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Nytt vellykket minimaraton
Gunnleik Seierstad

I strâlende solskinn og til
musikk av Ytre Enebakk
skolemusikk-korps avviklet
friidrettsgruppa i Driv søndag silt andre minimaraton.
Oppfølgelsen fra i for bie en
slor suksess med rundt 350
ivrige enebakkinger pa startstreken, og da startskuddet
smalt la savel store som smâ
Ut pa sine respektabie kilometersløyfer, mens ivrige liiskuere vinket og heiet.

God stemmnmg
Da formannen i Driv sendle
i vei de vel 350 ambisiøse
deltagerne, vat det mange
blide fjes og Se. Del var
tydelig at mini-maraton er
noe som hele familien kan
delta i.,- deltagerne var av
alle kategorier, store og smA,
side om side. Publikum fikk
bare sâvidt heiet avgârde
"mil-slukerne" for de første
gikk i mM pa den korteste
sløyfen.
Deretter gikk den ene etter
den andre i ma!, med eller
uten tidtaking, og det smakte
nok ekstra godt med et beger
saft etter mälplassering i den
steikende sola.

'ftadisjon
Arrangørene av Driv minimaraton hâper at dette skal
bli en tradisjon i bygda og
med to sâ vellykkede arrangement bak seg, er det mye
som tyder pa at ogsâ neste
ârs oppslutning vii bli god.
Dermed ser det ut til at alle
ivrige enebakkinger igjen vii
fä muligheten til a utforde
kilometerne.

Resultater
KlasseDl3
1. Laila Eriksen 2.Silje
Simonsen 3.Linda K. Jensen
KIasseDl4
1. Hanne Marsdal 2. Marie
B. Hansen 3. Jeanette
Andresen
Kiasse D15
1. Heidi Halseth 2. Tove
Helene Schou 3. Guro
Tangvik Simonsen
KiasseD 16-34
1. Anja Hønsi 2. Kari Anne
Larnmerud 3. Trine Lisc
Myhre.
Kiasse D35-49
1. Vnche Kathrud 2. Unni
Tryti 3. Bent Gjertveit.
KiasseD 50-64
1. Boya Olsen 2. Mary
Myhre
Kiasse D/U12
1. Katrine Furulund 2. Hege
Nøkleby 3. Kaja Kjeligärd

Kiasse H 16-34
1. Tommy Graviien 2.
Gunnar Fiøter 3. Glenn
Robert Dahl

Kiasse H 13
1. Alexander Nordgaren 2.
Truls Petter Bjerkestuen 3.
Andre Bergan

Kiasse H 35-49
1. Fred Kathrud 2. Albert
Lindstrom 3. Toiglls Opedal

Kiasse H 14
1.Espen Pettersen 2. Mats
Arne Halvorsen 3. Stian
Dybdal
Kiasse H 15
1. Richard Finnerud 2.
Fredrik Rassmussen 3.
Robert Halvorsen.
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Synsprøve
Briller/kontaktlinser
Medlem av Norges Optikerforbund

.
---- ---------

Ilmebestlfling:
fit. 00/875030
Egon
fargekonsulent
I

--

Ogsd i dr var det rekord,stor deltagelse, 350 enebakkinger ha4de funnet vejen
til vdrens minimaraton.
(Foto: Gunnleik Seierstad)
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Kiasse H 50-64
1. Arne Rustad 2. Elias
Eriksen
KlasseHU/12
1. Reidar Gravlien 2. Dag
SkipperudJohansen 3. Kai
Robert Jensen
Kiasse LD 16-34 1. Bente
Weng 2. Kristin Berg
Kiasse LD 35-49
1. Anne Kaasa 2. Liv Kjensli
3. Grete FlØter
Kiasse LD 50-6
1. Aud Hønsi 2. Inger
Løtveit

Kiasse LH 16-34
1. Ole Morten Weng 2.
Viggo B. Hansen 3. Ton
Frenay

Kiasse LH 35-49
1. Ole Kr. Ruud 2. Kjell
Terje Holen 3. Per Erik
Østlie
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Som dere vii se annet
sted i avisen, er det
mange bra og
hyperaktueiie ifimer
som vii bli vist pa
Fiateby Kino i tiden
frem til sommerlukning
- som er den 17.juni. Vi
vii ogsâ gjøre
oppmerksom pa at det
ikke vii bli vist barneforestillinger ijunimâned.

HAvard Heier
Gudstjenester
nda 13. mai
11:00: Enebakk kirke
IHelgheim. Nattverd.
11:00: Mari Kirke Familiegudstj. vi Holmlia menighet
Torsdag 17. mai
10:30: Mari Kirke. Familiegudstjeneste V/øvstegârd
12:00: Enebakk kirke
Familiegudstjeneste
Heigheim.

Den 8. mai fyller du 11 âr.
gratulerer med dagen.

Oscar Vogt

Anders
gratulerer med 16-Arsdagen
den 9. mai
Kiem fra meg.

Toidag 10.5
U) 18:30 Tall guy
V)20:30 FØdt4.juli

Trond Bakken
Tollefsen

Søndag 13.5.
B) 16:30 Pelle Svanseløs i
Amerikatt
U) 18:30 Tall guy
V) 20:30 Født 4. juli
Onsdag 16.5.
U) 18:30 Dagen er din

Enebakk Hagelag
Plantebytte

Hilsen farmor og farfar.

gratulerer med 7 Arsdagen
den 12. mai,
Trond.
Fra Marianne, Idar, mamma
og pappa.
Vi vii gratulere den kule pr.
regningslrer'n vAr med 46
Arsdagen den 14 mai.
Haper du fAr en kjempckul
dag!
Mange kiemmer fra de rouge
elevene i pr. regningsgruppa

SIA 1. mai

se ann.
Olaerfødt

Loppemarked

se ann.
Astrid Granhus og Geir
MediAs

Betel
ukens mØter

se ann.

Ar etsjentetur

se ann.

ElF
Halvârsmøte

se ann.

GRATULASJONSKUPONG
La bygda ta
deli dine
sma° og store
gleder

Send
gjerne med
bilde

Gratutasjonen gjelder:
Navn

FØDT 4. JULI, en Oliver
Stone film med Tom Cruise i
hovedrollen. Ron Kovic
kommer hjem fra Vietnamkrigen, lammet fra brystet og
ned, og dømt til A tilbringe
resten av livet i rullestol.
Han blir plassert pA sykehus
for sArede Vietnamveteraner,
hvor det er flere rotter enn
sykepkiere.
Følelsen av A vre forrAdt
gjør at Ron Kovic og mange
med ham begynner A sette
store spørsmAlstegn ved beg runneisen av krigen de en
gang lot seg begeistre ved.
Med en kropp ødelagt av
kuler og en ungdomstid
druknet i blod begynner Ron
Kovic den lange kampen for
A vinne tilbake selvrespekten
og livslysten.
JEFF
GOLDBLUM
EMMA
THOMPSON
ROWAN
ATKINSON

TH
TSLL

THE TALL GUY med.Tobb
Goldblum og Rovan Atkinson - A sort of Love Story...
Dexter er en uvanlig høy
amerikansk skuespiller. Han
bor i London der han i 6 Ar
har opptrAdt i samme revy.
En kveld under forestillingen
bryter hans Arlige høysnue
ut, og han oppsøker lege for
A fA en sprøyte mot plagene men fAr kun en pilleresept.
Men idet han svinger Ut,
møter han sin skjebne, Kate!
Kjrlighet ved første blikk,
og det er ikke bare fordi hun
har sykepleieruniform pA.
Han legger en slagplan, men
ett problem dukker opp; han
har ikke forsøkt A sjekke opp
en dame pA Arevis...
Presseomtale: "Fantastisk...
Du kommer til A le deg ihjel.
Den vAger A vre bAde
morsom og erotisk.
Hysterisk morsom!"

PELLE SVANSELØS I
AMERJKATT - En n
spennende og morsom
familiefilm. Etter en vellykket eksamen fAr Pelle en
fin tittel, som irriterer hans
fiende MAns. En stund senere
fAr Pelle Svanseløs besøk av
Pelle Swanson fra Amerikatt,
som rAder ham til A reise til
landet der det bor verdens
feteste rotter! Pelle synes
likevel at hjemme er best men kan ikke la vr A
drømme om Amerikatt.

REGI: MEL SMffH

GUY

I neste ukes UKEN
FILMER, vii vi omtale
ifimen "Dagen er din
Vi vii kun Mt gjØre
oppmerksom pa at den
vii bli vjst onsdag 16.
mai (dagen for 17),
foruten søndag.

Adresse:
Postnr./sted:
Var adresse: Vignett,. Postboks 62, 1912 Enebakk

Gratulasjonene ma vre oss i
hende senest mandag kI. 12.00

Annonser leses
av folk flest

ejljJIwtt
forts. fra s. 7.
--Er det andre oppdrag som har
betydd spesielt mye for deg?
-- Ja, et oppdrag jeg satte stor pris
pA var det jeg fikk av
Utenriksdepartementet etter krigen.
Det gjalt et minnesmerke over
moista ndsbevegelsen, som skulle
plasseres over ci sidealter i den
nylig restaurerte St. Mary Ic Bow
kirken I London.
Det hadde seg slik at kjenningssignalet for motstandsbevegelsefl i
Norge og andre land under krigen
var St. Mary Ic Bow kirkekiokkene, kalt "The Bow Bells".
Jeg laget "St. Georg dreper
dragen". Den ble siøpt I bronse og
innvielsen fant sled med stor
høytidelighet, hvor ogs5 kong Olav
var tilstede. Siden ble skissen, som
jeg hadde modellert I lite format,
støpt i bronse og plassert p
Hauglia skole p5 Flateby.
--Rundt psketider kunne man i
Mgneut lese om enebakkinger, som
med glødende cngasjenment gikk
inn for bevaring av den gamle

prestcgrdslven I Kirkebygda,
hvordan stiller du deg til denne
saken?
--Jeg varjo pi instiftermøtet, ogjeg
synes prosjeklet er en hyggelig og
morsom tanke. I)et skal bli
spennende A se om del lar seg realisere Økonornisk. Imidlertid, del lar seg ikke gjennomføre A bevare
lven slik den sir I dag, den m
gjøres noc med. Det var Jo besluttet
at lven skulle rives og den eneste
mulige mten h th omgjort dette
vedtaket pi var i fremlegge et
prosjekt, en plan til departementet
om hva den kunne benyttes til.
Kjell Matheüssen fremsatte ideen
om at lven kunne omgjøres til ci
slags kunstnersentcr med atelierplass for kunstnere. Dette er jo igjen
avhengig av boforholdene her ute,
og hva som kan uilbys tilflyttende
kunstnere av uilbud.
Enebakk bar ihvertfall en deilig og
fredelig natur, som ikke minst skal
kunne lokke kunstnere hit.

Vi forbeholder oss retten til A kutte ned pA for lange innlegg etter beste slçjønn.
.Du kan skrive anonymt, men redaksjonen mA ha navn og adresse

Banken var blir "stj filet " Butikken
-Vi ma ha en ny
og enebakStyret i Enebakk HandelHAndverk og Industriforening fattet i mote den 2. mai
et flertallsvedtak om A sende
et Apent brev til Dem.

kompetanse og de anskaffede eiendommer og eiendeler blir tatt fra oss-vrre er
det at bygda ikke lenger hat
et forsvarlig banktilbud.

Enebakk Sparebank, bygdas
lokale sparebank, som igjen
ble slAtt sammen med Oslo
Sparebank, som igjen ble
slAtt sammen med Fellesbanken til ABC-bank, har
hittil har vrt alene pA
bankmarkedet i Enebakk. I
de senere Ar har ABC bank
lagt mindre vekt pA A betjene
bygdas innbyggere og nringsliv enn del bygda er tjent
med. Samtidig har overskuddet fra driften i ABC
bank i Enebakk butt fort ut
av bygda istedet for A komme bygda tilgode.

I denne situasjonen er del
viktig at alle krefter stAr
sammen i fremstøt for A fA
en ansvarlig bank til bygda.

-

11988 ble fihialen pA Fiateby
lagt ned, og nA er det besluttet at hovedkontorei i
Kirkebygda ogsA skal nedlegges. Ikke nok med at
ABC bank sentralt tar
overskuddet- de tar banken
ogsA. Det er bittert at den
opparbeidede forvaitningskapital, den opparbeidede

EHHI anmoder Enebakk
kommune ved ordføreren
om A stille seg i spissen for
de framstøt som er nødvendig,- og koordinere de
interesser og organisasjoner
som er naturlig opptatt av A
skaffe Enebakk forsvarlig
bankdekking.
I denne situasjonen er det
svn -. - at alle avventer
bade private og nrings1iv
stAr kiar til A benytte det nve
bankiilbudet I Enebakk, som
nAmAkomme.

Halyard Waade
form. i EHHI

Matt 24,42-44 Uforberedt!
Det er ubehagelig A vre uforberedt. Ja, er del en viktig sak
kan det fA katastrofale følger.
Den saken Bibelen minner oss om i dag er livsviktig. Jesus
Kristus kommer snarl igjen, og spørsmAlet fra Guds ord er
om du er forberedt til A mote han? "Menneskesønnen
kommer pA den tid dere ikke tenker". Da er livet slutt. Da er
det forsent A tenke pA A bli en kristen. Da vii de som kjenner
Jesus gA inn til del evige IN og de som var uforberedt blir
stAende utenfor. "yAk derfor - vr derfor beredt". Disse
formaningene fra Jesus skulle du lytte til i dag.
Frans av Assisi preker fo fuglene, plassert rundt pA flere skoler.

Du kan forberede deg til at Jesus kommer ved A lukke han
inn i ditt liv ved A Ia din tilflukt til Jesus og hans freisesverk.
Jesus har ogsA vist oss hvordan vi kan holde oss vAkne og
beredt. Nemlig ved A holde oss til Guds ord. Del er en lykt
for vAr fot og et lys pA vAr sti. Den som følger dette Ordet
vii aldri Ia feil av mAlet.

-den mâJeg lese!

kingen

ent brev til ordføreren i Enebakk

Birger Helland

I

Hvorfor annonserer ikke de
butikkcne cncbakkingene
legger mest penger igjen i, \lignetl? Tenk sA enkelt det
yule vare for oss kunder A
slA opp der for A linne de
gode tilbudene. Slik som det
er i dag blir annonsenc bone
mellom fem-seks andre som
kommer ut samme dag. Det
mAtte da kunne gA an A
komme til en avtale hvor
dere automatisk kunne sende
rekiamen til avisen. Kanskje
et par rekiamer vile vre
nok Iii at avisen kunne gA
. med overskudd og lette
arbeidssituasjonen for de
ansatte.
Hva med alle dere som
leser avisen. Kunne dere ikke
skrive noen fA ord om del
ver
høver ikke A vre negativt,
men hit om hva slags akIlviteter barna pusler med. Hva
skjer nAr de eidre har møter
og fester? La oss fA hørc iitt
om del. Skriv noen ord eilcr
ta en telefon til avisen, sA er
jeg sikker pA at de vii kiare
resten der. Wilke Ønsker har
de unge og eldre omkring i
nermiljøet? Hva er bra, og
hva kan tbrberdres?
Kanskje folk som ikke har
avisen kunne begynne A
abonnere pA den?
Kanskje disse enkle tillakenc kan hjcipe til med A
gjØre avisen men intcrcssant.
Dersom man ferdes omkring
legger man merke til at det
skjer myc positivt i bygda.
Tenk hvor trist det ville
vre om avisen en dag skulle
forsvinne helt fra postkasscne.
Husk at en avis med sA liten
bemanning ikke kan rekke
over alt. Det er oss lesere og
enebakkinger det stAr pA!
Ivrig leser

Foig med
i

nw rmiljoet

4
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Eget hovedutvalg for miljo fra 92'.?
Høringsfristen for den
foreslAtte miljøvernplan
I kommunen er nA
utløpt. Eget hovedutvalg
for miljø ønskes av SV,
AP og Mijlløvern- og
Friluftsnemnda.

Anne-Grete Lossius
Miljøvernplanen er en deiplan til kommuneplanen, og er
kommunens første plan innen dette temaomrâdet. Planen skal i første rekke vedtas fram Iii âr 2000. Det er
innkommet svrt fâ innelser til utkastet - kun Ca.
Sig
10 lag og forefinger har
svart, og 2 enkeltpersoner.
Hverken Naturvernforbundet eller De GrØnne har
gitt lyd fra seg. Heller ikke
Høyre, KRF, SP og FrP.

Tenk globalt-handle lokalt.
Flere har lagt vekt pA viktigheten av A sette de lokale
utfordnnger inn i en større
sammenheng. Planen mA
sees i forhold til nasjonale og
internasjonale miljøproblemer- og utfordringer. Norge har inngAtt internasjonale
avtaler om miljøvern, deriblant Nordsjøavtalen som
direkte vedrører Enebakk
bl.a. .nr det gjelder A redusere tilsig av nringssalter til
vAre vassdrag.

AvfaU - renovasjon.
Det blir ogsA pApekt av flere
at Enebakk mA satse pA

interkommunalt samarbeid
vedr. kildesortering av
søppel. Ellers blir det pekt pA
at Torud søppelfyllplass mA
fA annen dekningsmasse og
at det blir innarbeidet bedre
rutiner for rydding av omrAdene rundt fyllplassen.
Det savnes ogsA tidfesting
av istandsetting av Nyeng
bilvrakmouak.

Holdningskampanjer
Et eget avsnitt som gAr pa
holdningsskapende arbeid
ønskes inntatt. Det blir pekt
pA at skal viktige mAlset:
finger kunne nAs ma holdningskampanjer vies stor oppmerksomhet.

Vaunressurser
Venstre er av den oppfatning
at kapitlet om forurensning
av vann er meget mangelfulit, og ønsker en fulistendig
kartlegging og plan over
utslipp fra industri/forretninger og serviceanlegg.
SV mener at problematikken
vedr. vAre vann er sterkt
underdrevet og Ønsker
umiddelbart forbud mot
høstpløying, at gArdbrukere
ma bli pAlagt planer for
investering i redusert forurensning og at ledningsnettet
umiddelbart ma tettes.
AP understreker at et-sent ralt spørsmAl som vannbruksplan ikke er medtatt i
høringsutkastet. En slik plan
er et godt virkemiddel nar
det gjelder finansiering av
ulike miljøtiltak.

VI LEVERER PUMPER
TIL IIUS, HY1TE og INDUSTRI E) PUIVIPEI1
PRIS
HYTTEPUMPE40 ItrImn ki, 2.200.
LENSEPUMPE 120 ttr/min. 10.985.
LENSEPUMPE 250 Itr/min. kr 2.995.
inki. m.v.a.

rensning og at ledningsnettet
umiddelbart mA tettes.
AP understreker at et sent •ralt spørsmAl som vannbruksplan ikke er medtatt i
høringsutkastet. En slik plan
er et godt virkemiddel nAr
det gjelder finansiering av
ulike miljøtiltak.

hva de mener kommunen har
størst innflytelse til A fA gjort
noe med. Derfor er det bl.a.
ikke lagt sA stor vekt pA luftog støyforurensning.

Planen skal nA til videre
behandling i kommuneplanutvalget, formannskap og
kommunestyre.

Kollektivtransport

KOMPLETT VANNVERK MED TANK
JUNG U3KS. senkbar lensepumpe I syrefast materiale, med eller uten flotør - bryter,
for kjellerbruk, hyttebruk, svø mmebasseng,
sjøvann, bAter, silosaft, m.m.
Godkjent av NEMKO.

Lensing 09 yenning
Krisetllielle som
med automatkontroll. tensing av kjetier.

Elva Ign (Børierelva) i dag. En gang Enebakks'perle - na° en gjengrod4 stinkende inyr.

Eget vannverk
Hyttepumpe

Ekstra til haven:
Fontenepumpe i mange
variasjoner

HE-TO' ROR AIS
1911 Flateby
TIf. 09/92 83 30. Mobil: 094/96 665. Privat 06/83 93 49

Mange har pekt pA at det
mangler planer for kollektivtransporten og formindre bruk av privatbilisme. Trafikkplanlegging
mA inngA som en integrert
del av all planlegging.
Kari Elisabeth Morbecli,
leder av arbeidsgruppa for
den fremlagte plan understreker at kollektivtransport og
henvisninger til globale
sammenhenger ikke JA i
forutsetningene fra veilederen kommunen har mottatt
fra miljøverndepartementet.
Hun pApeker ogsA at under
arbeidet med planen ble
rundt 40-50 organisajoner
invitert til A komme med
forslag!synspunkter. De fikk
tilbakemeldinger kun fra 3
stykker! Arbeidsgruppa har I
utgangspunktet lagt vekt pA

Lederen for arbeidsgruppa Kari E. Morbeck

.Ignctt

ektiske dager pa Mj onli gard
150 lam har de siste 3
uker sett dagens lys p&
Mjønhi gird i
Kirkebygda.

Thomas Olsen har anket pA
avslag for etablering av
anlegg for "maleballkrig" pA
Dunid i Ytre Enebakk. Banen (skytefeltet) er pA Ca. 10
daa. Mager pApeker at avslaget mangler lovhjemmel og
feil i saksopplysninger..
OmrAdet er utlagt til landb ruks-, natur- og friluftsomrAde, og fra for belastet med
'en skytebane.
BygningsrAdet har utsatt
saken til etter befaring.

Anne-Grete Lossius
Det er stor aktivitet pa gArden om dagen. 150 lam har
allerede kommet til verden,
men det er flere som stAr for
tur. Det er en travel tid for
Trond og Birgit Mjønhi. De
drektige søyene mA overvAkes hele døgnet i tilfelle
komplikasjoner.
Dc første timer etter at
fødselen har funnet sted mA
de følge nøye med pA at alt
gAr riktig for seg. Det er
viktig at de nyfødte fAr i seg
rAmelka som er full av viktige nringsstoffer som den
"lille1t trenger.
Dyra mA ha mat og stell 3
ganger daglig, sA fritid til
andre sysler blir det ikke stor
anledning til. Avløser har de
en gang iblant, men det er
kun ved spesielle anledninger.
Enkelte ganger forsvinner
noen av dyrene - over eller
under gjerdet. Da er det godt
A ha en Bordercollie i naer-

Gregory John Thompson har
fAtt godkjent oppføring av
hytte pA eiendommen, gnr.
90, bnr. 254, KjeldgArd, Ytre
Enebakk. Omsøkte hytte
ligger ikke i omrAder avsatt
til hyttebygging, men unntak
kan gjØres der det fra for er
fradelt tomler til slike formAl.
heten som sørger for a tA de
tilbake pA rett plass igjen.
Rundt midten av mai og
fram til oktober blir dyra
sluppet ut pA sommerbeite.
En del blir sluppet ut i skogen ved Veng gArd i Kirkebygda og en del beiter pA
Flateby. Atter noen blir sendt

Stor ungdomssamling
i Enebakk
Lørdag 12. mai blir det
arrangert et
kretsungdomsstevne I
Enebakk. Dette er et
âriig arrangement i regi
av Norsk Lutersk
Misjonssamband, og
man regner med at
bortimot 300
ungdommer vii delta.

Nytt fra
Bygningsridet

Pa in"o er det lagt opp
til møter kI. 16:00 og 19:00.
Der vii vi biant annet fA hØre
Stein Vidar Lund, som
mange sikkert vii huske Ira
teltmøteaksjoncn i Enebakk
for en stund siden. I tillegg
vii det bli arangert en
gospeikveld kI. 21:30 der
man vii fA høre Jan Erik
Sveistrup og selvføigelig

pA fjellet.
PA Mjønli gArd har man hatt
sauer helt siden 1952. Hester
har ogsa hØrt til pa gArden
og 2 stykker holder fremdeles hus her.
Mjønli kan ikke leve kun
som saueprodusent, men mA
ha tilleggsarbeid ved siden

av som sà mange andre
bonder. De dyrker alt foret
_selv uI sine dyr for A fA 'ned
kostnadene, men alikevel er
ikke dette nok.
Sauene blir levert pA FelIesslakteriet rundt sept/okt.
Da bør dyrene veie fra 17 til
rundt 22 kilo.

mye tin sang.
Mye saag og masikk
Det vii bli myc sang og
musikk pA motene. Det vil
delta fern kor;Spiren, Ny
sang, Jeisnes ungdomsskor.
Hadeland ungdomsskor og
Synzygus.

Ants Krus-arrangører.
Synzygus og ungdomsforcningdnc i Encbakk, hAper
pA fint vr og stor oppsiutning om arrangernenteL
Allc ci hjertlig velkomne hI
Mjr ungdomsskolc Lørdag
ettermiddag.

BygningsrAdet har avslAtt en
søknad fra Anne Nikolaysen
om oppføring av tilbyggpAbygg til hytte pa eiendommen gnr. 91, bnr. 347,
Straveien i Ytre Enebakk.
Ole Sandbk har sØkt om
dispensasjon for flytting av
avkjørsel for SløssA.sveien
51-rn91- .hnr.. 79..
stekkelig grunnlag til A
innvilge dispensasjon. og
søknaden er avslAtt.
K4ell og May Brendjord har
fAtt tillatelse Iloppføring av
enebolig pluss garasjellager
pA eiendommen gnr. 1, bnr.
94, Bakkehagan pa Flateby.
Eiendommen er regulert til
kombinert bolig/
nringstomt i reguleringsplan "Bakkehagan".

EON I LA I1fféTh17
-den niáJeq lese!

Trond Kittilsen har fAtt byggetilatelse for oppføring av
pAbygg til bolighus pA
eiendommen gnr. 119, bnr.
25, Rakkestadveien, Enebakk.

Vi vii pa denne mâtenfà by a
uttrykke var varmeste takk til naboer og
venner som etter Pals bortgang har
stØttet oss pa able mater.
Ikke minst minnestunden pa Herredshuset vii vi ailtid huske pa med glede.
Der sal vi betydningen av a ha et
ncrmiijØ med gode venner rundt seg.
Det har vcert en utroiig god trØst for oss.
Vi kan bare si tusen takk.
Ved Pals begravelse kom det inn
kr 16350,- som er sendt til Barneavd.
ved Sentralsykehuset i Akershus.
Tusen takk for gavene.
Tove, Thore og Are

Byggetillatelse er ogsA gin ill
Willy Hagen for erstatningsbolig pA eiendommen gnr.
15, bnr. 17, Pettersrudkroken, Flateby.

Gár du med planer om a kjope nye
gardiner, fornye lift, pusse app oiler er i
terd med a bygge nytt?
Has oss I Creative Design, tidligere Inside, er ingen jobb for liten. Vare orfame interiørkonsuienter hjolper deg
med nettopp det du gár og funderer pa,
enten dot gjeider ieiiigheter, hus, kontorer oiler bedrifter. Vi kommer gjerno

pa h'emmebesøk, gir tips og râd, eller
ferdige forsiag.
A hjoipe deg a finne gardintype, mobler, lamper og eventuelt matchende tilbehør 09 utstyr, er en del av várt daglige arbeid. Veikommen innom til en prat!
Eller kanskje du vii nnge en av ass med
det samme?
Spør etter Tone, Aase-Marit oiler Heidi.

Creative Design AS
D
S
Nordbyveien 23— 1400 SKI - tlf. 09/875683

APNINGSTIDER: Man.-fre.: 10-17. Tors. 10-19. Lor. 10-14.

Interiørkonsulentene
Stoffer, tapeter, møbler, interior.

Melding om plassering av
brakkerigg, gnr. 90. bnr. 269,
Gaupeveien, Ytre Enebakk
fra Arne Olav Lund AS
v/Helge Gundersen. Brakkene skal benyttes i forbindelse med bygging av
nytt hovedledningsanlegg
Gran-Kvernstuen. BygningsrAdet har midlertidig godkjent riggplassen

'0onctt
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BYGDAS 1-7,, MA11
6

17. mai i Ytre Enebakk

Ijø

.

Alle er hjertelig velkommen
til a delta

4.
-17

KI.
Aktivitet
08.00 Flaggheising pa Ytre Enebakk skole med Ytre Enebakk skolemusikkorps.
09.15 Skolemusikkorpset spiller pa Sykehjemmet.
10.15 Skolemusikkorpset marsjerer fra skolen til Marl kirke.
10.30 Gudstjeneste I Marl kirke.
11 .15 Skolemusikkorpset marsjerer fra Marl kirke til skolen.
11.30 Barne- og folketoget gar fra skolen. (Togrute: Forbi Løken, opp Vâgliveien,
Rádyrveien til hoyre, krysset Tiurveien, ned Sagstubakken og tilbake til skolen).
12.30 Tale for dagen. (Umiddelbart etter togets tilbakekomst).
Underholdning av
13.00 Barneleikarringen.
13.45 Skolemusikkorpset spiller.
14.15 Oppvisning av vannskiklubben.
14.45 Betel Hornorkester. Janitsjaren.
Ca. kI. 15.00 Avslutning med trekning av Skolemusikkens sykkellotteri.
Premieutdeling for pilkast og luftgevrskyting.

Leker, spill og film for barna, skyting, pilkast m.m.
Brus, is, pizza kaffe, vafler og forfriskninger
fás kjopt.
Parkering pa Mjrhallen, ingen parkering ved riksveien eller pa skoleplassen.
17. mai-komiteen
SKOLEN GJOR OPPMERKSOM PA F0LGENDE:
Vi ber de elever som ikke er I kirken vre pa skoleplassen for oppstilling kI. 11.15.
"4

17. MAI PA FLATEBY
Ri. 08.00 Flaggheising v/speiderne pa Stranden og Hauglia skoler,
Ri. 10.00 FrammØte pa Hauglia skole - oppstilling av toget.
Ri. 10.30 Avmarsj - rute for toget:
Hauglia skole - stopp ved Aldersboiigen - Stranden skolemusikkorps spiller.
Deretter Ødegardsveien ned til riksveien og videre til Stranden skole.
Ri. 11.30 Toget ankommer Stranden skole - oppstilling foran scenen.
Appeli av elever i6. kiasse.
Dagens tale: Jofrid Kongsnes og elever v/Haugiia skole.
Ri. 12.00 Konsert av Stranden skolemusikkorps.
Ri. 13.00 Film for barna.
Ri. 13.00 Ringen musikkiag.
Ri. 14.45 Premieutdeiing og trekning av sykkeilotteri.
Ri. 15.00 Siutt pa skolen.
Saig av:
Kaffe - kaker - pØiser - brus - is - snacks
LEKER
UTLODNING
SPILL
Unngâ a kjØre opp til Hauglia skole.
Da vi vet av erfaring at det er vanskelig med nok sittepiasser pa Stranden skole, oppfordrer vi aiie som har anledning til a ta med CAMPINGBORD OG STOLER.
NB! DET ER IKKE TILLATT
STRANDEN SKOLE.

A PARKERE PA VIOTTA ELLER VEIEN INN TIL

Handicappede vii fâ tiidelt parkeringsplass pa skolens omrade ved visning av kort.
I tiifeiie regn vii programmet pa skolen bli endret, beskjed gis over hØyttaler av dagens
KONFERANSIER: SVEIN ERIK EGGEN.
VELKOMMEN!
Hiisen Stranden skolemusikkorps
og foreidre I 4.-kiassene 1

4

PROGRAM
17. mai 1990 iKirkebygden
08.00 Flaggheising pa Kirkebygden skole v/ørnhøye
4H. Skarptrommer og trompetfanfarer.
09.00 Bekransning av Petrus Oppegârds bauta.
Enebakk Skolemusikkorps spiller for og e1ter bekransningen.
10.30 Oppstilling pa Kirkebygden skole.
10.40 17. mai hilser ved elver vra 6. klasse.
11.00 Barnetoget starter.
Rute: Over Klokkerudasen.
12.00 Familiegudstjeneste I Enebakk kirke.
13.00 Vi samles pa Enebakk ungdomsskole.
13.10 Utdeling av gratis brus.
13.20 Enebakk Skolemusikkorps spiller.
13.40 Tale for dagen v/ordferer Kâre Kjelle.
Film for barna.
14.00 Loddtrekning.
14.15 Underholdning.
15.15 Tautrekking.
Ca. 15.30 Slutt.
Venner fra Hammaro kommune er
med i barnetoget og Ut dagen.
00.
1> Konkurranser, lek, spill m.m.
SaIg av kaffe, kaker, is, pølser, mlneralvann m.m.
Ta tjerne med campingstol hvis det
er tint var.

f

ri

Still oppi toget og la jubel- og hurrarop runge over Kirkebygden!
VELM0r!
T
17. ma-komiteen
7'.
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Ragnhild Butenschon-en ruvende skikkelse innen
norsk billedhuggerkunst
Tone Kiev Fumes
Ragnhild Butenschøn (Født 1912)
har markert seg i fremsie rekke
innenfor norsk billedhuggerkunst,
spesielt innen den kristne motivk rets regnes hun som en enet
I over 50 Ar har hun vrt aktiv
som billedhugger, hun har en stor
og variert produksjon bak seg og
arbeider fortsatt, i sitt 78 Ar, nesten
daglig i sitt atelier
I 1937 debuterte hun pA Statens
Høstutstilling og med Arene har hun
utført en rekke offentlige utsmykningsoppdrag. I 1985 mottok hun
kongens Fortjenestemedalje i gull
for sin lange innsats i kunstens
tjeneste. "Mine Skulpturer.og
hvordan de ble til (1989-Familie og
\nne-utgave), er en bok tilegnet
hennes mann Bartold, i forbindelse
med hans 85 Arsdag. Boken er fort
lii penn av henne selv, og skildrer
arbeidet fra ide til ferdig verk.
Spennvidden i hennes store og
rike produksjon antydes gjennom
arbeider som del Iivfulle portrett av
Odd Eidem (1975), de mange
utryksfulle portretter av ektemann
og familie, saint here dyreskuipturer, som bl.a. selungene i Stein i
Brekkelia. Videre mA nevnes en
karakterfull gallionsfigur til Fred
Olsens bt "Ms. Baidrian' en
altertavie til Helgøya kapell og ikke
minst utsmykningen til Wilhelmen
rederiets Bygg i Vestre Vika,

skulpturen "Tvillingene Handel og
Skibsfart'.
Blant hennes mange offentlige
skuipturer utmerk-er gruppen
"Dansende Jenter" (1959) p
Slemmestad og monumentet over
hennes nre venn, maleren Henrik
Sorensen (1968) seg som eksempler
pA hennes mangfold og variasjon i
uttryksform og materiale.
"Dansende jenter" er skildret i et
naturalistisk formsprk, og ved del
felles spenntaket i en ring utgjør
jentene en spenningsskapende
enhet, som gir kvartetten en ledig
bevegelighet, noe som forsterkes
gjennom hodedreining og blikktrening. Gruppen er støpt i bronse.
I Sorensen monumentet er den
flamme og bueomspente skikkelsen
ekpressivt forenklet. Selve figuren
er I bronse, den svrere buen, som
symboliserer regnbuen, er sveiset i
messing og flammene er i kobber
og messing. Monumentet er
plassert foran kinoen I Lillestrøni.
Blant de offentlige skuipturer m
ogsA nevnes "Rose-piken" i Molde,
støpt i bronse. Skissen til denne,
under tittelsen "Blomster-piken",
star i Herredshuset her i Enebakk,
og er i sveiset stAl, kobber og
messing.
I materlalene leire, gips, lie, stein.
methlt har bun gitt IN til sine
skulpturer, og i de mange sveisende
metallarbeider fremsthr hun som en
selvstendig og orginal kunsiner.
Mennesket har en sentral plass i

'og

Ragnhild Butenschøn foran portrettbysten av ektemannen Barthold Butenschøn. Dette er hennes seneste
atheide.
Statens Kunstakademi under prohennes kunst, og tolket med varme
- Selvfotgeig. Da troen betyr mye
fessor Wlhelm Rasmussen. Samfor meg, sA springer motivet ut fra
og følelse for motivet, gjør hun all
meren 1940, etter krigsutbruddet,
del, men jeg prover ikke A lage kritil uttrykk for del menneskelige.
ble jo akademiet stengt, men en del
sten kunst. Jeg forsøker A leve etter
I hennes arbeider med relgiøse
av dere billedhuggerelever fikk line
den franske uilosofen Jaques
motiver fornemmes en aura av
akademiet sommeren ut. Dere fikk
Mariatinsotd'Hvis du vii vre kriinderlighet og relgIøs opplevelse.
da hjelp av Per Palle Storm ill A
sten kunsiner. sA sueb ikke etter A
Blant Oslo bys konge'e dems bjck= og kd Seam
y scn en
omkir e i es. se rum. enes
Hellig Olav statue i sveiset stat.
Stamen ble mnviet i 14 og vser
den unge 18-Ange Olav, si PA en
vikingerferd var butt kristnet og n
kommer hjem, full av iver og glød
for A omvende sitt folk til troen pa
Hvitekrist. Del 3.5 m. høye
vikingekongen er sveiset i sorte
stâlflater, under lilje-kronen kneiser
hodet myndig og bydende.
Skikkelsen utstrâler en indre og
ytre styrke.
--Ditt rike og mangfoldige livsverk
vitner om at du forlengst har funnet
roen og stillheten her blant
Enebakks gronne skoger, sletter og

nyutnevnt professor etter krigen, en
posisjon tn beholdl heti lit for Th
fir tilbake. --Hadde Storms
konsekvente naturalistiske linje
betydng for at du selv hokit fast
ved ci nanmdkfisk frwmcprk frem
til 50-60 Arene?

bakker, hvor du har bodd fast siden
inidten av 40-arene. Hvordan hat
du thtt tid hI all sammen i et stort
hjern pa slektsgarden Bjerke, med
fire barn og gjester fra inn og
utland, samtidig som du har vrert
yrkesaktiv siden du giftet deg I
1936.

--Omkring 1960 endret du din
uttrykksform radikalt i ekpresjonalistisk retnin og samtidig
fulgte en overgang til nyc materiaIcr. --Var dette et resultat av de
modemistiske stromninger i etterkrigsArene, eller var del en overgang
som naturlig hadde arbeidet seg
frem i deg som føtge av ditt mdividuelle uttrykksbehov?

--I gamle dager hadde jeg god hjelp
i huset, men jeg lrte med tidlig til
en fast arbeidstid. Jeg stod tidlig
Opp om morgenen, arbeidet hele
formidagen og fikk dermed utnyttet
tiden. NAr bama var syke, var jeg
imidlertid bundet til huset, men
familien har vrt fantastisk, de
respekterte arbeidet mitt, og mm
mann Barthold har alltid vrert mm
gode rAdgiver og kritiker.

Ilellig Olav statuen i sveiset stãl utenfor St. Olavs Domkirke I Oslo.

--Norsk skuipturs orientering mot
den klassiske tradisjon var godt
befestet, men ble nok ytterligere
forsterket gjennom Per Palle Storm.
Jeg var i begynnelsen sterkt
pAvirket av ham og tiden pA
akademiet under krigen ble en
levende og inspirerende tid. Man
kan ihvertfall si at jeg fikk et godt
grunnlag.

I hoken I min mors hus
fPax,1989), hvor tretten kjente
menn skriver om forholdet til sin
mor. skildrer arkitekt Peter Buten-

--Jeg lrte meg A sveise, og del
betød nok mye. Selve arbeidet med
dette forte til at jeg begynte A
eksperimetere. Del var nok en
reaksjon pA del naturalistiske. Man
kan se del som en trang til
fornyelse som gradvis hadde vokst
seg frem. Men jeg broker fremdeles
leire, spesielit i poriretter. En bakgrunn, et innhold betyr mye for meg.
Mens jeg arbeider er del formen
som opptar meg, men del mA
springe ut noe I en selv.

-schøn Ragnhild som en kjrlig,
omsorgsfull og tAlmodig mar, sam
med mild, men bestemt hind ryddet
plass I dagen for A kunne arbeide.
4 1936 ble du opptatt sam elev pA

--Du konverterte til katolismen i
1955. og kristendonimens skikkelser og motiver star sentralt i din
kunst. Er del tillatt A spørre hva troen betyr for deg som kunstner?

—Du har vzrt engasjert i en rekke
utsmykningsoppdrag av bide
offëntlig og privat kaxakier, hvor de
relgiose motiver dominerer. -Hvilke av disse er du selv mest glad
for?
--Frans av Assisi, som jeg har
laget i fiere versjoner betyr mye for
meg. Den første Frans, sam peker
pA fuglene, ble støpt i bronse og
plassert rundt pA here skoler. sa
begynte jeg altsA med sveising og I
1963 IA del tilrette for meg A
gjennomføre en lengere planlagt
studietur til Italia. Jeg fikk en
masse aye impulser der nede, og
del sammen med sveisingen forte
uvilkArtig ill en annen formgiving.
Jeg laget en ny mer moderne Frans
der nede, som ble innkjopt av
Nasjonalgalleriet. Historien am
mennesket Frans har betydd mye
for meg, men selve arbeidet med
den Hellig Olav opptok meg meget,
og jeg regner ham som et viktig
arbeid. Jeg mA ogsA nevne St.
Dominikus og Maria behudelse i
Dominikanernes kiosterkirke pA
Lunden, plassert pA hver sin side
bak alteret. St. Dominikus er sveiset i messing, kappen hans er av
sveiset stAl. Maria bebudelse, som
lØfter hendene mat himmelen er I
sveiset messing.
Arbeidet med St. Dominikus er
del vanskeligste jeg noen gang har
halt, men ogsA et av de mest
spennende og fasinerende. Kappen
av stAl matte vrere Jos, sveises bit
for bit og bare festes ved halsen der
stAlet air belt rundt figuren.
Dersom man sveiser messing og
stAl sammen flyter nemlig messingen utover stAlet.
forts. s. 2.
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Virer
Konfirmasjon Enebakk
menighet
27mai:

lOiuni

Gutter:

Gutter:

Kenneth Berg
Frode Bjerkely
Roar Danielsen
Mark S. Kvenbø Edhouse
Finn Eilif Edvardsen
Erik Lønning Bk
Nils Hugo Gjerde
Eirik Gundersen
Lars Ivar Hageberg
Henrik Hademann
Kenneth Kongvold
Frode Lia
Remy Ostuft
Espen Pettersen
Vegar Sandâs

Jan Vidar Bakkensten
Magnar Johannes Engen
Tormod Fløter
Fredrik Ingerstuen
Per Torbjørn Kristiansen
Lars Erik Kvam
Leif Christian Ruud
Andre Schne
Arnfinn Andre Sogn
Jens Erik Solberg
Jostein Strom
Jan Kenneth Torgersen
Tor Erik Woldstad

Jenter:
Trude Bakken
Camilla Berger
Elin Fagerli
Anette Hansen
Gro Anita Hillestad
Sandra Iren Johnsen
Linda Johnsrud
Wenche Larsen
Marit Lieungh
Therese Lossius
Anna Soon Spjeldnes
Anne Lene Strømsrud
Ellen Søfting
Eva Sørlie
Hege Vestli
Gunn-Eva Steinor

ajo,rYte ir
Borgerfige konfirmanter

Jenter:
Miriam Aas
Pia-Lill Andersen
Cecilie Enger
Ann-Kristin Hagen
Sidsel Elisabeth Johannesen
Ellisif Klaverness
Ase Marit Krogstad
Inger Magerøy
Marther Mangen
Ingrid Sofie Nielsen
Lene Nielsen
Vivian Olsen
Kristin Pederstad
Kine Salvesen
Rita Simonsen
Gry Skulbørstad
Anne-Kristine Stubberud
Eva-Beate Sveidsen
Mina Camilla Svendsen

I løpct av vintercn/vâren
1919 har 15 ungdommcr fra
Enebakk deltatt pa konfirmasjonskurs i regi av HumanEtisk Forbund.
Borgerlig konfirmasjon er
Inga E. Bruskeland
Vilde Sørhy Eriksen
Vilde Røsjø Evcnsen
Petter Furulund
Cccilie Gran

et tilbud til unge som etter
personlig overveielse ikke
ønskcr a delta i kirkelig
konfirmasjon. Man behøver
ikke a varc utmeldt av
statskirken.

Følgcndc urigdommcr mottar
kursbcvis ved avslutningshøytidelighetenc søndag den
27. mai i Enebakk Herredshus:

Heidi Halset
Thilde Halvorsen
Vetic Halvorsen
Henning Gjestang Johansen
Kari Kaspersen

Linda Kjcnsli
Anita Skukkcstad
Synnøve Berget Strom
Kristine Torgersen
Pal Heier Wilberg

KJBP oiler S
PrOv en annonse i '010nett
f

Masse fekregardinstoffer
Spennende monstre og farger.
STIKK INNOM OG SE SELV!

BJORG'S
BUTIKK

v/Polet. Brolergt. 1, Lillestrøm
T(f. 06/81 8117

Husk blomster til konfirmasjonen!
Var tidlig ute
Vi tar imot bestilling
40

GULSMED
J flh!O#f/ caJtetps
Torvet 5 - lit. (06)511 09 -Ulerçrn

Storgt. 16- lit. (06) 6130 54 - Lillestrom

Bel7a

Blomster
&gaver

SForr. senteret,1914 Ytre Enebakk tlf. 92 53. 46
-
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Dersom publikum
kjenner sin besøkelsestid, skulle mai ogjuni
bli 2 meget gode kinomAneder for Flateby
Kino. Her er variert og
spennende for alle
aldersgrupper, og ikke
minst hyperaktive
filmer.

Barnerilmenel
Mai-mâned er siste
mãned fØr sommerferien med visning av
barnefilmer.

Vi møter Tom Cruise i filmen
FØDT 4. JULI. Han ble
Onsket lykke til da han dro til
Vietnam. Da han kom hjem
igjen, lammet fra brystet og
ned, ble han mØtt av
demonstranter og brennende
flagg. USA var ikke lenger
stolt av ham. Filmen ble
tildelt Oscar-prisen for beste
regi, samt besie klipping.

Her er Amerikanernes svar
pA svenskenes PIPPI LANGSTRØMPE. Filmen er basert
pA Astrid Lindgrens bok
VERDENS STERKESTE
PIPPI.
Ny spennende og morsom
familiefilm - PELLE SVANSELØS I AMERIKATF.
Pelle fAr besØk av sin

siektning Pelle Swanson fra
Amerikatt, som rader Pelle
til a reise dit, for der bor verdes feteste rotter!
TOYA er flyktningjente fra
del sydlige Europa. Under en
dramatisk flukt fra hjemlandet, mister hun hele
famiien. Toya blir adoptert
av en norsk familie, og all
ser ut til a ordne seg for
henne, hell til hun blir
mistenkt for tyveri. En film
mange foreldre og kanskje
besteforeidre vil huske godt.
En film som fortsatt rører og
engasjerer.

Krig kan vre sâ mangt - del
far vi erfare i ekteskapsdramaet THE WAR OF THE
ROSES. Det hele begynner
som en drøm - kjrligheten
mellom KATHLEEN TURNER og MICHAEL DOUGLAS er ikke til a ta feil av.
Men del hele ender som et
mareritt - kjrligheten mellom de 2 er butt til et kjrllg
HAT.
Pauline Collins ble nominert
til ârets Oscar for sin
toikning av Shirley i SHIRLEY VALENTINE. Husmoren som en dag vokner opp
og oppdager at livet er blitt et
hell annet enn hun drØmte
om. Hun vii virkeliggjøre
sine drØmmer, og om nødvendig bryte Ut av ekteskapet. Men hva skjer?
Innholdet virker aivorlig,
men del er en usedvanlig
humoristisk film, med gode
skuespillerprestasjoner.

Fra filmen Shirley
Valentine. Etter et langi
liv med mann og barn., reiser Shirley iii Hellas hvor
hun treffer Carlos og
for eLs'ker-seg--ilivet.------

1
Da Ron Kovic (Toin Cruise) komn hjemn fra Vietnam,
bokstavelig skull ifihlem, ble hanønsket velkommnen tilbake av demnonstranter og brennendeflagg.
Humoristisk er absoiutt Jeff
Goldblum og Rowan Atkinson i THE TALL GUY. Hør
bare hva pressen uttaler: "En
av de mest rampete, uanstendige og komiske filmer
pa aresvis. Fantastisk, du
kommer til a le deg ihjel.
Hystensk morsom!".
YOUNG EINSTEIN. En
oppfinnsom vilistyring vil
lage bobier i farens 01 og
slumper til a oppdage relativitetsteorien vitenskap. Det er
ingen spøk a vre forut for
sin tid, men med ekte gjoglergiede og viii musikk laget
dette austraiske funn, Yahoo
Serious, en vanvittig fortelling uten respekt for historiske kjennsgjerninger. Del
er vanskelig a ikke bli revel
med.
SE, HAN SNAKKER - en
komedie som har gâtt og gâr
som en farsott over landet. Vi
er vitne til hvordan et barn
çn ,oppIyc t4vreiseri. Jielt

fra unnfangelsen til to-treârsalderen. Ikke minst kommentarene til barnet, med
Bruce Willis' stemme, gjor
filmen uimotstâelig. Morsomt er del ogsâ a oppleve
John Travolta igjen som den
sjarmerende drosjesjaføren!
KOMPANJONGEN OG
JEG. Kan en hund virke1i
vende opp og ned pa en
poiitimanns liv, slik at han
ikke en gang far ha sitt
kjr1ighetsliv i fred? James
Belushi spiller rollen som
politimannen som selv burde
vre innesperrel isteden for a
jage kriminelie.
Chevy Chase er tilbake i
FLETCH LEVER - Ingen
sak er for stor for mannen
med de tusen ansikter. Han er
fortsatt like uberørt av sin cxkones krav om underholdningsbidrag. Selve sjefen har
ikke mye han skulle ha sagt.
Fletch ie.r,som haii sl't viL'

hansnal&er999
Han smiler som John 'fravolta. Har Kirstie Alleys oyne.
Og Bruce Willis' stenune.

Mot tre sjarmerende og
eventyrlystne jenter i
MYSTIC PIZZA. De arbeider som servitører i byens
lokale pizza-restaurant; tenAringspiker; gutter, forelskelse og fremtidsplaner. En
frisk, gøyal og sjarmerende
film!
i DAGEN ER DIN viser
Robin Williams (kjent fra
bl.a. Good Morning
Vietnam) en ny side av sin
kunsl, som i sannhet tar
pusten fra oss. Han spiller en
engelsklrer som gjennom
inspirert undervisning av del
skrevne ord, lrer en gruppe
gutter A tenke selvstendig utvikle individualileten.
Williams' medspillere er en
gruppe unge, apne og liilitsfulie skuespillere som ma
ha gitt ham stor inspirasjon.
De fyller sine roller intenst
tg med Me1-glans.

John Keating (Robin
Williams) bruker utradisjonelle mnetoder i
wi4ervisningen...... - - -

VOW
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ForbrodringQr i biolder, teater og musikk
Sang, musikk,
utstiliinger og teater skal
lyse opp i høstmørket for
enebakkinger.
Kulturetaten legger i
disse dager programmet
for en storstilt kul turmønstring med egne
lokale krefter, og svenske
gjester, blant annet fra
vennskapskommunen
var, Hammar.
Aslaug Tidemann
Arets store kuiturmønstring
som gâr av stabelen i
tidsrommet 16. - 25.november,
skal fokusere pa sang/musikk,
bildende kunst og teater.

Enger-utstilling
Det arbeides med a fâ i stand en
bred mønstring av Erling
Engers kunst. I tiliegg til at alle
Enger-bildene i kommunal eie
da vii bli presentert for
enebakkingene for første gang,
vii utstillingen ogsA omfatte
andre Enger bilder. - Mlsettingen er a presentere et
bredt, representativt utvalg av
enebakkunstnerens arbeider,
sier kuitursjef Per Sandvik.

Flere utstillinger,
Planene sa Iangt er at hele
mønstringen skal âpnes med en
saigsutstiiling med den svenske
kunstneren Bengt Andersson.
Han har hatt utstillinger i
Norge flere ganger, senest i fjor
i Kongsberg, sammen med sin

kone som ogsâ er
biiledkunstner.
I tiliegg til a vre en anerkjent
biliedkunstner , er Andersson
ogsâ jazzmusiker, og en
av
munnspillvirtuos
dimensjoner.
Pianen er eiiers a forsØke a fâ i
stand en avtaie med skolene om
besøk av Bengt Andersson,
.som kan fortelle elevene am
nordisk visetradisjon som et
ledd i skoiekonserter.
Sannsyniigvis vii det ogsâ bli
en kveidskonsert med Bengt
Andersson og bygdas egne
musikkrefter.
Endelig planiegges en utstiiiing
med arbeider av lokale
kunstnere/amatørkunstnere, og
en egen utstiliing med
barnekunst.

Teater
Og det skal bli mer av barn og
for barn. Teater er et av
omradene det skal handle am,
og da spesielt bameteater. Med
den aktiviteten som utfoider
seg i lokale bameteatergrupper
akkurat nâ, burde tiden vre
moden for a eksponere nettopp
denne delen av bygdas srdeies
blomstrende amatØrteateraktivi teter. Ogsâ her vii amatØrer og
profesjoneiie ga hand i hand.
Matheussens
Kjeii
Ballongleater vii naturiig tiok
fâ en sentral piass i denne
sammenhengen.

Variasjon
- Vi arbeider nA med a fA
kunstnere fra forskjeilige steder
i Norden til kulturmønstringen.
Ikke minst legger vi app til et
telt samarbeid med Enebakks

vennskapskommune Hammarø
i den samenheng, sier kuitursjef
Sandvik. - Men først og fremst
er dette en mønstring av egne
lokale krefter. Nâr vi iikevei
gâr til nardiske naboer for a
hente inn kulturkrefter, sâ er det
for det fØrste et iedd i
vennskapssamarbeidet, for det
andre Ønsket am a skape vansjan og bredde i mønstringen.
A blande egne og utenbys/uten landske kulturkrefter synes jeg

kan vre interesant, sier kultursjefen, som lover at det agsa
skal bli nikelig med sang og
musikk under mønstningen.
vart eget nye Biandakar vii
den
i
aktivt
vre
sammenhengen, sammen med
et rikt utvalg av aile de andre
sang og musikkreftene i bygda,
blir koret, ved siden av musikk refter fra HammarØ, hoveding rediensene i fiere konsertarrangementer i iøpet av de to

ukene mønstringen varer. Og,'
det hele skal avsiuttes med en
kjempekonsert - som muiigens
vii bli avviklet i Mjrhailen.
Men fareiøpig er programmet
ikke fastiagt i detaij. -Tid, sted
og hovedarrangør for det enkel te arrangement gjenstAr det a
platte inn, sier Sandvik, og
understreker at mønstningen
skal arvikies i nrt samarbeiq
med organisasjanefle.

"Revejakt" ijuni

Dette er Enebakk ,
Med sine 8000 innbygge re har Enebakk et
utrolig rikt kulturliv,
med bade bredde og
variasjon. Et aktivt sang
og musikkliv,
teatergrupper, idrettsorganisasjoner - nevn
hva som heist, og vi har
det...
Svulstig fra en enebakkentusi ast? Sikkert! Men tenk deg
om. 70 prosent av bygdas
arbeidsstokk pendler Minst et
par timer am dagen. Nâr sâ
mange iikevei veiger a bli
boende i bygda, er det kanskje
nettopp pa den bakgrunn vi
mener a finne i Enebakks
mangfoidige kulturliv, og rekreasjonsmulighetene som iigger
i et areale hvor brorparten
dekkes av skog og vann...

- Dette ønsker vi a ga Ut og
fortelle om. Kulturetaten plan legger a lage en video som
viser noe av alt dette. Gjennom
opptak fra kuiturarrangementer
i Enebakk i 88, 89 og 90, skal
det settes sammen et pradukt
som presenterer bredden i
Enebakks kulturliv, og her
trenger vi hjeip fra pubiikum,
sier kuitursjef Per Sandvik.
Det han etterlyser er folk som
har tatt app video ved kulturarangementer i Enebakk fra 88
og fram til i dag. - Vi er ogsâ
interessert i a komme I kontakt
med folk som kan tenke seg a
bista med apptak ved
kommende kuiturarrangemen ter, sier Sandvik.
Han haper a fA inn alt
tiigjengelig materiaie innen
1991, slik at arbeidet med a
sette sammen en informasjonsvidea am kuituriivet I
Enebakk kan avsiuttes i iøpet
av neste ar

Annonser leses
av folk flest

Flateby barnekor sainmen med Hanne Krogh under en konsert pa Sarnfunnshuset tidli gere i vdr. Nd er koret ifull gang med Øvelsene til syngespillet "Den store revejakten"
Lørdag 16.juni inviterer
Flateby barnekor til
sangteater pA Flateby
Samfunnshus.
Barnekoret skal oppføre
syngespillet "Den store
revejakten".
De 39 unge sangerne I alderen

7 - 12 Ar iigger nA i hardtrening
for A perfeksjonere seg for
premieren am en drøy mâned.
Foreldrene er satt i sving med
dugnad pA som av kastymer, og
ungene over app til fiere ganger
i uka.
- Det var korets to dirigenter
Trude Johannessen og Turid
Ramberg som tok initiativet til

forestillingen, foretiler karets
foreidrekontakt Hiidur Gjerde. De hackle iyst til a prove noe
nytt, ikke minst med tanke pa A
fA i stand et barneteater pa
Flateby. Og her har man
muligheten til a forene krefter
med Enebakk Dramatiske som
gar med planer am etabiering
av bameteater.

qw
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Viser p A vandring - og ymse attãt

Skoleri*ng av
tI*III*tsvaIgte
I iøpet av kort lid vil
kommunens kulturetat gA ut til
lag og foreninger med tilbud til
tillitsvalgte og potensiehie
til!itsvalgte om grunnkurs i
organisasjonsarbeid.

Per Sørmann, Øyvind Sund og Kalle Zwi1g;neyerp vandring med nordiske viser. Og
med Enebakk somn fØrste stoppested.
2. pinsedag (4.juni)
inviterer nystartede
Enebakk Blandakor til
vise, jazz og korkveld pA
Ytres Bistro (Soiheim
kale).
Nordisk visesang med Per
SØrmann, øyvind Sund og
Kalle Zwilgmeyer star pa prog rammet, og det skal bgsA bli
gladjazz med Foten Swingbryggen.
Enebakk blir dermed det fØrste
stoppestedet pA den gAturneen
som de tre nordiske trubadurene legger ut pA den 3. juni.
Under vignetten "Viser pA
vandring" skal de legge bak seg
625 km pA strekningen Oslo Stavanger i tiden 3.juni til 1.
juli. Etter endte dagsetapper blir
det visekonserter med nordisk
fortegn langs hele søriandet.
Per Sørmann, Sverige, har
mange Ar bak sea som skuespil-

ler ved Stockholms stadsteater.
Men han har ogsA i flere Ar
streifet rundt i bland og USA
med sin gitar. PA koriserten 2.
pinsedag blir det imidlertid
vesentlig svenske viser vi fAr
høre. Sørmann regnes ellers av
mange som en av de fremste
Dan Andersson tolkerne i
Norden, og han stAr like sterkt
nAr det gjeider Evert Taube.
Øyvind Sund kommer
opprinnelig fra Lillestrøm., men
er i dag bosatt pA Vinstra.
Mange vii huske at han var den
første som mottok Prøysen-pri sen i 1974. Han har hatt en
rekke opptredener i radio og
TV og har ogsA gitt ut
visebØker og LP er.

bl.a. 'Visekvarten" og
"Sommerkveld pA øya". Han
har stAtt bak et utall av
viseprogrammer i NRK. Han
har et storl repertoar av alle
typer norske viser , fra sjømannsvalsen til de lyriske
stemninger.
Dermed skuhle det vre klan at
viseenjsiaster i Enebakk ham
noë'âë iThegb1tm
2. pinsedag.
- M lover en kveld med vise sang av ypperste merke, ispedd
Foten
ved
gladjazz
Swingbryggeri. Og publikum
inviteres ogsA til A synge med
nAr Enebakk Blandakor trar til.
Sosiait samvr i hyggelig lag
far man med pa kjøpet, lover
Viggo Aker Olsen.

Kalle Zwilgmeyer er fra Norge,
men er bosatt i Kobenhavn, og
representerer sAledes bAde
Norge og Danmark i denne
trioen. For mange er han kjent
gjennom sine vise-serier som

Velkommen til
Lysernfesti*valen
Olsokhelga - fredag 27.
og lørdag 28.juli blir det
glade trekkspilltoner pA
Slora ved Brevig. Da
inviterer
Trekkspillklubben Frisk
luft lii Lysernfestivalen.
Hit kommer trohig trekkspiliklubber fra hele østlandsommAdet - det er invitert
trekkspillklubber fra Stange, fra
Drøbak, Spydeberg, og selvsagt
er ogsA bygdas andret -

rekkspillklubb, Enebakk trekk spillkiubb invitert til festivalen.
Trohig vil ogsA trekkspillkiubben fra Hammarø - Nyed
Dragspelklubb bli A finne blant
de gjestende trekkspillklubbene.
I disse dager er man iferd med
a finpusse opplegg og program
for festivalen forteller Leif
Lillejordet i arrangementskom.iteen.
Det skal bli buskspilling, grill.
fest og dans to heile dager lii
ende. En 200 kvm stor dansep.

iatting er snekret for
anledningen, og man regner
med storinnrykk av trekkspillentusiaster. Men pA Slora er da
ogsA god plass til folket.
Fredagskvelden blir det clans pA
plattingen. Lørdag formiddag
er det blant annet lagt opp
program for pensjonister, og
lørdagskvelden skal selvfølgehg dansen gA pA plattingen nok
en gang.
SA fAr man hApe vrgudene stAr
bi. Prøvefestivalen for et par tre
Ar siden var i alle fail vehiykket,
ocr ble avviklet i strAlende so!.
SW tvi lvi til Frisk luft.

Tilbudet vil gA ut til samthige
lag og foreninger. Hensikten er
A styrke plan!egging og organisasjonsarbeid ute i foreningslivet, og samtidig lette arbeidet
med rekruttering til styrene.
- PA motet vi hadde med lag og
foreninger i begynnelsen av
januar i Ar, spurte vi disse hva
som fra deres side var ønskelig
at kulturstyret skulle prioritere i
forhold til lag og organisasjoner. Organisasjonskurs
visle seg da A vre et k!art
Ønske fra mange, forte!ler kul tursjef Per Sandvik.
P!anleaging blir ogsA gitt bred
plass p'kurset.

Han sier videre at kulturetalen
har fAtt hjelp med opplegg og
!rerkrefter fra Akershus
MusikkrAd. - Jeg vil imidlertid
understreke at kursopp!egget er
sApass generelt at det passer for
alle typer organisasjoner og lag.
Og hvis del er interesse for det,
er det gode oppfølgings og
utvidelsesmuligheter med nye
kurs, sier Sandvik.
Kurset bestAr av en rekke
temaer som sammen vil sette
styremed!emmer i stand ti! A
gjøre jobben sin pA en lettere
og bedre mAte. Den tar for sea
oppbyggingen og rammer for
arbeiclet i en organisasjon, sty rets
oppgaver
og
sammensetning, arbeidsutvalg,
utvalg og komiteer, organisasjonsplan, arbeidsoppgavene
Ii! !eder, nest!eder sekretr og
kasserer osv.

Spennende
orsem-nar-&Enebakk Blandakor
er nA vel etablert
med en oppslutning
som selv de største
optimistene ikke
hadde drømt om.
60 kvinner og 10 menn fra hele
bygda møtle til første øvehse,
og flere er etterhvert kommet
til. Ikke minst gjelder del
marinsstemmer. - Men vi har
plass til flere, forsikrer Viggo
Aker Olsen, korets entusiastis ke talsmann.
PA programmet framover stAr
først og fremst vise/jazz!korkvelden pA Ytre bistro 2.
pinsedag.
Etter ferien blir det sA full fres,
og del første som da skal skje er
et korseminar i mAnedsskiftet
august/september. Instruktør pA
dette seminaret blir ingen ringe re enn Per Oddvar Hildre,
dirigent for Det Norske Kam -

merkor og Skruk, og en av
landets mest kjente og brukte
kordirgenter.
Korseminaret er lagt til Mjr
ungdomssko!e. Opplegg og
program er ennA ikke spikret,
men sikkert er det at seminaret
skal avsluttes med en Apen
konsert.
- Et arrangement med storbandbesetning - muligens en
Glenn Miller hAt for Storband
og kor kan vre en aktuehl sak
A jobbe med, antyder Viggo
Aker Olsen. - At flere jobber
sammen om prosjektet vi!le
vre positivt, og da er en s!ik
kombinasjon midt i bhinken.
Det at flere gjør samme ting pA
samme lid og samme sled
forsterker effekten av oppleveisen, og gjør samarbeidsgleden stØrre..
Forøvrig kan Aker Olsen fortelhe at koret ogsA skal i i!den i en
planlagt kirkekonsert i
november, og at det arbeides
med planer om en popkonsert,
antagehig som ledd i kulturmønstringen, og da med
gjester fra Hammarø.

vir,aft
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Enebakk Energiverk -75 a'r

Det har vrt en liten
nedgang i arbeidsledigheten I Enebakk
I april-mItned.

Sist fredag var det
duket til fest i Herredstyresalen.
Her var 46 gjester sam let for It hedre 75-firs
jubilanten Enebakk
Energiverk.

I mars-mAned var del registrert 147 ledige, herav 91
menn og 56 kvinner. I april
er tallet kommet ned i 139
ledige - 92 menn og 47 kvinner. Del vii si at ledigheten
blant kvinner er gatt ned med
9 personer mens ledigheten
blant menn er Økt med 1
person.
Del er Arbeidskontoret for
Nedre Romerike som opp lyser dette.

Lisbeth Wile
Gjestene ble latt imot og
ønsket velkommen av veteranene i Enebakk Energiverk
Hans Jacob Brevig og Kate
Lillo. Pa gjestelisten sto
blant annet ordfører Kâre
Kjølle, hans kone, râdmann
Bjorn Halvorsen med kone,
tidligere styreformenn, nâvrende styreformann og de
ansatte.
Etter en liten aperitif
ankompagnert av lette toner
fra orkesteret kunne gjestene
innta plassene til en førsteklasses festmiddag.
Forst pa talelisten sto elverk
-sjef Jan Floberghagen som
i sin tale hade flettet inn
punkter fra energiverkets
historic.

2000 kroner 1 støtte
for arbeidstueledere
ElverksjefJan Floberghagen, med kone tv. og festkomiteens Hans Jacob Brevig og
'Kate Lillo, kan se tilbakepâ en vellykketfestmniddag i Herredshuset.
Forst ute i gratulantenes
rekker var ordfører Kâre
Kjølle som hilste pa vegne
av kommunen og overrakte
styreformann Teije Tharaldset blomster.
Administrerende direktør ved

Akershus Energiverk, Knut
Røsthagen, overrakte deretter et billedteppe.
Etterpâ holdt râdmannen en
tale for Ulf Oppegârd fortalte
litt fra "gamle dager" i energiverket.

Thrash med trokk

Tilslutt fikk de ansatte hver
sin gave i form av Enebakkklokken.
SA var del tid for kaffe,
kaker og smAprat rundt bordene, mens orkesteret sør get
for at dansen gikk langt ut
i de sma timer.

Tlltaksplan for
PU ut til høring
Psykisk
utviklingshemmede fir
tilbud om arbeid, bolig
og forskjellige former
for avlastningstilbud i
kommunen.

Legacy i aksjon. Fra V: Kalle Tidemnann, Ytre Enebakk, gitar, P1 Gilberg, vokal
('munnspill), No rdby, Bendik Sortland, gital; Ski, Magnus Andreassen, bass,Ski,
og RKHøyland, tromnmnem; Kolbotn.
Fredag den 27 april fikk Cdst la
vie, Ytre Enebakk ungdomsk lubb besøk av thrashbandet
Legacy. Legacy er et relativt
nyetablert Folloband med med lemmer fra Kolbotn, Ski og
Enebakk, som spiller del de
betegner som eksperimentell
thrash. Decibelene drønnet og
hâret flagret pa de unge
musikerne, som klemte til med
en av sine selvlagde later We
hate.Rabullistiske og samfunns refsende tekster, men skal man
fã skikkelig tak i vokalen,
kt-nek-bedre-1y& cnn

Ledighetstall for
april

hva man hadde derine fredagskvelden. Gutta var imidlertid
godt samspilte, og rent
musikaisk leverte de en bra
prestasjon, men musikken
deres, den var del delte
meninger om.
- Joda, sa klubbungdommen og
dro pA del, innmari bra, men del
er ikke musikkenjeg digger..
En trofast skate var imidletid
stand by under hele minikonserten - innmari bra aitsA
mente de..
BesØket pA klubben var
Opjiiflng føf FollOrockbn

hvor Legacy deltok for første
gang.
Et par av bandmedlemmene har
vrt med der tidligere, men i
andre band, blant annet Saints
and Sinners, som deltok i
rockegallaen i Mjrhailen i
november.
Del ble ingen finaleplass pA
Legacy i Follorocken lørdag,
men fansen ser fram til nyc
opptredener forlyder del fra
informert hold.
Tekst og foto:
Aslaug Tidemann

Stortinget har vedtatt at
helsevernet for psykisk Utviklingshemmede (HVPU)
som sromsorg skal nedlegges. Dette innebrer at
kommunene vii ffi et utvidet
ansvar for a gi tilbud og
tjenester til folk med psykiske utviklingshemminger.
Bakgrunnen for dette er at
forholdene skal legges best
mulig tiirette for at disse
personene skal ha mulighet
til a ieve og bo selvstendig
og ha en aktiv og menmgsfylt ti1vreise i fellesskap
med andre.
Kommunene har fAtt i
oppdrag a lage tiltakspianer
ut ifra den enkeltes behov,
noe Enebakk har kommet
godt igang med. I disse dager
blir hønngsutkastet til tiltaklvirksomhetsplanen utlagt
til høring.
I korte trekk gAr planen ut
pA a gi tilbud i form av
arbeidssenter/dagsenter, o g
forskjeliige former for avlastningstiltak. En bolig skal
bygges i Nylende, og eksisterende boliger vii ogsA bli tall
i bruk..
Temamøte pA planen blir
holdt for kommunestyremøtet førstkommende mandag.

Enebakk kulturstyre
vedtok pA mote den 26.
april a gi 2000 kroner i
støtte til kurs for arbeidsledere i Ytre Enebakk
Husmorlag.
I dag har ca 110 barn i
alderen 8-15 Ar et godt fritidstilbud i Husmorlagets
arbeidsstue pA Ytre Enebakk skole.
KursAngav- Ae4er
betydning for at dette tilbudet skal kunne opprettholdes.

Ingen
Lokal TV
Kanal 2 Folio A/S ble
ikke invi1et konsesjon
for narkringkastning I
Enebakk kommune
Dette ble enstemmig vedtat
pA motel i Enebakk kuturstyre sist torsdag.
Seiskapets formAl er A drive
merfjernsyn i Follo-omrAdet
med en programvirksomhet
med en grunnholdning av
kristen karakter.

6000 kroner til Enebakk Handikaplag
Enebakk Handikaplag har i
kulturstyret den 26.april fAtt
innviiget søknad om grunnstøtte og tildeles et beløp pA
kroner 6000. Kuturstyret har
i forkant av arets tildeling
gill uttrykk for at man skulle
ha en srlig oppmerksomhet
relict mot del kulturarbeid
som foregar blant funksjonshemmede i or ganisert virksomhet.

r nctt
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HURTIG UTE MED NY RUTE!
r 110"N A

AUTORISERT BILVERKSTED
RUD, 1911 FLATEBY
Ali
k' . I , -

OBS

- bilreparasjoner
- maskinreparasjoner
- utleiebiler
- dekksalg

Kveldsápent HVER tirsdag til
kI. 19.00
NA 0GsA: Diesel fra egen tank.
24 timers fylling
for storkunder.
Kr 2.40 inkl. moms.

II

0VJA

Kontakt Mr verksmester
ØYSTEIN RINHAUG
Telefon 09/928772

NORSK CUE I TANKENE

Kraftiinjeavdelingen og bygge- og anleggsavdelingen: Telefon 09/928990

Svarthol Brensel A/S

,-,--

BUSTER

Vi monterer BuG LASS og
super SIKTRILLERmensiu
venter. Takiuker pa dagen.

ALT I HENGERE

Vi minner om vârt tilbud:

kjempetdbud!

Sommer-oppfylling

Báthengere fra kr 3990.
Varehengere fra kr 4600.
Hesteh. 2 h. fra kr 24.600.
Inki. mva. Ferdig reg.
Rep. av alle merker hengere mottas.
Service - Utlele - Finans.

Laveste pris fra bestilling frem til 1. sept.
med betaling 20. sept.

HYDRO

t

Rater om ønskelig.
Har du ikke fátt várt brev?
Bruk BEST.TLF. 92 40 47

HURTICRIIIA
BIICLASSA
5
-(1

S. BUSTERUD Tilhongertabrikk
1860 Trogstad
TU. 09/826486. 82 65 31

østensløveien 14 (02) 72 34 60
0

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODIESEL

Spesialtilbud
til Enebakk

Konkurransedyktige priser hele áret!

Propan - auto-oljer
TRINTO VERKSTED AS

U

U

NOROL

09/92 55 55 — MOBIL 094/14 469
GRAN, 1914 YTRE ENEBAKK

liz I
NOROL
I-

0

RUST PA BILEN

•\

TctiI

Vi utfører rust-skadereparasjoner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utfører ogsâ opprettning og deleskifting. Lakkerer gjør vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhãndspris.

AS SLITU KAROSS[RIV[RKSTED
TH. 09/89 44

76 - Slitu

Ta med annonsen
og fá 10% rabatt
pa bruktbiler for
17. mai.

Nrmere
informasjon
ring 06/8182 01
A BILFORUM
Odalsgt. 29. Liflestrom

NYHET!

Hu/0
samlerabatt
— ogsâ pa
BILFORSKRINGEN
Inntil

Ring oss for et godt tilbud

MITSUB HI MOTORS CO

MIMOTOf
TS*JOJlSSHI TIC 06/81 82 01.

Annonser lese"s av folk- flest
I 1 I ... .. I

Til 08/81 83 01

L

Brotergt. 1, 2000 LILLESTROM
.! t.E'çq
) I,.)

14
La deg ikke imponere av 1in med utrolige betalingsbetingelser og 'hiirake1-rente'

Virpat

Ta ingen sjanser. Ring og siekk
lánebetingelsene dine mot vare.
NESODDEN

NESODDEN

DRØBAK

DRØBAK

DRØBAK

ENEBAKK

(09) 911042 (09) 911042 (09) 93 00 60 (09) 93 00 60 (09) 93 00 60 (09) 92 60 70
Spar etter Gunn Bodil Fondal.

Spar etter Eva Hagelani

Spar etter Steinarlversen.

Spar etter Ragnhild Mamen.

Spar etter Stein Sthre.

Spar etter Karin Bjerkely.

ENEBAKK

ENEBAKK

ENEBAKK

SKI

SKI

SKI

(09) 92 60 70 (09) 92 60 70 (09) 92 60 70 (09) 87 10 60 (09) 87 10 60 (09) 87 10 60
Spar etter Ase Killerud.

Spar etter Joar Dahi.

Spar etter Bjarg Aasli.

Spar etter And Bernhoff

Spar etter Erna Johansen.

Spar etter Bjorn Karreng.

VESTBY

VESTBY

As

As

As

As

(09) 950165 09) 950165 (09) 94 16 60 (09) 94 16 60 (09) 94 16 60 (09) 94 16 60
Spar etter Nina Andreassen.

Spar etterJargen Berner.

Spar etter Arne Dahi.

Spar etter Ellen Henriksen.

Spar etter Ingrid Holen.

Spar etter Svein Nilsen.

D
KOLBOTN

KOLBOTN

(02) 80 23 06 (02) 80 23 06
Spar etter Gerd Stokke.

Spar etter Brita Sjavold.

et er synd at det er sâ mange mater a beregne Iáneutgifter pa. Man ma faktisk
vre ekspert for a kunne foreta en rettferdig sammenligning!
La deg derfor ikke imponere av lãne-annonser som opererer med mirakeiprosenter og evig nedbetalingstid... Fellene du kan ga i, star nrmest i ko bak de
fristende tallene.
Her er bare litt av <<ekstrautstyret> som <smarte>> annonser som regel sier
lite eller ingenting om: Forskuddsrente. Bindingstid. Formidlingsprovisjon.
Underkurs. Administrasjonskostnader. Garantiprovisjon. Gebyr. Medlemsavgift.
Fast rente. Kvartalsvis kapitalisering.

I ABC BANK BEREGNER VI ALLTID JERLIG RENTE.
Du slipper overraskelser som gjør at du plutselig oppdager hva lánet ditt
egentlig koster. Du far kort og godt vite i kroner og ore hva du skal betale.
RING OG DISKUTER LAN MED OSS.
I ABC bank finner du spesialutdannede
økonomiske râdgivere, som kan gjennomgA dine
lanebetingelser. Ring idag, og avtal et tidspunkt
for en samtale med en av dem.
Er du kunde I en annen bank, sa du?
Det spiller ingen rolle!

KOLBOTN

(02)80 2306
Spar etter Hans Skdnseng.
1,t. t

-.:r-

. S

A4/jo/c

En god bank gjørdetenk1ei.

15
Økning i
antall
straffesaker

TAIU(

HALVARSMOTE
10.5. 1990

t Hjertelig takk
for all vennlig deltagelse ved var kjre mor

Det ble i 1989 gitt 14.000 strafferettslige reaksjoner i forbrytelsessaker. Dette var 17 prosent
flere enn i 1988, melder Statistisk
Sentralbyrá.
Tyveri er den forbrytelsestype
som ligger til grunn for de fleste
reaksjoner (40 prosent), deretter
fØlger narkotikaforbrytelse (18
prosent) og forbrytelse mot liv,
legeme og heibred (10 prosent).
Dette var om lag de samme andeler som i foregáende hr.
StØrste prosentvis Økning hadde reaksjoner som gjaldt visse
former for Økonomisk kriminalitet, som forbrytelse mot by om
ligningsforvaltning (96 reaksjoner) og forbrytelse mot by om
regnskapsplikt (26 reaksjoner).
Dette er samlet nesten dobbelt
sâ mange som âreet fØr.
Den vanhigste form for reaksjon var betinget fengsel; 40 prosent av straffesakene endte med
en slik dom. Om lag halvparten
av disse var kombinert med bØtestraff. Ubetinget fengsel ble
idØmt i 37 prosent av sakene,
mens hver femte sak endte med
ren Økonomisk straff, oftest i
form av et forelegg.

Margit Eugenie Hoists

Streifinn kI. 19.00

bortgang.

En spesiell takk tit Enebakk Alders- og sykehjem for god
pleie.
Takk for gaven tit Det Norske Misjonsselskap pa kr
3485,-.
Marry og Oddveig mlfam.

ALLE MEDLEMMER KAN MOTE!

Spillere og utØvere! Kjedelige saker er ferdige ki.
19.45. Da blir det kaffe og kaker (Cola) med foredrag av A. Nordli fra Akershus Idrettskrets.
IDRETTSLAGET I SENTRUM.
Hovedstyret

I(UNNGJIIRINGER

10 Enebakk kommune

Teknisk etat, 1912 Enebakk

ENEBAKK HUSMORLAG

ANBUD

arrangerer

w 9

Eksisterende vann- og avløpsledninger langs RV155 skal
forlenges fra Kvernstua i Ytre Enebakk tit Gran. Arbeidet er debt i 4 entrepriser. Det Ønskes anbud pa entreprise 3, Gran HarehØgda.

ENEBAKK HUSMORLAG inviterer deg og dine yenninner pa arets busstur 9. juni.

-

Turen g5.r tit Galberi F15 pa JelØya v/Moss. Der vises det
nordisk keramikk.
Men det stilles betingelser
for at du far vre med:

Arbeidet omfatter Ca. 420 m adkomstvei tit høydebas-

seng og opparbeiding av ca. 1800 m ledningsanlegg bestãende av PVC avlØpsledning dim. 200 mm, vannled-

Vigneit-marked
kjøp eller saig
kr 30.- pr annonse

ning i stØpejern dim. 200 mm, ca. 500 m pumpeledning i

stØpejern og PE50 dim. 100 mm samt legging av Ca. 1800
m signalkabel.
Anbyder ma vre autorisert i klasse Dl med lang erfaring fra tilsvarende arbeider.
Arbeidene Ønskes startet i august 1990 med ferdigstillelse varen 1991.
Anbudsdokumenter utleveres fra AiS Hjellnes ved inn-

IKEA ONSALA
3 seters sofa selges.
TIf. 92 54 02

* Du m5. ha GODT HUMOR.
* Du ma ha med deg (pa deg) en HATT.
* Du ma ha med deg et HØYSTETTET glass.
* Du ma ta med deg en LUNSJ-KURV (med tilbehør).
Føler du at dette er noe for deg sa vr rask og meld deg
-

p5. til Rigmor p5. tlf. 92 82 83 bindende p5melding). fØr

17. mgi.
Dette vil koste kr 50,- for husmorlagets medlemmer, og
kr 80,- for de som ikke er medlemmer.
Vi haper pd en fm dag, med

sending av depositum p5. kr 1.000,-.

Cross-sykkel
brukt 1 mnd., selges halv
pris.

TIf. 92 64 84 e. ki. 15.00

I

ABETS JENTEFUR"

sang og spill, i koselig miljØ

Annonser leses av folk flest

med koselige jenter.
Vel mØtt.

Hilsen styret

Loppemarked
pa Ytre Enebakk skole
lordag 12.5.90 kI. 10.00 16.00
-

Lopper mottas pa Ytre Enebakk skole fredag 11.5. kl.
19.00 21.00. Ev. hentes, ring 92 44 75 eller 92 5126 for av-

tale om henting.

Lopper Kafeteria Loddsalg.
Stikk innom du ogsâ.
Inntekten gàr tit Mari Menighetssenter.
Arrangør: Marl Menighetsrád
-

-

auuaaauuu.auuaauauR.uuaaaal
ir1 Spesialfoppetning I keramiske fIiser'1
IUU
for vegg og gulv mOBEENE
s mall
ENE

Uglasserte

mom

frostsikre

GULVFLISER

Guibrune
(gulf lammet)

KR144." P r. ml

KR1581" Pr. M2
I

40041
ENE

Uglasserte
frostsikre

GULVFLISER

Telefonkatalogen 1990
Utdeling av kataloger i Akershus er nâ avsluttet. Dc som bor i
nedenforstAende omrAder og som ikke har mottart telefonkatalog, bes henvende seg tit:

KR190." pr.m2

Enebakk: Enebakk og Ytre Enebakk:
Flateby:

Med Televerket inn I rremtiden.

9249 11
9285 19

irefel~~
~-

-77

Glasserte

Ems

GULVFLISER
Morkblá
Grâ
Hvit

Naturfarget
(flammet)

IMUN

118

Glasserte

MEN

GULVFLISER

GULVFLISER

Rødbrune
(rodflammet)

Dugnad
Enebakk Hagelag og Enebakk og Mari menighetsrâd
har dugnad pa begge kirkegárdene onsdag 9. mai ki.
19.00.
Dugnaden er âpen for alle som har graver pa kirkegârden.

Uglasserte
frostsikre

Rosa
Grá
Hvit

118.-

pr. m2

aau Glasserte
luau
GULVFLISER
I

Hvite
159.- pr. m2
Marmorerte 193.- pr. m2
Gylleribrune..293. pr. m2
Format 33x33

AS FLISHUSE
IWOUN NEENNEWARE
NONElApningstider:NON I

VERPETVEIEN
1540 VESTBY
TI-F. 09/95 21 85
TELEFAX 09/9528 17

Mand.-fred ... 10.00-19.0O Lordager... 9.00-15.00

16

FOSS BADEROMSMOBLER
et bad a
bli glad i

ff0 DUSJKABINETf
1/01

,
I

ULTRA-JET
MASSASJEBADEKAR

nilhjørneinng.
80X80cm
Aluminium
ularmatur

-iESSALIT
KLOSETTSETE

m!8 injektordyser,
150 x 150 cm for hjørne

nr. 56. hvit,

MORA ARMATUR
ettgrepsbatterier

ANONSEN BADEROMSMØBLER

0

0

ORA ARMATUR
som dusjtermostat

I
I

1 1pmuim i/f

$

BRILJANT
Passer alle
uttak.
Komplett

Ii

INTRA vaskekar

COLLECTION DUS)

rustfntt VK 50

Hjørnedusj, hvit.

GROHE ARMATUR
RELEXA
dusjsett

.20%

ARROW dusjsetl
74

I,//////,,,/,

Kvalitet og
eleganse

ORAS ARMATUR
OSOVARTIIVANNS

Ettgreps serv. batten

l6R200Itr.
Oramix dusjtermostat

AUTOMATIC
000

DURUD GARD, 1914 YTRE ENEBAKK
TLF. 09924630-MOBIL 030 04997

VILLEROY & BOCH
Gracia kosett, hvit.

NONSEN SYSTEM 55

17

VOW
Video-/hlmopptak Ira
Hagevanning
med slange
og spreder er ikke tillatt. Bilvask med slange er
kulturarrangementer Enebakk
ke tillatt i tØrkeperioden.

RELIGIOSE MOTER

I

jD TEL
Onsdag 9.5. ki. 19.30: Bibel
og bønn.
Torsdag 10.5. ki. 19.00: Søsterring hos Ester østvaag.
SØndag 13.5. ki. 10.00: SØndagsskole.
Ri. 19.00: Pauli G. Stâlesen
og hornorkesteret.
BrØdsbrytelse.
Velkommen til Betel.

Kulturkontoret Ønsker kontakt med personer som
har video-/filmopptak fra Teaterfestivalen 89, eller fra
andre kulturarrangementer I Enebakk i lØpet av 88, 89,
90. Ta kontakt pa tif. 92 60 55 eller 92 60 56.
Kultursjefen

PtNMNtGIIfTEN
YTIE ENEUAKK

KUFINGJIJRINGER

Kontaktlinser
tilpasses
Timebestilláng: hf. 06/81 43 91

LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITUTT NS
Storgt. 21 (Fjellberghjornet)

OPTIKER

OLAV KJØLBERG
GEIR KJBLBERG
M.N.K.F. - M.N.O.F.

HOVELLAST
TRELAST 00 BYOGEVARER

Enebakk kommunestyre
innkalles til mote I Herredshuset mandag 14.
ma! 1990 U. 18.00.
TEMAMØTE: Psykisk utviklingshemmede (PU) (Ca. 1 time).
SAKLISTE:
Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 2.
april 1990.
Søknader om skjenkerett - perioden 1.4.90 - 31.3.92 - 2.
gangs behandling.
Kommunalt tilskudd til STUI-finansiert anlegg
I.L. Driv - Opptak av lan.
Lan 1 Husbanken til videre utlân 1990.
Spørsmâl om ápne møter i formannskapet.
ENØK-tiitak Mjrhalien - Opptak av lan i AEVs
ENØK-fond.
Enebakk Bygdebok - Bind III.
SØknad om fritakelse fra tillitsverv - Ragnar Stensli.
Suppleringsvalg.
Referatsaker.
Eventuelt.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret i kontortiden ki. 08.00 - 16.00. Saklisten er ogsâ utlagt til gjennomsyn pa Enebakk folkebibliotek i âpningstiden.
Kare Kjølle
ord.frer

Enebakk naringsräd

I

LILLESTRØM
Svelleveien 27 - TH. 06/81 1008

Tilbud trykkimp. trelast
22x95 mm terr.bord
48x98 mm justert
48x1 48 mm justert
48x198 mm justert

kr 7.95
kr17.50
kr 25.20
kr33.50

Profilerte terrassespiler

kr

Trehvite, 80 cm hoye

kr

GoritreOlje à251

1141

9900

Alle priser inki. mva. Kontantsalg.

Apningstider: Mandag-fredag

kI. 7-17

Torsdag

kI. 7-18

Lørdag

kI.9-13

MEDLEIVI AV MOTEKJEDEN KVALITEX
<<GUTTA>
I FOKUS

skal 11990 tildele en piakett, <<Optimisten>, til arets bedrift.
Prisens formal er a hØyne kvaliteten og servicenivâet innenfor nrings1ivet, samt heve den generelle kunnskap
om nringene i kommunen.
Forsiag Ui kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner,
bedrifter, institusjoner eller organisasjoner. Det kan
foresiâs bedrifter innen alle bransjer.
Skriftlig forsiag sendes Enebakk nririgsràd, 1912 Enebakk, innen 1. oktober 1990.
Enebakk naringsrâd

TIL

17. MAI
med k1wr fra
Uslerud
Ungdom - Herre

Vekstjord - dekkhark - sand
Dekkbark og organisk gjodsel i sekk.
Transport ordnes.

FOSSUM. JO D
F'2O 5&qde479

.MAI

TIf. (09) 83 72 16- Mobil 030-10 309

KONTAKT OSS - DET LONNER SEC
Superlangdag
til ki.

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL.
Folio Varmeservice
v/Bjern Brodholt, Tomter

TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

GIOUNF
MEN'S FASHION

Lool S6 IN PUS
JERNBANEVN. - 1400 SKI - TLF. 87 28 89
KJØPEKORT VISA.MUL'flKORT GOD PARKERING

KL/ER
UNGDOMIHERRE

2200

18

Utro utt
TV.

Sirommen : (06) 81.55.90
Pr iva t

Mopeder og MC!
Alle typer pa lager.

(09) 92.82.01

C), - Q

1

SZ)FUD10

* Monteririg
a" negler
* Forsterking
* Reparering
* Dekorering
* Manicure

Honda,
Suzuki,
Malaguti,
Yamaha.

Bikinitiden er her. Foler DU deg vel?
Oppstramming med P-12
12behandlinger

Se

kr IUUU.

Hurtig levering.
Alt I deler og utstyr.
Verksted.

pa DINE hender. Andre gjor det.

Forlengelse av negler
SOLA skinner ALLTID
Wolif seng

kr

450.
Runt Berg 's
Motor & Sport A/S

pa Strømmen

nye ror

10 ganger

2010 Strommen
Tit. 06/81 54 23 - 06/81 54 24
kI. 10-17

kr
Stromsvn. 67c. Tit. 06/81 55 90
v/Strømmen storsenter

ER DU GLAD I
EN ALKOHOLIKER?
Ektefelle, far/mor euer kollega?
Ring til oss med problemet,
vi kan hjelpe.
Helt utforpliktende, selvsagt.
Trollvassbu tar mäl av
seg til a vre det mest
seriese behandlingssted
etter Minnesotamodellen.
Vi satser pa kvalitet for deg og din
familie.
Vi kan veilede deg
I finansieringsspørsmãl.

Hos oss er du sikret
trygghet, varme og fellesskap. Ta kontakt hvis du
er glad I den det gje)derl
Ring hele dognet:

003/07 800
Transport fra
Oslo, Hamar
og Bergen

Oslo kontor
02/56 22 95
Bergens kontor

05/2321 17

TROL A SSBU
Annonser leses
av folk f lest

Plantebytte I
grnn a uksjon

HOGFJELLSATER
2985 TYINKRYSSET

22. mai kI. 18.30.

Enebcikk 1-Icigelag
I ár markerer vi Hagelagets 15-ârsjubileum og mØter
Opp pa Bygdetunet:
Der blir det plantebytte og auksjon av planter.
Har du ikke noe a bytte inn eller gi bort, sá MOT OPP
ALLIKEVEL.
Etter plantebytte/auksjon koser vi oss med kaffe og noe
a bite i. Ta med deg kopp og en stol.
ALLE VELKOMMEN.

Man.ons.
TorsAre
Lørdag
TLUOSPEeOD.
7.5. 12.5.
efler sa ienge beholdningen .- kr
._;(
TRILL VARENE REII u
GRILLSKIVER
av svinebog
4390

1,2 KG
BURGERE
pr. kart.

GRILL- og
3950 WIENERPOLSER
4990

Sennep og ketchup pa tilbud

Norema"
Hyttekjokken
IKom
flate
nakker.
innom ose den stiligste 09 mest praktiske hyttenyhet

2 Itr dessert-

pA mange âr - Norema Hyttekjokken.
Fronteno er i ubehandlet furu med kvist.
Enkel a transportere - enkel a montere.

590

Folio

's

bad og kjøkkensenter a/s
ASVEIEN 113. 1400 SKI- TLF. 09/87 2059.

Noremabutikken Spydeberg A/S

1890

Askimvn. 6, (over Matland), Spydeberg
TH. 09/83 87 40

NOREMA®
gjer hjemmet frlvellgere

1 ltr
COCA-COLA

POLLY
POTETLOV
Stor pose

+ pant

000
I

J-ft

19

IF;m jcJ 49tic,
EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

GLASS

EIENDOMSFORMIDLING

Galled Nygàrd

Enebakk glass

BIL

A. NILSENS
BILSERVICE
TORNERUD

-

Askim

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER
JERNB.VN. 2, 1400 SKI

Galled

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

BYGG OG ANLEGG

Lunds Mating
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74

1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

-

tlf. 92 80 80

Guilmedalje i innramming i 1989

Saig av
medaijeskap og innrammede akvarel/avttykk
1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid
-

Bevillingshaver: Adv. Helge A. Tryti
Fjeflveien 55, 1914 TIre Enebakk
k
TO.; 09/92 55 70

REGNSKAP

k
~
ELEKTRIKER
E LE KTR 0 E NT R EPR ENOR FIR MA

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

-

EIL..G

Godkjent regnskapskontor

Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre n00ringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33
-

BRENSEL

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

Minigraver til We
Graving

-

transport.- sprengning

Mur- 09 betongarbeider

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
hf. 09/926118-09/9262 56

094/25 366

-

Raskt og rimelig
Forhândspris

4u

%4z

TIf. 9291 07 Westorhelm, 1911 Flateby

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

,

•

Vestli, 1911 Flateby

PARAFIN

Konkurransedyktige priser hele áret!
TRINTO VERKSTED AS
09-92 55 55 mobil. 094-14 469.

111
NOROL

SPESIALFORRETNINGER
Laste. og personbilverksted
pa Rud Industrifelt
1911 Flateby

-

Fast pris

TIf. 09/92 90 90

utterer alle typer jobber-

till en rimelig pris.
APENT LORDAGER ETTER AVTALE

Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bil Elektro

Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flisleggng og tapetsering.

TIf. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705
BYGG- OG TOMMERM[STER

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09/92 62 94

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

SKEOSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisg4rd, Kjeller
(Skit Ira Fetvri. v/flypIassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
"DROP-IN" 8.30-14. Stengt heig.

-

-

Mobil: 094/30 295

tlf. 92 46 39

Slav C. Jensen
& Søn A/S.

RORLEGGERBUIIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING
All innen • Sanitar • Varme • tioernlserin
TAN NBEHAN DL.

Stein flarre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby

928739
TIf. kI. 8.00-15.00
92 80 31
TH. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

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

SPESIALFORRETNINGER

TRAFIKKSKOLE

-

Videolilming!
Ved alle store og
smà anledninger
Vi kommer
Ta kontakt: Olsen: TIf. 92 52 57
PIIRAINEN. TIf. 92 64 83

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

KVIKK HENS

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Oppiring pa bil
Teorikurs

-

Fase II

TIf. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 8737 10

Masse A Kiasse B
Teorikurs Kjøretimer.
-

-

Om nodvendig møter vi
Iii kjøretimer i Enebakk.

VAKTSELSKAP

zzI1'ataama L95 C
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

ALT I TEPPER

NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
TIf, 09/92 43 40

Man,-fre,9,00-17,00
Tors. 10.00-19.00
Low. 9.00-14.00

DAME-OG
HERREFRISØR
SOL—PARFYMERI

TEPPE. ENGROS A/S

1914 YTRE ENEBAKK

TEGNING PROSJEKTERING

-

mobil 097/57 419 094/27 522

SELSKAPSMAT

Per-Eik østlie a.s

-

Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspy?ing.

Enebakk Tannteknikk

AUTODIESEL

-

-

FRISOR

lIt. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
09 modernisering

SystemMministrasjon AJS
Gaupevelen 29
1914 Ytre Enebakk
lIt.: (09) 92 48 24-924774.

-

Wilhelm Helgesen Motor AS

GODE REFERANSER

1

Roll NssvoId

094/08 438

FLISLEGGING UTFØRES

%n

• Regnskap & Forretningsfersel
• Bedriftsràdgivning

TIf. 92 81 24

-

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

sys.adn

Esso diesel, parafin og fyringsolje

FYRINGSOLJE

DURUD 0-ARD,
1914 YTRE ENEBAXK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

MYRFARET 21400 SKI. TLF. 09-871457

regnskapsforer

- —

ENEBAKK VANS OC VARME

It

SRR.registrert

tlf. 92 63 00

fit. 9246 13

RORLEGGER

1914 Ytre Enebakk

KR

Regnskapskontor

utfører alt i el-installasjoner

1912 Enebakk

.

Hovel Heiaas

StrØmsborg &
Enersen A/S

-

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.

egnskapkoñtor A/S
TIf, 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

Erik Kjelgaard

)

(En ebakk

Alt I glassarbeid

innramming

Alt i innramming

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

Lars M. Enger
Gray., sprengning, transport

-

Iltsigts rammeverksted

Kontakt:

Entreprenor

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

TLF. 8737 37

elendom?

1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

-

KjØpe oiler selge

Erling Rod A/S

Audi

Flateby

SVEIN H. HELLER A/S

1570

TH.

Vi ordner LAN
for kjoper/seger

Fir, era:Jot entire, amok

• Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

Ring 09 92 43 37
.

OG GULVBELEGG
TIf. 92 8021
1911 Flateby
Mobil 030/06 35

TRANSPORT

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fylimasse
-

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

e jlifllctt

20

Enveisk oring pa' Kirkebygda Stadion
Fredagens oppgjør
mellom EnebakkLillestrøm/Fram endte
med en málfest for
Lillestrøm/Fram-gutta.
Enebakk var med bra
etter første omgang,
men da fløyta gikk for
siste gang sto resultatet
0-6 til Fram-gjengen.

Søndag ettermiddag ble en
15-ärsgammel gutt pakjørt i
et gangfelt i ødegârdsveien
pa Flateby. Nrmere besternt
i gangfeltet ved Fredheimveien. Gutten kom sykiende
over gangfeltet da en voksen
mann kjørte pa ham. Gutten
ble ikke alvorlig skadet, men
matte pa sykehus og gâr nâ
med kiave. Han er psykisk
utviklingshemmed, men har
god trening i a sykie og kan
kjørereglene bra. Ifølge vitncr var gutten uten skvid i
ulykken.

Arne Storstrøm
Vansker
Det var tydelig vansker i
Enebakk laget fra starten av,,
Lillestrøm fikk en knalistart
og ledet 0-1, allerede etter
fern minutter. Enebakk
begynte a komme seg etter
en halvtirnes spill, og med et
fint press og farlige sjanser
burde det ha butt mâl. Men
isteden for utligning til 1-1
gikk Fram-gutta opp til 0-2
som forsvaret til Enebakk
matte Ia pa seg.

Stygg k.jøring
Del er mye stygg kjøring i
ødegârdsveien. Folk kjører
alt for fort og det nevnte
gangfelt ligger utsalt til.
Mange har ment at del bare
var et tidsspørsrnâl for det
ville skje en ulykke pa strekningen.

I

il

Sterkt ut
I annen orngang gikk Enebakk sterk ut i hap om a
utligne, men det skulle fort
vise seg hvilken dag dette
skulle komme til a bli..
Allerede etter 11 minutters
spill økte Fram ledelsen til 03. Na ble Enebakk virkelig
hengende bakpâ mens Fram
gutta fortsatte sitt fine spill
og etter 30 minutter av annen
omgang var stillingen 0-5 Iii
Fram.
Men sâ snudde plutselig
kampen og det ble morsom
fotball a se pa. Begge lag
hadde fine sjanser og
Enebakks Tage Pettersen
bl.a. sendte et fint skudd.
Men da signalet gikk for
siste gang stod resultatet 0-6.

Komikk&..
Lensmannen fikk beskjediTi
ulykken raskt, men hadde
ikke aniedning til a rykke ut.
Fra Lensmannskontoret far
vi opplyst at ved mindre
skader har de ikke by a
rykke ut. Dette pa grunn av
budsjettmessige ârsaker.

Stafetten

Enebakks lag:
Roy Brunstrøm.Frode Lindberg,Stig Rømo,Fred Sandâs,
Bjorn Ivar Stubberud, Dag
Kristian Olaisen, Roar Sandas, Ronde Schade, Jørn
Adolfsen, Ronny Lund, Lars
Furuseth, Tage Pettersen,
Atle Haraidsen.

Den tradisjonelle Folios0tafetten gikk av stabelen pa
As fomge onsdag.
Driv stilte med tre lag, og
kom hjern med sterke
plasseringer.
I senior ble det seier til As,
men med Drivdarnene bare
16. sekunder bak . Tiden ble
22.27.
Laget besto av:May Bente
Weng, Kjersti Kongsten,Christine Teig,Elisabeth Taraldsen,Lene AmbjØrnrud,Liv
Kjensli og Aud Hønsi.

Seniorlaget til herrene kom
inn til en tredjeplass - pA
tiden 19.26. Her var det
Oppegârd som bk seieren
med NLHYs 1.lag pa andreplass.
De syv herrene fra Driv var:
Ole Morten Weng, Ton
Freany, Ole Kr. Ruud, Geale
de Vries, Kjell Terje Holen,

Viggo B Karisen og Eldar
Hoe.
I klassen for juniorer kom
Drivgutta inn til en
kjempefin fjerdeplass, til
tross for kluss pa en etappe.
Dette er et lag man skal se
opp for i fremtiden. Med noe
mere rutine skal nok disse
gutta bli vanskelig a slä.
Tiden ble 21.40, og laget
besto av: Tommy Gravlien,
Jørn Ege, Knut Jo
Strømsborg,
Alexander
Schønernann, Fredrik Rasmussen, Andreas Joner og
Richard Finnerud.
Til søndag er det duket for
varens vakreste eventyr Holmenkolistafetten, og der
blir mange av disse navnene
A finne. Driv stiller ogsâ der
med tre lag - darner og herrer
senior, og veteraner hener

Redaksjon og ekspedisjon:

'010tieft
I

En ung gutt ble søndag
pâkjørt i et gangfelt pa
Flateby. Lensmannen
kunne ikke rykke ut da
skaden som oppsto ikke
var alvorlig nok.

Nyberg
Postboks 62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92 65 40
Tehefon ann. 92 65 50
Tif. telefax og eksp. 92 60 04
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 32 98

Foig med
Tommy Gravlien lØp for ste etappe pa juniorla get.

i

nwrmilloet

(11

Studer
anrOflSefle

h

tA1Ett

Service til
alle i Enebakk
Vi henter, leverer, itiner deg gjerne en annen bil
(kr 1 00/dogn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvahitet.
TIf. 09-9244 14. - 09-92 45 65

0=4@10TTERBECK

Privattelefoner:

Annonsepriser fra 1.10.89

Redaktør Lisbeth While 02/52 39 09
Journalist Anne-Grete Lossius 92 62 76
Annonsekonsu lent Ella M. Wenhi 92 63 39
Annonsekonsu lent Solveig Eriksen 06/83 72 56

Inntev. frist: Rubrikkann.: Mandag it. 12.00
Forretn.ann.: Mandag ii. 9.00

Avien trykkes I Indre Smaalenenes Avis

1. side pr. mm kr 5.95
Atm. plass pr. mm kr 290
Tekstside pr. mm kr 3.90

Abonnementspris:
Kr 140,- pr. hatvár, kr 280,- pr. âr

