i Enebakk, for A ta del som
eksempel.

Kanal 2 Folio A/S liar
endel andre programlilbud.
For eksempel helse- og
sosiai, reportasjer fra bedrifter. Disse bedriftsreportasjene er lilt spesieiie,
fordi de er betait av disse
del gjelder.
--Blir del anledning til
kritisk, oppsøkende journalistikk i disse reportasjene.
-- Litt
for lite kanskje,
innrømmer Huseby. Relgiøse programmer er del
ogsA, hver fredag og søndag. Disse programmene
overføres pA tape fra Sarons Dal i Kvinesdal. Ski
Pinsemenighet eide forøvrig stasjonen tidiigere.
NA leier vi lokalene av
Ski Pinsemenighet. Vi er
pA jaki etter andre !okaler.
Programmene kailes for
Hallo Norden.

Musikkprogrammer er del
konsesjon for: Ski, As,
ogsA. Vi samarbeider med
OppegArd pA kabel- TV. I
Ski Sang- og MusikkrAd,
tii!egg søkes del om eterprogrammene kalier vi Kult
sendinger foruten Enebakk,
•
urkroken. BingoprogramNesodden, Frogn og Vestmene vAre er ogsA populby. Sendetiden vil normait
re, forteller Huseby. Om
vre fra 0900- 1200 og
Kanal 2 Folio A/S opp2000- 2300 pA ukens fern
iyser han at del eies av
første dager, pluss direkte
20 privatpersoner.Tii dag!ig
sending weekend. Hvor
pA heilid jobber del en
slerk effeekt senderen fAr,
person, nemlig administraer ikke klan, men Huseby
liv leder Ragnar Huseby.
antyder 10 watt.
Forøvrig hAper han som
Positivt vedtak
mange andre i lokal- TVSaksbehandiingen etter at
bransjen at del kan bli en
kulturstyret
i Enebakk har
Apning for rekiame i bkgjort
vedtak
i saken, b!ir
aifjernsyn den nrmeste
at
Nrkringkastingsnemda
fremtid. Huseby mener del
i Fredrikstad behand!er kobør vre avdeiinger med
nsesjonssøknaden. Huseby
rekiame.
hAper pA el positivt vedtak
eaten for og eller etter et
i kulturstyret i Enebakk.
programinnslag. Enebakk
For han som han sier: Del
er forøvrig ikke den ener vanskeiig A sloppe etesle kommunen Kanal 2
ersendinger ved kommuneFolio A/S har søkt om
grensen.

Konfirin

çry

I lov

'weev,
1%

Husk konfirmasjonen
Vi har
gavene!

PYNTET TIL FESTEN
2-delt kjole
1095.Kappe 998.-

998.Blazer
Bukse 498.Kappe 698.-

GULLSMED

I II Harry WatIoe's Eftf. A/S
I

Strornsvn. 61. Saint. bygnirigeri, 2010 Sirnnimen
\

•TIi.:06 81 96 40

JYJILVI
KONFIRMASJON$ANTHEKKFT

Mange Ieløe
stuffer og fihlilsiPe.
[Her

(IV GAVE SOM
GLEDER
LENCER
Ira kr 2.295.-

Skonnord I1atch
WestergArden Butikksenter ved Torget Ski, tlf. 87 33 30 - 87 32 19
Sentrumsgàrden Brekkeveien 5 - TIf. 94 12 45

SINGER SYSENTER
Vektertorget, Kirkegt. 1 - Lillestrøm
TH. 06/8122 92

dp

IS1 onstid
P333MME
OAR DU TENT PA0 KONFIRMASJON??

Best!!! dice DAKEHVAIIEII
11111 Cli spes!a!Ioret,i!cg.
BAKK
FRED. -8 LØ

KJENT FOR GOD KVALITET
VI BAKER ALT!

KONFIRMANT I AR?

r

çulT&med
çeir fFrØtan4
Alt pa ett sted.

* Gayer til
konfirmanten
* Gravering
* Reparasjoner
* Omarbeiding
Du er
trygg hos
fagmannen

Jernbanegt. 14
tlf. 88 34 07, Askim

/

FORSØLVING
AV
IT 'JTh
BAPTI
i 1%
ASKIM

WISMEAS
SKOLEGT. TLF 88 24 19

VELKOMMEN

Skattum Iatch
SKATTUMNS - 1800 ASKIM

Herreavd. - Dr. Randers gI. 5
TIf. (09) 88 14 25
Bankgiro 6116.05.11353

Dameavd. - Skolegt. 7
TIf. (09) 88 57 27
Bankgiro 6116.05.11353

NYE GARDINEII TIL KONFIRMASJONEN
* Ojemmeservice
* Grafis ulältakiNg
* God service
* Kvalitet
*$Hm
I Brogt. 10, Lillestrøm, vis-à-vis kinoen. TIf. 06/81 1777
Apningstider: 9.00-17.00. Tors. 9.00-19.00. Lør. 9.00-14.00

0

0

Vardag pa tjennet

En lokal fosteritjemsforening i
Enebakk? Jorunn
Buer Ønsker lufte
muligheten for It danne en silk forening
via Vignett.

Av: Lars Knutsen
Tidlig pA vArparten var del.
En morgen med fuglekvitter
og smA bekker som klukket
under vasstrukken snø. Her
og der var en og annen barflekk hvor blAbr1yngen
stakk opp og varsiet om en
sommer som snart yule
komme. Vinteren var i ferd
med A slippe taket, del smeltet og rant bAde dag og nati.
Del var nordhelling der jeg
gikk og strevet meg opp ha
pA snø som stadig brast.
Lange stykker kunne del gA
bra, men sA plutselig forsvant
bAde ski og slaver heit til
bunns, og del var med nod og
neppe at jeg fikk staket meg
opp igjen. Nei, del var nok
forbi med skiføret denne
gangen.
SA kom jeg inn i et trangt
juv hvor del hørstes sterk
klukking under snøen. Det
var bekken fra tjernel.
Hoyt over meg hang en
berghammer lutende med
kalde istapper som snart grAt
sine siste tArer. Det var ikke
til A ta feil av - vinteren var
siAtt ut av mildvr og fønvind som strøk over myrer og
mo. Den prøvde forgjeves A
holde igjen, og de siste
islappene hadde den gjemt
igjen her under berghammeren. Der sola aldri fikk sende
en eneste strAle.
En rA og kald gufs slo imot
meg derjeg passerte den vAle
og mørke veggen. Akkurat
da hørle jeg orrhanan buidre
inne pA Asen.
NA var del bare et par
kneiker igjen og sA sto jeg
oppe pA toppen med del hue
tjennet foran meg. Det var
lenge siden sist jeg var der flere Ar var gAtt.
Det var høysommer den
gangen, og jeg minnes godt
den hue odden hvor vi hadde
teitet. Og lilt bortenfor sto
Gamlekoia, ode og forlatt.
Del var et tynt snølag over
isen, og jeg gikk Ut pA. Den
var sikkert temmelig tjukk
enda. SA kom isborret fram,
og del hørtes en knasende lyd
fra skjret som At seg grAdig
nedover mot dypet. SA var
jeg igjennom og del runde,
fine holet fyltes med vArgrønt vann. Mon tro om del
var like pen abbor her nA?
Jeg slapp pilken og lot snø ret gil etter. Det er ailtid med
en viss spenning at man slAr
de første siagene - siden blir
man vant til A stA der uten at
noe skjer.
Akkurat da randt sola over
Askammen, og borte pA den
andre siden av tjernet spiite
orrfugien sA del rullet inn-

Lokal foster
forening i
Enebakk
a

FormAlet med en silk
forening vii vre A ta opp
saker pA bokait nivA.
Jorunn Buer sier at hun
som privatperson, tar initialiv til et shikt lokablag. I tillegg til A ta opp lokale
saker, vii hun at fosterforeldre og fosterbarn skal
kunne komme sammen for
A dde fehles sorger og
gleder. Hun mener at
fosterbarn kanskje kan ha
febies behov som fosterforeldere ikke kan dekke.

Har fosterbarn selv

over alie koller og hauger.
Men der! Plutselig var del
noe som hogg til i snøret, og
den første abboren var pA vei
opp mob soilyset. Den var
ikke av de alier minste, men
del skulle mange til for A fA
panna full.
Ja, her var del godt A vre godt for den som søkte stillhet og ro.
Del var hogd mye i lia pA
sørsiden av tjennet siden sist
jeg var her, men bak meg og
pA nordsia sto granskogen
tell og mørk som en lodden
vegg.
Jeg fikk noen fisker til, men
sA begynte sulten A melde seg
for alvor, og jeg tenkte del
var best A fA seg noe i hivet.
Med kurs mob den gamle
koia gikk jeg rett over isen
og del vane ikke lenge for
jeg sto der. Merkelig hvor
seiglivete disse gamle
tmmerkoiene kunne vre.
Dora hang vel kanskje bitt
mer pA skakke nA, men ellers
var den ikke stort annerledes
enn sist jeg var her..
Stokkene var ualminnelige
grove. En gang var de nok
salt inn med tjre, men sol
og vind hadde sørget for at
del ikke var mye igjen av det.
Jeg sparket vekk lilt snø og
gløttet pA døra. Det var
temmebig ruskete der inne. I
køyene là halm og boss og
flere av tverrbordene var
borte. De hadde nok gAll som
nødved i den store komfyren
som sto halt og skakk midt
pA golvet.
PA veggen bak døra hang en
av de største steikepanner jeg
noen gang har sell. Godt at
jeg ikke skuhie ha den full av
abbor. Var nok ikke fA
fleskeskiver som hadde krøilet seg i den gjennom Ara,
nd.

Men del var nok lenge siden
koia var bhilt brukt av hogge re nA. Skogsbilveier og moderne tømmerdrift gjorde del
nødvendig A ligge sA langt
inne pA skogen.
Den ble mest brukt av fiskere og friluftsfolk. PA en
uversdag kunne den vre
god A ha. Men i dag var
vrel sA fint at del vihle vre
bAde synd og skam A selte
seg bib der.
Sola varmet bra i sørveggen
nA, og jeg fikk bagel til en
plass hvor del var bra A sitte.
Bone i skogkanten fant jeg
noe tørrkvist og del varte
ikke lenge for rode ildlunger
sleikte seg rundt den sotete
kaffekjelen. Del var noe ran
ved en slik kjele ogsA. Det
var iiksom ingen skikkeiig
tur uten den. Ja, den hadde
fuhgt meg pA mange turer og
flere skuhle del bhi, forhApenthigvis.

Endehig begynte lokket A
løfle pA seg og jeg tømte kaffe fra den gamle blikkboksen
som hadde minst like mange
turer bak seg. Her behøvde
en ikke bruke noe mA!, del
gikk pA slump, og kaffen ble
alltid god. Det er slik pA
skauen.
Og jeg bk meg god nd - var
del ellers noe som hastet nA?
Abboren kunne godt vente
for min del. Forresten sA var
del bra med dem jeg allerede
hadde fAtt. Den var ikke sA
stor, steikepanna ml.
Det var godt A kunne sitte
slik A la tankene komme og
gA akkurat slik de yule.
Over grantoppene strøk en
1db vind, og del var som jeg
kunne høre snøen tine rundt
meg.
Del var shike slunder som
del ble sA rent for fA av - del
var sob, og del var vArdag pA
tjennet.

GRATULASJONSKUPONG
La bygda ta
del .i dine
sma° og store
gleder

Send
gjerne med
bilde

Hvis fosterbarn kan komme sammen, kan de
ogsA oppleve ting sammen.
Like viklig er del at famihiene som har fosterbarn kan
komme sammen og støtle
hverandre. Hun fortebler at
hun seiv har el fosterbarn.
Interessrte kan ta kontakt
med Buer via sosialkontoret
Dette gjelder ogsA evenlucUe4kog ks
hjem. Etter det hun kjenner
til, finnes del ingen andre
lokalforeninger i Akershus.

0-10pere
i farta
Arets orienterinssesong
starlet som vanhig med
mønsring I Haidendistriktet med VArspreltcn og VArstafetten.
Dislriktet vArt var representerl med bAde gamle
og unge deltagere. I den
ebdsle herrekiassen - H70
- ble del scier til Nibs
Wiik fra Driv. Han
gjennomførte den 2,5 km
lange løypa pA 33,46.
I kiassen H45C ble del.
lrcdjcplass til Asmund
Jahr ogsA han fra Driv;

Gratulasjonen gjelder:
Navrn
Adresse:
Postnr./sted:
VAr adresse: Vignett,. Postboks 62, 1912 Enebakk
Gratulasjonene ma vre oss i
hende senest mandag kI. 12.00

KJBP eller SALG cor ett
Ppov en annonse I 100

Nils Wiik

Ignctt
'r

t Takk

TemaheIg p a*
M isj onshuset

for vennhig deitagelse ved
Martha Pederstads
bortgang.

Johan
Erna og Jon rn/f amilier
Takk for gaven til Kirkens Nodhjeip, kr 4.515,-.

Sol- og helsestudio

Enebakk
sportssenter
Nybegynnerkurs:
karate/judo.
Lekeparti judo:
Nybegynnere barn 5-7 ãr.
Ring for pãmelding 92 6280

I

Israelsmisjonsforeningen i Kirkebygden
har 10-ársfest 1. mai ki. 19.30 hos Seierstad, Byggveien 14.
Vi far besek av Bjørg og Samuel Aweida.
Velkommen.

'1!ellcgmmen tiC tema-1eCg
ptNt$IGiLTINrEfEJ
Y7H4 LJ4LUAIU

D

Onsdag 25.4. ki. 19.30. Bibel
og bønn.
Sondag 29.4. ki. 10.00.
Sendagaskole.
Ki. 18.00. Pauli Stâlesen.
Menighetemusik ken.
Velkommen.
Vignett-marked
kjøp eller saig
kr 30.- pr annonse

Ford Escort 1.3
AsbjØrn Noidgcrd - forfatter - la?rer - forkynner besØker
Misfonshuset i Ytre - det er teinaheig fredag, lørdag og
søndag
Forfatter og bibe1skole1rer
Asbjørn Nordgârd taler om
Temaet:"Frigjort til tjeneste"
fra Galaterbrevet.
Asbjørn Nordgârd er kjent i
store deler av landet og reiser
mye rundt som forkynner og
foredragsholder.
Hans bok "Pa bedehustrappa"
er godt kjent og mange

nikker gjenkjennende til
betraktninger nettopp fra
bedehustrappa,

Na er han lierer ved
Fjellhaug
bibelog
misjonsskole i Oslo.
Vi hSper mange vii benytte
denne anledningen til a delta
pa Temaheig!

76-modell, km 143.000.
Prisforslag kr 4.000,-.
Tif. 92 70 72

Bunader selges:
Vailset (Hedmark), str.
40, kr 5.000,-.
Herre, Gudbrandsdai,
str. 48-50, kr 3.000,-.
Rondastakk, str. 10 ar,
kr 1.200,-.
Graffer, str. 4 - 6 ar, kr
2.300,-.
Tif. 92 43 03

.q

Enebakk Pensjonisttorening
har 4 dagers tur til Gautefall hotell, Drangedal.
Reisedag mandag 28. mai.
Buss fra Gjeddevannsveien ki. 9.00.
Pámelding tif. 92 89 07 innen 9.5.
Husk medlemsmøte 9.5. ki. 17.00

Mums
Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
00 KREMASJONER
06/81 4830.81 1411
Etter kontortd:
02/974465-06/841774

SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
00 BEGRAVELSESBYRA

! i Misjonshuset, Ytre Enebakk
J27. - 29. april -90.
r
Asborn Nordgflrd taier om temaet: <'Frig j ort til tjenestex, Galaterbrevet.
Fredag 27. ki. 19.30: <<Den kristne forsamlings funksj on>>.
Lørdag 28. kl. 16.00: <<Frigjort i Kristus - ved troen>>.
Kaffe.
Lordag 28. ki. 18.00: <<Frigjort til et nytt liv>>.
Søndag 29. ki. 18.00: <<Frigjort - og bundet>>.
Det biir anledning til sporsmál og samtale. Koilekt.
Vi ønsker alle - unge og eldre - hjertelig velkommen.
Arr.: Y. Enebakk Ungdomslag og Misjonslag Norsk Luthersk Misjonssamband

Ytre Enebakk
(())Husmorlag
korttulsbarnehage
ooOli

soker etter førsko1e1rer to ettermiddager
a 4 timer i aken fra skolestart 1991 til skolens slutt i 1990.
LØnn etter off. reg.
SØknadsfrist 15. mai.
SØknaden sendes:
Ytre Enebakk Husmorlag korttidsbarnehage, p.boks
30, 1914 Ytre Enebakk.

sIt010

ENEBAKK SKOLEMUSIKK

£4' Loppemapked
5. mai
Vi trenger lopper, har du noen lopper som
vi kan fâ?
Ring snarest til oss. Vi henter!

Sigrid Rustad, tlf. 92 62 97
Eva Aas, tlf. 92 61 32
Vi har papirinnsamling til hesten igjen.

ENEBAKKKOMMUNE
THORUD SØPPELFYLLPLASS

Vãropprydding
Thorud søppelfyiiplass holdes ãpen i uke
18 for avgiftsfri levering av søppel for bosatte i Enebakk kommune. I forbindeise med dette
vii folgende ápningstider bli midlertidig iimført:
Mandag til fredag (unntatt 1. mai)
ki. 12.00-20.00
Lørdag
ki. 09.00-14.00
Det vii i ar bli aniedning til a levere avfall som skriver seg fra vároppryddingen, uansett hvilket transportmiddel som nyttes.
Motto: Tenk pa naboen - rydd opp pa din eiendom.
Teknisk etat

IKKE GLEM OSS!

Ski
Bcgrvelscsbvr

Vi takker for det vi har fátt.

CHIt STENSRIJD EFTF .

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

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byra
gjennom 60 fir

II30tt - MARKED

NB. KUN PRIVAT
ANNONSERING

Fra den erie - til den andre
HAR DU NOE DU VIL
Merk konvoluften:
Vignett-marked
SELGE - ELLER KJOPE
VIGNETT
Kun kr 30.- pr. annonse 1 11 ml njer) Klokkerud2sen I
Boks
62
01iØnett -marked liver onsdag
1912 Enebakk

iiinctt

10
Bytte vindu?
Kjøkkenvindu 149 x 119 cm, 3 lags mlløse sprosser
(Nordan), og liten hándvask m!blandebatteri, selges.
Henv. tIf. 92 50 26

Isberg S
bruktbilmeny
79.000,88 Volvo 360 GL, rod
cc. 95.000,86 Volvo 244 GL, bli
kr125.000ç
86 Volvo 244 GL, grd net.kr.118.000,88 Volvo 244 OLE, kat kr.159.000,86 Volvo 245 sty., blO
kr.135.000,85 Volvo 744 GL., gri kr.151.000,89 Volvo 245 sty., bat
kr.199.500,87 Volvo 744 GL, soIl. kr.164.000,87 Volvo 745 GL sty.,
kr.202.000,86 Renault 5 TL, rod
kr. 51.000,90 Renault 19GTS
kr.124.000,90 Renault 19 TXE
kr.150.000,87 Ford Scorpio 2,8i
kr.170.000,86 Ford Sierra sty., solt kr. 89.000,83 Opel Ascona 1,6S
kr. 49.000,85 Opel Ascona 1,8i GT kr. 80.000,83 Mazda 3231,5
kr. 37.700,85 Volvo 365 GLT, soil. kr.

q1

ENEBAKK KOMMUNE
TEKNISK ETAT

Telerestriksjonene

I Enebakk kommune er opphevet fra man
dag 23. april ki. 08.00. Det kan ná nyttes
Bk T8 pa aile kommunale veier unntatt rv. 120, Flateby Bruk - Bk 6.
Driftssjefen
-S

BL!E$T 73

pa
MADAM ROSA
FLATEBYSENTERET
torsdag
spiller/synger

26/4 ki. 20.00.

<<Ta med det gode humøret og kom>>.
Alle priser inklusiv
registreringsavgift

'VOLVO RENAULT
FOLLO

Sommarkurs pa

Rau land sakademiet
Er du interessert I tasering, lafting, kniviaging, figurskjring,
smiing, akvarellmâling, rosemàling, fihigransarbeid, instrumentbygging, metallstøyping, restaurering eller maskinstrikking.
Me arrangerar kurs I alle desse
emna, og har framleis nokre
ledige plassar.
Skriv eller ring til oss og be om
kurspian og opplysningar.

Raulandsakademiet
3864 Rauland
TIf. 036-73 292

Malepapbeid
Alt ut- og innvendig malerarbeid
utfores av fagmann. Forhándspris.
Tif. 09/92 43 77 etter ki. 17.00

Myrfaret 1, Ski. TIf. (09) 87 54 11

Tect!iI
'
I

RUST PA BILEN
Vi utfører rust-skadereparasioner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utfører ogsâ opprettning og deleskiiting. Lakkerer gjer vi med S=-'=- NS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhándspriS.
A.S SLITU KAROSSERIVERKSTED
TH. 09/89 44 76 - Slitu

i dag starter det nye sangkoret i Enebakk sine ovelser I kommunestyresalen
W. 19.00.
Neste onsdag er ovelsen pa Enebakk
u . s ko I e.
Vel mott!
Enebakk Blandakor

MINI MARATON 1990

Var metode er enkel,
sunn og etfektiv

SLANKERE TJL
SOMMEREN?
Fjerdingby:
Mette Holsve Johansen,
tlf. 06/831185 e.kt. 17.

Annonser leses
av folk flest

Arets idrettsbegivenhet i Enebakk?
Vi forfølger suksessen fra i fjor og arrangerer Drivs

MINI MARATON
DEN 6. MA! KL. 13.00
fra Mjer stadion.
Løypene er 3,6 km og 10 km, med eller uten tidtaging.

PAMELDINGSFRIST ER 28. APRIL -90.
Pameiding skier ved Løken Matsenter lørdag 28/4
eller til Aud Honsi, tif. 92 45 86, Per Finnerud tif.
925017.
Ved pámelding etter denne dato vii det komme ekstra gebyr kr 20,- pr. person.

Pass pa at du er med
nâr det skjer noe i Enebakk.
Med hilsen
Friidrettsgruppa I Driv

Vekstjord - dekkbark - sand
Dekkbark og organisk gjødsel i sekk.
Transport ordnes.

FOSSUM. JORD
620
TIf. (09) 8372 16- Mobil 030-10 309
KONTAKT OSS - DET LONNER SEG

R.jstorante

44me ,
1

b7c
Flatebysenteret

TIf. 09/92 88 60

9VJ beijening
Øn.skcr de-re
vcticpmmenNa ogsâ hjemmeservice.
Vi kan ti/by:
Snitter
Koldtbord (mm. 10 pers.)
Gryteretter m.m.
Pizza
A la carte
Ring el/er stikk innom og
snakk med var
kjøkkensjef

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL *Ad
Folio Varmeservice
v/Bjørn Bradholt, Tomter
4
TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
— —M - - - - - - — - — — — —
Synsprove
I
I
BriIIer/kontaktlihSer i
I
Medlem av Norges Optikerforbund
.
F•LL
llmebestllltng:
(lD2iIJIIL.IL.1L-I1
D011 I IXMTIO
I
I L.I AI
5030
I Egen09/87
fargekonsulent HJRETTSVN. 20,1400 SKI
---- --- --------

I

JI

I'Vionett

1
•1
4mh ir%r

AIL
EIENDOMSFORMIDLING

A. NILSENS
BILSER VICE

Vi ordner LAN
for kjøper/sel.er
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

TORNERUD - Askim

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

RORLEGGER

Galled Nygárd

FNERAKK VANN 00 VARME

Flateby - tlf. 92 80 80

DIJRUD GARD,
1914 YTRE ENI72AKK
TH. 09 924630 Mobil 030 04997

Galleri

SVEIN H. HELLER A/S

1570

TIf

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM.

OIL

- innramming

Gulimedaije i innramming i 1989

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

I

ErIing Rod A/S

Audi

KjØpe eller selge

Utsigts rammeverksted

elendom?

Alt i innramming

1800 Askim

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

TRYTI EIENDDIIISMEGUNG A!S

Kjøp din nye el/er brukte b/I hos oss.
TIf. 88 16 15

Bev/Phngs5aer: Adv. -lelge A. Tryli
Fjevveien 55, 1914 Ytre Enebaklt
TV.: 59/92 5570

BYGG OG ANLEGG

Lunds Maling
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

E

1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsá kveldstid
REGNSKAP

ELEKTRIKER

WELL BRENUJORD
IJTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

I

lLSOlEfl

A/S
'EJIcgnskapukoñtor
ER.
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00
- —

SR R.registrert

Jan M. Johansen

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

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

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

sys.adn

Esso diesel, parafin 09 fyringoIje

KR

Rolf NssvoId
Vestli, 1911 Flateby

Konkurransedyktige priser hele âret!

1912 Enebakk

FLISLEGGING UTFØRES
Raskt og rimelig
Forhándspris

CODE REFERANSER
TIl. 92 91 07 Westerhelm, 1911 Flateby

Lennestadvn, 5
1912 Enebakk

TIf. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering
Fast pris

Tømrer- og snekkerservice
Ernst Fasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utfører all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

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

8YGG- OG TØMMERMESTER
Per-Erik østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKI(

NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNM'JRER
TEGNING - PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

TRINTO VERKSTED AS III
09-92 55 55 mobil. 094-14 469.

NOROL

GLASS

DAME-OG
HERREFRISØR
SOL- PARFYMEIRI

1911 Flateby - Tit. 09/92 90 90
utfører alle typer jobber

till en rimelig pris.

Stein lJarre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby

92 87 39
TIf. kI. 8.00-15.00
lf. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale

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

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlt. 92 54 13

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

SPESIALFORRETNINGER

TRAFI KKSKOLE

Videofilming!
Ved alle store og
smà anledninger
Vi kommer

Alt / glassarbeid

SPESIALFORRETNINGER
Laste- 09 personbiIverksed
pa Rud Industrifelt
Wilhelm Helgesen Motor AS

TANNBEHANDL.

Enebakk Tannteknikk

Enebakk glaSs

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

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
l9l4 Ytre Enebakk
—=
Tlf.:(09)924824-924774.

JIORLEGGERBUTIKK
MEN RORLEGGERAVOELING
All innen • Sanilar • Varme • r1agernlseflflg

FRISØR

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODIESEL

Mur & Gravéservice A/S
TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

• Regnskap & Forretningsfersel
• Bedriftsrádgivning

TIf. 92 81 24

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

MYREARET 2,1400 SKI. T1.F. 09-811451

regnskapsfører
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre n00ringsdrivende

BR EN SE L

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

i OIav C. Jensen
8 SDn A.

Regnskapskontor

utfører alt i el-installasjoner

ElL_1G

)

kbb

Strømsborg &
Enersen A/S

Lars M. Enger

Erik Kjelgaard

..

ELEKTROENTREPRENØRFIRMA

Entreprenor

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743
Gray., sprengnlng, transport

Sa/g av
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk

Kontakt:

Ta kontakt: Olsen: TIf. 92 52 57
PIIRAINEN. TIf. 92 64 83

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplring pa b/I
Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett

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

1400 Ski - tlf. 87 37 10

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - kj$retimep.
Om nødvendig møter vi
hi kjoretimer I Enebakk.

APENT LORDAGER ETTER AVTALE

KVIKK RENS
D. IACOf
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrøm
Bil - Elektro

cJeaajama i X tci
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 83 74

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94
• Poliklinikk 0 Røntgen • Kirurgi
• Labservice • Oppstalling opererte dyr

SKEOSMO IIYREKLJNIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riigârcj, Kjelier

(skilt fra Fetvn. v/flyplassen)

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestillirig 06/87 85 00 el.
((DROP-IN,, 8,30-14. Stengt heig.

VAKTSELSKAP

'; 2l/.

TEPPE- ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
Tif. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359'

TRANSPORT

Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyitmasse
Flateby - tlf. 92 80 42
Mobiltif. 094/95 481

12

Larerik brigade-utstilling pa
'MjTr
Som en avslutning pA
markeringen av 50- Arsdagen for 9. april, ble
det fredag holdt en
utstilling pA Mjrer
ungdomsskole.
Her kunne elevene
beskue en genuin tysk
motorsykkel, uniformer
og en rekke andre
gjenstander funnet og
samlet av brigadeveteranen Ola Kjellbu.
Del var Oddvar Skaug og
Ola Kjellbu fra den sâkalte
Tysklandsbrigaden som var
pnmus motor bak arrangementet. De hat tidligere holdt
utstillinger og foredrag pA
flere skoler i østfold, men
fredag gjestet de aitsA Mjr.
Her viste de en film og
lysbilder fra Forsvarsmuseet,
mens de fortlate fra Enebakk
under kngen.
Selve utstillingen, omfattet
en rekke propagandaplakater,
en diplom undertegnet av
Hitler, norske og tyske
uniformer, norskavla tobakk
og sigaretter, en papirbukse
og andre krigsrekvisita.
Mens elevene beskuet

forts. fra s. 1
etterforskningen at de siktede
tidligere pA morgenen hadde
kjørt ut av riksveien ved
Langen. Bilen kunne politiet
spore stjAlet fra Oslo den 18.
april. 1 bilen ble del funnel
vApen og en skinnkApe, som
ble sporet til et annet hus pA
samme strekning.
Mannen og kvinnen, som
begge er fra Oslo, er nA
•
varetektfengslet siktet for
promillekjøring, innbrudd,
biltyveri, grovt tyveri fra hus
og forsøk pA grovt ran.
Politiet set meget alvorlig pA
del faktum at begge ofrene
var eldre mennesker.
forts. fra S. 4

Brigadeveteranene Oddvar Skaug og 0/a Kjellbu flankert av norske uniforiner og en av
de 12500 containerne S0?fl ble sluppet over landet under krigen.
utstillingen, ble de assistert
av Kjellbu og Skaug som
fortalte om de enkelte gjenstandene. I samlingen fantes
del blant annet en av de
12500 containerne som ble

sluppet over skogen med
slippvApen, sprengstoff, klr,
fallskjermer, sabotasjeutstyr
og mat.
Elevene ved Mir ungdom-

skole hat den siste tiden halt
en omfattende undervisning i
tema "9. april" og fredagen5
ulstilling satte en verdig avslutning for markeringen.

Søppelfyllplassen tar
imot hageavfallet.

Med eventuelt nye mAlgrupper kan kravene til
husels fysiske fotsetninger
endres. Dette kan gA pA
all fra tilgang til audovisuelt utstyr, til større bygningsmessige endringer. Alt
dette arbeide • krever arbeide med kartlegging, planlegging finansiering og iverksetting Denne type
oppgaver yule det vre relativt vanskelig for styret
A fA lid og anledning til. I
utredningen heter del ogsA
.at kommunen bruker samfunnshuset lite.

Positiv kulturetat

Kan sosialetaten(med
pjonister, barn og ung'Ô ree'thle if
Teknik sjef 1rgils OaaT:
Enebakk Kommune opplyser i lvalgfag, studiegrupper, sken kommentar til artikkelen olekino, drama, behov for
"Allergikere plages av brAte- fritidshjem) og kultubrann" i forrige nummer av retaten(med teater, konVignett, at alle som er med i serter, fritidsaktiviteter for
renovasjonsordningen vil fA barn, unge og voksne samt
anledning til A kvitte seg med utstillinger, slA noen av
hageavfallet gratis pA søppel - disse ressurser sammen og
fA dekket noen av sine
fylpiassen I uke 18.
behov for lokaliteter? Etter
styrets vurdenng er dette
interessante spørsmAl, m en
del er tidkrevende. Om
kommunal støtte til daglig
hat kulturetaten signalisert
en positiv holdning til endret slyringsform pA Hateby Samfunnshus. Kommunen vil da kunne gA
inn med Økonomiske midlet. Dette vil i beste fall
kunne skje i 1991. Styret
Ønsker imidlertid A starte
omorganiseringen lidligere.

Fra gamle daage....

Foig med
I
ncirmiIjoet

htA1fl1tt

Rask, moderne 09 rimelig

r9=00TTERBECK
BILVERKSTED
Dette erfra venstie Hans Nelson (Stubberud) Hans sØnn Carl, Nicolai Nelson (Sønn til
Marthin Nilsen Lie fra Stubberud), Hans Nelsons datter Gladys og hans siste ektefelle
Emma. Billede erfra 1930 og er hentetfra Nils SikkerbØls private arkiv.

Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09-92 44 14, BERGNINGSBIL 09-92 45 65
Apent 8-16 - onsdag 8-ze

.mkr.39O.
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