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Mot nedleggelse'av posthuset
Befolkningen i Dalefjerdingen ma sansynligvis gi
tapt i kampen om A fit beholde posthuset sitt. Etter
det Vignett erfarer gAr det mot en nedleggelse av
posthuset allerede fra høsten av.
Lisbeth Wille
Del er poststyrer Ingrid
Brevig ved Dalefjerdingen
postkontor som kommer med
denne triste meldingen. Da
Vignett snakket med henne
torsdag hadde hun nylig vrt
i kontakt med Ski postkontor
etter at hun hadde mottat en
meidig om at postkontoret
skulie legges ned sA tidlig

sornj..juni. Hun fikkda
avkreftet rvktene, men sier
at postkontoret sansynhigvis
vil stenge en eller annen
gang i løpet av høsten eller
vinteren.

Omplassering
Ingrid Brevig har vert
ansatt som midiertidig poststyrer ved posthuset i snart
fern âr nâ. Med seg i slalien
har hun en vikar som har
vrt ved postkontoret like
lenge og et postbud.
Selv vii hun bli overflyttet
til Kirkebygden postkontor
ved en nedleggelse, mens
postbudet vii fortsette omdelingen pa en utvidet rule.
Hva som skjer med vikaren
er ennu uvisst.

Landpostbud
Ved nedleggelse av postkontoret vil befolkningen i
den hue grenda miste nok et
tiibud.--Det er stort sett eldre
og mødre med barn som
benytter postkontoret i dag,

forteller Brevig,- og fordi det
heller ikke finnes noe skikkehig busstilbud i Dalefjerdingen, er det jo denne gruppen som blir hardest rammet.
Brevig understreker videre
at del som en erstatning vii
innføres en landpostbudtjeneste. Den fungerer pa den
mâten at folk henger gule
brithpstkase sine.
liver gang de ønsker en service, sâ kommer iandpostbudet
pa døra og selger fnmerker,
henter pakker, tar imot postgiroer og utfører de tjenester
en eliers finner pa et postkontor.

Billigere drift
Mildrid Gustavsen ved Ski
postkontor avkrefter ryktene
om nedleggise hell. --Dette
har del vrt snakk om i
mange âr nâ, sier Mildrid
Gustavsen,--uten at det har
vrt gjort noe med del. Etter
at vi overtok postomdeligen
etter Lillestrøm, tok vi saken
opp pa nytt igjen, men det er
ikke fattet noe endehig ved —
tak.
-- Men, man skal jo drive
Iønnsomt, avslutter Gusiavsen, --og jeg er overbevisst
om at posthuset i Dalefjerdingen kan drives iangt
billigere uten at det gâr Utover servicen.

OPTISK SYNSPROVE
Timebestilling
Kjolberg Optiske a.s
Brotergata 2
v/Vinmonopolet
LiUestrøm
TIf. 06/81 16 22

Fortsatt gratis utleie

Apne
formannskapsmøter

Sport

Skolestyret vedtok sist uke at
ordningen med gratis utleie
av skolens lokaler til lag og
forefinger vii oppretthodes.
Skolestyret vedtok videre a
opprette den nâvrende delingen av 3. klassetrinn ved
Ytre Enebakk skole
s.4.

Mandag vedtok Enebakk
kommunestyre a innføre âpne
formannskapsmøter som en
prøveordning gjeldende fra 2.
halvâr 1990.
Tom Nilsens (SV) forslag om
A innfØre dette som en permanent ordning falt mot 4 stems.16.
mer.

Enebakk har hentet sine første poeng i 5. divisjon etter
helgens kamp mot Fendstad.
4-2. ble sluttresultatet etter
S.10.
en knailgod kamp.
Etter anmodning fra vâre
lesere bringer vi denne uken
en komplelt liste fra Drivs
S. 11
minimaraton.
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Stine - 6 fir

Thorild Hagen

Kjetil, øystein, mamma og
pappa gratulerer deg sâ
masse med 6-ârsdagen den
19. mai.

Gratulerer med 17-ârsdagen
16. mai.
ønskes av Randi, Rune,
mamma og pappa.

Gudstjenester
Torsdag 17. mai
10:30: Man Kirke. Familiegudstjeneste vløvstegârd.
12:00: Enebakk kirke
Familegudstjeneste v/ Heigheim.
Søndag20 mai
11:00: Enebakk kirke.
Familegudstjeneste vi øvstegârd.
11:00: Mari Kirke. Familiegudstjeneste vi Heigheim.

Eva

Kristi Himmelfartsdag
11:00: Enebakk kirke
vi øvstegârd
11:00: Man kirke. Familiegudstjeneste v/Helgheim

Diakonutvalget
Arrangerer busstur se ann.

\T1 gratulerer Eva med 13-

ârsdagen 16. mai.
Mamma, pappa og Misse.

Emaus
17. maifest

se ann.

Hagevanning

sc ann.

Bent Madsen

Anne Aarskog

Sanitetsforeningen
arr. IimiIictur

Barnefilmene denne uken er
en popular film fra den gang
foreidre og besteforeidre var
barn,-TOYA. Hvem husker
ikke denne flyktningerjenta
.fra dqt
Europa som
under dram atisk flukt fra
hjemlandet, mister hele
familien. Toya blir adoplert
av en norsk familie, og alt
ser Ut til a ordne seg for
henne, helt til hun blir
mistenkt for tyveri.

se ann.

Plankemarsjen

Sc

ann.

Betel
Ukcns møtcr

se ann.

Stell av graver

se ann.

Sommertider
pa søppcltyllplasscn se ann
Betel Ungdomskor
Gospclnight

Gratulerer med dagen 16.
mai.
Hilsen fam. Madsen

Jan Wickstrm

Hipp hurra!
Masse varme gratulasjoner
med dagen 17. mai ønskes
deg fra oss i nr. 12.

HURRA!
Mamma og pappa gifter
seg.

SC ann.

Derfor alle voksne; Ia med
dere barna pa kino denne
søndagen og fâ en god
følelse av nostalgi.
YOUNG EINSTEIN Einstein, relativitetsteoriens far,et av verdenshistoriens store
navn, en vitenskapsmann og
tenker forandret var Modes
skjebne. Men hva vet vi om
Han var inspirasJonen
til egne verdieJ deres liv...
-Dead
Poets
Society.

Hos Bent-Age og KnutVvilliam er gleden stor. Det
ble ei lillesøster og ikke en
bror. Ann-Elisabeth liar vrt
ensom "svale" blant gutter,
nâ gleder hun seg stort og
sitter ikke og "sukker"
Bent og Frank Rustad, 1912
Enebakk.

"Den 17. du fyller âr. Hper
du mange harde pakker (med
lego) far. Hvor mange âr du
blir, vi toper ci. Man er jo
ikke eldre cnn man føler
seg.
Mange gratulasjoner fra oss i
Skoleveien 10.
tv

(Laila Bovold og Morten
Eidsvold)
Vielsen finner sled i Enebakk
Kirke lØrd. 19. mai ki. 1500.
Adresse for dagen: Ignarbakke.
Kurt og Tony Eidsvold.

mannen Einstein-og om hans
ungdom! Visste du f.eks. at
han i 1905 fant opp formelen
for spalting av 01-atomet,
som dermed tilførte det
vikügbgetbob1er...
En kjempémorsom film for
ungdom og voksne!
Onsdag og søndag vises
DAGEN ER DIN med den
nâ sâ populre Robin
Williams i hovedrollen. Mujøet er hentet fra en kostskole
i USA for de bedrestilte lag
av folket. Aret er 1959.
Skolen star for tradisjonelle
og autoritre holdninger-noe
som skaper konflikter for
den nyc engelsk1reren. Han
vil nemelig stimulere deres
selvrespekt og deres evne til
A tenke selvstendig. Derfor
representerer han en fare for
skolen og del systemet den
representerer...
Han var inspirasjonen til
egne verdier i deres liv!

Inger
ROBIN
WILLIAMS

DMEN EN
ERDIN

PETER WEIR
FILM

KJOP eller SALG
Nov en annonse I 01rotlett

Johs 13, 12-17 "Tjenersinnet"
Da Jesus ba disiplene stelle i stand pâskernâltidet - var
det ingen av dem som tenkle pa a vaske gjestenes
føtter. Vanhigvis var dette siavenes oppgave og ikke
srlig pâaktet.
Men under mAltidet begynner Jesus selv - Mesteren - a
vaske disiplenes føtter. Dermed forkynner Jesus ogsa i
gjerning hvem han er og hva Hans frelsesverk betyr:
"Menneskesønnen er ikke kommet for a la seg tjene,
men for selv a gi silt IN til en løsepenge i manges
sted". (Matt 20,28)
Nâr Peter protesterer pa a bli vasket av Jesus far han til
svar: "Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del i
meg!" (v.8)
Den som bøyer seg for Jesus og lar seg vaske ren ved
Jesu blod blir delaktig i selve det evige liv. ---"Jesu,
hans sønns blod renser oss fra all synd. (1. Johs 1,7)
Men Jesus sier ogsa noe mer:
"Nâr da jeg som er Herre og Mester har vasket deres
føuer, sa skylder ogsâ dere a vaske hverandres føtter"
(v. 14). En sann Jesu etterfølger er kalt til a tjene andre
bade ved a forkynne Guds ord og a gjøre "Kristi
henders gjerning".
Det er noe a prove seg pa i mote med vAre
medmennesker - i familien, i nabolaget og pa arbeidsplassen. Eier vi noe av Jesu sinnelag i mote med dem
som havnet pa skyggesiden? "Jeg har gilt dere et forbilde, forat ogsâ dere skal gjore silk som jeg har gjort
mot dere". (v. 15)

Birger Helland

Vannski oppvisning pA
Mjler 17. mai

Busstur til
Barums
Verk
Enebakk diakonulvaig
arrangerer tur til Berums
Verk og Asker museum. PA
Brum Verk er del mange
gamle smâ forrelninger som
er restaurert og hvor det blir
anledning til a gâ rundt og
kose seg og handle hvis man
ønsker det.Man oppiever et
sregent og koselig miljo.
Derfra reiser vi til Asker
museum hvor vi først far
servert kaffe og kaker. Her
blir del en omvisning og pa
ettermiddagen spiser vi
middag pa Holmen Fjordhotell. Vi tror det vil bli en
fin tur. Urn du er dariig til
bens og er- avhengig av rul lestol, gastoi e.1. er det ingen
hindring for a vre med. Du
skal fâ hjeip.

Den 17 mai er alle vannskientusiaster invitert til
Mjr for a se Line og Jan
Thomas Tostrup fra Ytre.
Line og Thomas har nyiig
kommet tilbake fra et bein
-hardt treningsopphoid i
Florida og sammen med
atte andre vannskiiøpere fra
Enebakk vannskiklubb vii
de holde en oppvisning pa
Mjrvann.

TAKK

Hjertellg takk
for gayer og blomster jeg
fikk pa min 80-arsdag.
Spesiell takk til Skolemusikken.
lijørdis Sundby,
Flateby

Takk
for oppmerksomheten ved min 60-6.rsdag.
Oddvar Skaug

Vi forbeholder oss retten til kutte ned p1 for lange innlegg etter beste ski ønn. Du
kan skrive anonymt, men redaksjonen mA ha navn og adresse

ABC Bank
Enebakk
Hovedstyret i ABC Bank
besluttet den 24. f.m. a nedlegge ABC banks kontor i
Kirkebygda.
Del ble i den forbindelse
sendt ut et informasjonsbrev
til alle kunder over 18 Ar.
Denne informasjonen gikk ut
pa a informere bakgrunnen
for vedtaket.
Arsaken til nedleggeise er
ikke ene og alene bytte av
bankforbindelse for Enebakk
Kommune, som ordfører
Kâre Kjøile papeker. Men at
del er en vesentlig arak, kan
vi ikke komme utenom, da
en belydelig del av kapitalgrunniaget for kontoret i
Kirkebygda dermed forsvant.
Banken har som mAl a gi
innbyggerne en tilfredstiilende bankservice og samtidig sikre en økoñôñisk
bedrift. Ved opprettholdelse
av 2 kontorer i Enebakk vine
dette vre umlig.
Enebakk Kommune har
valgt a satse pA Ytre Enebakk for framtidig utvikiing,
bade nAr det gjeider nringsvirksomhet og pA boligsektoren. ABC Bank har na
del største kundegrunnlaget i
Ytre Enebakk og noe mAtte
gjØres med denne filiaien.
Det er derfor ganske naturlig
at banken veiger a etablere
seg der utviklingen skjer.
Dette kontoret bli derfor
opprustet, og vii i framtiden
fortsatt vre en bank som vii
bevare den lokal forankring.
Vi vil satse pa a gi et
førstekiasses banktilbud med
alle banktjenester til vare
kunder.
Vi vii korrigere pAstanden i
ordførerens brev vedrørende

at ABC Bank Enebakk har
overtalt Enebakk Sparebank.
Enebakk Sparebank fusjonerte med Sparebanken Oslo
Akershus i 1972, som igjen
fusjonerte med Feiiesbanken
i 1985 og den nyc banken
fikk navnet ABC Bank. ABC
Bank er den samme banken
som har vrt Enebakk
kommunes bankforbindelse i
alle Ar. Disse sammensiutningene er et resultat som
føige av den aiminnelige
utvikiing av vart samfunn,
med tanke pA a drive en tiIfredstiliende bankdrift, bade
ut fra øko-nomiske og servicemessige hensyn.
Samfunnsmessige endringer
som osA bankene blir pAvirket av, gjor sin til at det
'a1d1i ef gilt garanhier hvordanbankstrukturen blir seende
ut.
Kotoret i Kirkebygden ble
høsten 89 pusset opp og tiirettelagt for a kunne gi vare
kunder bedre bakservice.
Dette viser at banken pA
davrende tidspunkt ikke
hade noen maisetning om
nedieggelse av kontoret.
Til slutt vil vi uttrykke forstAelse for de av vare kunder
som føier de blir direkte
berørt av dette vedtaket, men
vi hAper vi i framtiden
fortsatt vii ha del samme
gode forhoid til bygda og
kundene vAre.
Med vennlig hilsen
SPAREBANKEN ABC
Enebakk
Bjørg Aasli

Kommunes
forslag til
milj Øvernplan 19902000
Kirkebygden Vel ser med
glede at Enebakk Kommune
presenterer sitt første utkast
til miijøvernpian for perioden
1990-2000. Det er et godt
stykke arbeid som ligger bak
foreliggende utkast. titkastet
er samtidig et grunniag for
kristisk vurdering og konstruklive innspiil nA som
planforsiaget er butt presentert utenfor kommunens
vegger.
Kirkebygden Vel har i
mange Ar førsøkt a vre en
aktiv pAdnver i miljøspørsmAl I kirkebvgden. VArt
'Prosjekt Eke.beg4a1iPI l-!ru---i-----forlengst feiret 10-Ars jubiieurn, men blir fortsatt nedpriontert og skjøvet ut I det
usvisse. i det foreliggende
pianulkast blir utbygging av
hovedkloakk for Ekebergdalen i kapiltel 3, Vannforurensing og aviøp, tidfestet
til 1992/93.
Ekebergdalen bør sees i
sammenheng med vanntilførsel i svei Kirkebygden/Hammeren/Dalefjerdingen som i Ytre Enebakk.
Andre stikkord er friluftsliv,
trafikksikring og endelig tilgjengeiighet for utvikiing av
de omrAder av Ekebergdalen
som er regulert til boligomrAder.
Kirkebygden Vel ser
Ekebergdalen som den viktigste miijømessige enkeltsaken i Kirkebygden.
Med hilsen styret I
Kirkebygden Vel

B fittur for Klubb 1
Klubb 1 pa Flateby skal
ogsA i Ar pA en bAttur opp o
ned iangs kysten. For
finansiere turen har de laget
en del bilder som de selger
pA Flateby senteret. Dc har
ogsA halt et kakelotteri. Tilsammen har kiubben fAtt inn

kr. 2.500, som er en sped
begynnelse. Men de trenger
mer og er derfor interesserte
i smajobber.
Dersom noen har noe de
skuile ha utført ber vi dem
kontakte Klubb 1 pa Flateby.
Arne Storstrøm

Sondag 20.5.
B) 16:30 Toya
U) 18:30 Young Einstein
V) 20:30 Dagen er din
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Fortsatt gratis
utleie
runnes med at dette er et
kommunalt ansvar, og at det
er lite moraisk a Si opp folk
for sâ a overta samme jobb
pa dugnad. Skatteteknisk var
ogsâ enkelte sterkt i tvil om
en slik kontinuerlig jobb
kunne utføres pa dugnad.

Gratis utleie av skolelokaler til lag og foreninger opprettholdes,
men begrenset til fire
dager pr. uke.
Anne-Grete Lossius
Skolestyret har nâ endelig
avgjort at utleie av skolelokaler fortsatt skal vre
gratis de første fire
ukedagene. Utleie utover
dette ma det betales leie for.
Lag og foreninger som
benytter skolene har fâtt tilbud om a overta tilsynsvaktordningen for pa den
mate a fâ ned utgitlene pa
skolebudsjettet. Ved fristens
utløp hadde kun noen fA gitt
tilbakemelding, og ingen var
interressert i a overta en slik
jobb pa dugnad. Dette beg-

Ny behandling?
Skolesjef Hans Erik Holm
er glad for at denne saken
endelig er kommet i havn.
Utgifter vedr. utleie av skolelokaler har vrt behandlet
med jevne mellomrum i
rundt halvannet ar. Bade
betalt leie og stenging har
vrt diskutert. Saken blir vel
neppe liggende i ro sa lenge.
Skolebudsjettet er stramt, og
hva som vii skje ved høstens
budsjettbehandling er et âpent spørsmâl.

upeft
Tredefingen opprettholdes
0

3-delingen opprettholdes
under forutsetning av at
kommunestyret tilleggsbevilger midler til en
ekstra krerstilling.
Anne-Grete Lossius
Skolestyret vedtok pa sist
mote a opprettholde den nâvrende kiassedeling for 3.
klassetrinn ved Ytre Enebakk
skole. I vedtaket heter det at
forutsetningen for oppretthoidelse er at det gis til leggsbeviigning fra kommunens side. Saken ma
derfor behandles i kommunestyret og blir ikke endelig avklart for i junimAned.
Bakgrunnen for forsiaget
om sammensiâing fra 3 til 2
kiasser pa tnnnet er at skolen
ikke er tildelt timerammer

som gjør det mulig a opprettholde dagens niva med 3
klasser. Kr. 85 000,- for
innevrende ar er minimumsbeløpet som ma tilleggsbevilges. Dette er tilsvarende 1 hererstilling fra
skoleârets begynnelse og ut
âret.

Fleksible regler
Skolestyret har i samme mote diskutert fieksible regler
for klassedeling, etter Ønske
fra kommunestyret. Dette for
A finne fram til ordninger
som gir nødvendig stabilitet
i kiassedelingen uavhengig
av mindre eievtallsendringer.
Forsiaget fra skolestyret gar
ut pa at klassene settes opp
etter gjeldende regler for
kiassedeling som er max. 28
elever pr. kiasse. Kiassedelingen opprettholdes med

inntil 30 elever pr. kiasse det
pa-følgende skolear nar elevtallsøkningen ikke var kjent
for kommunestyrets budsjettbehandling for det angjeldende âr. Det vii si at
kommer det til nye elever i
løpet av skoleâret blir klassen opprettholdt ut aret med
30 elever.
PA ungdomstrinnet settes
kiassene opp med delingstail
pa 30. Overføres kiasser uendret fra barnetrinnet, beholdes klassedeiingen selv om
elevtailet pr. kiasse er nede
pa 28.
Bade pA barne- og
ungdomstrinnet foretas deling umiddelbart nar eievtailet pr. kiasse overstiger 30.
Saken blir avgjort i kommunestyret.

Mop-bronse til Mj*wr

Bronselaget fra Follomesterskapet i rnopedkjØringfv. Kristin Sytveit, Martin Olsen,
Trine Karlsta4 Henning Sater og Tor Waaler.

Lag og for eninger vii for isa!l kunne drive i gratis lokaler i
føige vedlakel i sko1eslyret sist uke.

Elevene ved Mjrer
Ungdomskole gjorde
nr sagt rent bord i
Follomesterskapet i
mopedkjøring sist heig.
Tre pokaler ble fangsten etter helgens dyst.
NA gAr fern av elevene
videre til NM i Spydeberg den 26 mai.

Lisbeth Wille
NOUN OkTk—
fUER

60IDU FOFMtACT
kOR!E' RI$tZ FINNR OU I AVIt

UNtER RVORIVIMEN "REISEUV."

--Da vinner vi, sier en
optimstisk Martin Olsen o
ler. Nei, det skortet ikke p
optimismen blandt de seks
deltagerne da de poserte for

fotografen med sine respektive premier.
Mopedkjøring ble innført
som valgfag pa Mjr I fjor
og skal vi dømme etter det
høye elevtallet i kiassen , er
dette noe som fanger eievenes interesse. For en tusenlapp fAr elevene kjøretimer
og mopedlappen etter endt
semester.
Mopedherer Viggo Jensen
understreker betydningen av
et slik opplegg. --I Akershus har det ikke vrt noen
dødsulykker I denne aldersgruppen det siste aret og
prosentvis er det en nedgang
i antall ulykker med 35-40%
I helgens mesterskap ble

Mjr nummer tre sammenIagt av skolene mens Kristin
Syiveit og Trine Karistad
sørget for henholdsvis første
og fjerde plass biant jentene.

Tanja reiser til
Polen
og ønsker seg barnetøy.
Dersom du har flOC baby
toy liggende tar hun det
gjerne mcd.Ring Jorunn
AIihei for avhenting av
tøycl. Sc annonsc et annct
sled i aviscn.

V101lett
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E-verk besok pa Stranden
" Brann oppstAtt etter at
spiker var slAtt inn i sikring. Kostnad: 150 000.
De vanhigste brannArsaker forkiares og
diskuteres. -Se etter
brune merker pa stops ler og ledninger! Det
kan vre første tegn til
brannutvikling.
Anne-Grete Lossius
Enebakk Energiverk besøker
i disse dager barneskolene i
kommunen. Det er i hovedsak 5. kiassingene som far
besØk, men pa Stranden skole pa Flateby er del 6. Masse
som har vrt sâ heldige.
Elevene blir vist iitt av
hva den daglige jobben pa
E-verket bestãr i og de far
oppiering i hvordan strøm
fraktes, fordeles og brukes,
og om faremomenter ved
uvettig bruk og instaiiasjon.
EN0K- tiltak blir ogsä sâvidt
berørt.
Beste elev.
Etter en 3-timers gjennomgang far elevene et spørreskjema de skal svare pa for a
se hvor mye de har lart
Den beste eiev ved hver skole vii fâ en tur til Akershus
Energiverk pa Rânâsfoss.
E-verket har ailerede besØkt
barneskolen i Ytre og denne
uka star Kirkebygda for tur.
Brann
Den formeile undervisningen
ble foretatt av Per Solberg
fra Folioverkenes servicekontor, som holder lii pa
Nesodden.

Klasse 6 h ved Stranden skole overfører srØm fra kraftslasjonen til bygnin gene.
Det ble vist fram støpsier.
ledninger og annet som var
skadet pa forskjellige mater.
"Reparerte" sikringer ble
vist fram, og faren ved slike
ling ble forkiart. Det ble vist
til spiker som var slâtt inn i
sikringer for at disse skulie
tAle mer strØm, noe som
medfører overbelastning pA
kabelen og som igjen kan føre til brann.
En brann som hadde oppstAtt pA grunn av en slik
uvettig handling kostet eie ren av huset kr. 150 000,-.

Forsikringsselskapet dekket
ikke skaden da de sA Arsakeq
Røyken er giftig
Elevene fikk se forskjellige
typer E-materiell som var
butt svakt brune, noe som er
første tegn til at brann kan
oppstA, og ble bedt om a
følge med i hjemmet. Et
støpsel med brennmerke pa
ble vist og del ble gjort
oppmerksom pa at røyken fra
en slik kan vre livsfarlig.
Dette fordi omtrent all matenell er i plast som utvikler

mye giftig røyk.
kraftstasjou,
og forskjeliige typer
bvgninger ble vist. Elevene
skuile sorge for at alle
bygningene fikk nok energy-i.
noe som ikke var hell enkelt
da stadig Here kabler mAtte
tas i bruk for A nA mAlet.
!Ti!

Hans Jacob Brevig, inspektr -''pjii
opplvser at del er første Aret
de bar denne undervisnmgen
i Enebakk. men rener med
at denne vii fortsette i samarbeid med Folloverkenes
servicekontor.

GRATUIASJONSKUPONG
La bygda ta
del I dine
sma° og store
gleder

Send
gjerne med
bilde

Gratulasjonen gjelder:
Navn
Adresse:
Postrir./sted:
VAr adresse: Vignett,. Postboks 62, 1912 Enebakk

Gratulasjonene ma vre oss i
hende senest mandag kI. 12.00

Inspisering av El-verkets kranbil. Fra venstre icerer Trude Johansen, elevene
Heidi Akselsen og Sindre østga°rd og El-verksmontØr Johny Kjensli.

MED HJELMEN
PATOPPEN
VERNAR DU
KROPPEN
A

to ,tt
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"Gamle" barneleker blir som nye
Kaste hestesko - HØ1 i
hatten - Kubbespill 10tur - Ringleiker m.m.
Anne-Grete Lossius
Joda - pa Kirkebygda skole
var det stor aktivitet forrige
mandag. Gamle barneleker
skulle holdes i hevd. Ungene
skulle 1re de gamle barnelekene for de helt gâr i
glemmeboka. Og alle stortrivdes med opplegget.
Hele skolen var i aktivitet,
fra 1. til 5. kiasse. Over alt
pA omrAdet var det lek og
moro, med hesteskokasting,
kubbespill, 10-tur, ringleiker,
høl i hatten, styltegAing og
slengtau.

Per Sjuspring
Gamle sangleiker ble utført
etter sang fra glade barnestemmer. Per Sjuspring, ogsA
brukt i gammel folkedanstradisjon runget gjennom
lufta. Joda, arrangementet
var vellykket.
HØ1 i hatten var nok litt
vanskelig for noen. "Hvilket
guttenavn begynner pA 0?
Ole er feil". StyltegAing var
heller ikke sA helt enkelt,
men ungene var herevillige.
Kanskje litt mer spennende
enn A sitte inne A 1re
"matte" en fin vArdag?

Fast aktivitet
Barna var delt inn i grupper
og ambulerte, sA alle fikk
prove seg pA alle aktivitetene. Det var rundt 140

Ringleken/dansen "Per Sjuspring" IfØres av glade barn.
barn pA skolen den dagen, og
kun 7 1rere, men opplegget
fungerte bra selv med sApass
fA voksne tilstede.
Grete Kittilsen, 1rer ved
skolen opplyser at de en
gang i Aret skal forsøke A
gjennomføre et slikt arrangement. MAlet er A fA
barna til A ta i bruk de gamle
lekene, bade for selv A
benytte seg aviekene i ftitiden, og for A videreføre
disse fine lekene til fremtidige generasjoner. I dag er det
slAball, fotball og strikk som
stort sett er aktivitetene som
foregAr.

Full konsen(rasjon md li/ford Ireffe md/el.

Fra gamle dage...

Godt frammøte pt
1/2-ãrsmøtet
til ElF.

Rundt 20 medlemmer hadde
tatt seg tid til A komme, noe
styret sA seg godt fornøyd
med i forhold til frammøtet
de senere At.
Arsmeldinger fra skigruppa
og hAndballgruppa ble referert.
Skigruppa har hatt bra
aktivitet selv om snØen har
glimret med sitt fravr. 18
kretskonkurranser har man
deltatt pA. Terrengkarusell
har vrt arrangert som erstatning for for tidligere Ars
skikaruseller. Medlemstallet
er økende. Leder for gruppa
er Inge Bø.
HAndballgruppa har ogsA
hatt et aktivt Ar. Dc har liisammen arrangert 82 kamper
i perioden. Damelaget har
vrt pA turnering i Danmark.
Frammøtet pA treningene har
vrt bra. Svein Amundsen er
leder av gruppa..
Arne Nordli fra Akershus

Idreuskrets hotd4
om ILlS (Idrettslaget i sentrum). Det skal nA satses pA
mer allidrett/familieidrett.

17. mai fridag ogsA
for 1arere

Denne statslige eldre herre er Haakon Grønland (født i
1865). Han var sØnn til lir Thomas GrØnland (som
eide Blinderen) I sine unge dage var Grønland i USA.
Han hadde bLa. vrt guligraver iAlaska. Han kom tilbake til Noige og bodde en tid i Eidsvoll. Han døde
under krigen pa Enebakknesset. Han var en mneget
habil mnusiker og lagde sine egnefioliner.

17. mai har ogsA kererne
fri pA uk uinje med andre
borgere. Denne dagen er
fridag ogsA for denne
yrkesgruppen og skolestyret ønsket ikke A pAlegge kererne overtid.
Derfor har de fri og
kan disponere sin fritid
slik de selv ønsker. Det er
skolestyret sitt fulle
ansvar om kererne ikke
gAr i barnetogene 17.
mai. Man kan ikke
pAlegge noen A arbeide
gratis.
Rektorene har betalt
for nødvendig administrativt arbeid og vaktmestrene fAr lØnn kombinert med avspasering
for flaggheising.
Skolestyret vii ta saken
opp til fly behandling etter erfaringer høstet fra
Arets feiring.

Ilijnctt
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ekotek-lwring gjennom lek
I Enebakk holder
Lekoteket til i
Kirkebygda. Der blir
alle med funksjonsvansker hjulpet sA langt
det lar seg gjøre.
Anne-Grete Lossius
Lekotektjenesten er et lilbud
tit funkjonshemmede førskolebarn, og andre barn som
har behov for trening og stimulans. Lekoteket lâner ut
bøker, leker og spesialmaterieli best mulig tilpasset del
enkelte barns funksjonsproblem. Dette er ofte kostbare
spesialieker som del kan were vanskelig for foreidre a
skaffe seg.
Veiledningstjeneste for foreldre er ogsâ en del av tilbudel.
-

Tnning gjennom lek
Hver mandag har lekotekleder Liv Hagen timeavtaler
med famiiier som har behov
for veiiedning. Da blir nye
leker utprøvd og "gamle"
byttet. Foreidrene far veiledning i a bruke spesialieker sammen med barnet.
Del blir opplyst at foreidre

kan henvende seg direkie tit
Lekoteket for avtale om Ønskelig.

Spesialtrening
2 dager i uken kommer del
barnegrupper tit Lekoteket
for spesialtrening. Del er barn som er hemmet i en eller
flere av sine funksjoner. Mange barn er i dag ogsä understimuierte. Mâiet med virksomheten er at barnet skai bli
best mulig hjulpet for a stâ
sterkere rustet tit skolestart.
Skoiebarn er ikke medtatt i
ordningen slik den fungerer i
dag, men del er mulig del blir
en forandring pa dette nâr
den nye PU-reformen er
gjennomført. (Reformen for
tilbakefønng av psykisk utviklingshemmede tit kommunene).
Del blir understreket at
helsesØstrene i kommunen er
dyktige tit a se probiemer i
tide.

Kommunens fØrskoleteam.. Fra venstre: Liv Hagen, Anne-Mar grethe Prein og
og Janicke Eckoff i seiskap med noen av spesiallekene ved Lekoteket.

Oppsøkende virksomhet
Besøk i korttidsbarnehagene
for 6-âringer, barnehagene og
barneskolene er ogsa en del
av arbeidet som gjøres av de
3 hyggelige damene som
utgjør "førskoleteamet" i
kommunen.

Mye ungdom p Mj* ver
a
O

Enebakk bygdebok
I perioden fra 11. mai tit
tirsdag 5. juni vii manuskriptet tit Enebakk Bygdebok
bind III bli fremlagt tit
gjennomsyn pa Kulturkontoret i den gamie Enebakk
Herredstyrebygning. Alle interesserte er velkommen tit a
se manuskriptet som er pa
1.079 sider fordeit pa fire
arkivmapper.
Bygdeboknemnda mottar
gjerne forslag tit rettelser
eller tiiføyelser. Disse ma
nedtegnes skrifteiig og sendes eller leveres i en konvolutt
adressert tit Bygdeboknemda
v/ Enebakk kuiturkontor. Avsnitt av ser1ig interesse kan
man etter anmodning fâ
kopiert pa stedet.
Etter at bygdeboknemnda
har gjennomgatt innkomne
merknader vii disse bli videresendt tit forfatteren, cand.
mag Birger Kirkeby, som har
ansvaret for manuskriptets
endelige ordlyd. Sammen
med manuskriptet tit bind III,
vii del bli lagt frem et

eksemplar av bind I og It.
Bygdeboknemnda og Kirkeby er klar over at del her er
retteiser og tilføyeiser a gjø re. Disse vii bli samlet i et
eget avsnitt av bind III. For
eventueile forsiag og rettelser gjelder del samme som
bind III. Tidsfristen for
innsendelse av merknader er
5. juni. Tilføyelser i teksten
som vedrØrer tiden etter at
bind I og II bie utgitt kan
ikke tas med, del gjelder
januar 1981 for bind I og
juni 1984 for bind II.
Bygdeboknemnda vii
samtidig gjøre oppmerksom
pa at tidsfrist for innievering
av fotografier tit bind III
ogsa er 5. juni. Alle som har
bilder oppfordres herved tit A
sende dem inn.
Dersom all gAr etter planen
vii bind III vii komme ut for
jut iar.

Enebakk Bygdeboknemnd.

Annonser leses
av folk flest

Stein Vidar Lund talte under KRUS 90pâ Mfrer.

Gunnleik Seierstad
Lørdag ble del arrangert et
kretsungdomsstevne for Oslo
krets pA Mjr ungdomsskoie.
Dette Arlige arrangementet
samiet drøyt 350 ungdommer
fra hele omegn, og arrangementet besto av tre felles
samlinger. PA de to første
møtene taite Stein Vidar
Lund. Han papekte at livet
bestAr av mange vaig, og at
del viktigste er Art forhoid
tit Jesus. Forst nar et
menneske har siuppet Jesus
inn i hjertet, vii del for alvor
kjenne hans nrhet og omsorg. Del er ikke et liv som
bestandig er lett a leve, men

del eneste livet som virkelig
gir mening. Vi ma la Jesus fA
bestemme og forme oss slik
han selv vii, sa Stein Vidar
Lund under møtene pA Mjr
iørdag.

Konfirmanter I
Enebakk menighet:
2 navn var dessverre fait
ut i forrige utgave av
Vignett. Disse er:

Stian SØrlund, Flateby
Konfirmeres 10. juni.
Elisabeth Mahie, Flate

-by. Konfirmeres 27.
mai.

Ingen nyhet er
for liten
for lokalavisen!

En konfirmant var innsatt
med feil navn. Navnet
skal vre Anette Haans i
stedet for Anette Hansen.
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Fottene- kroppens speil
Føttene er langt mer enn et par legemsdeler vi
bruker for a bevege oss gjennom verden med. Etter
naturlegenes oppfatning er de ogsa et speilbilde av
hele kroppen.
Vignett møtte Marit Efin SØrli, nyutdannet fotsoneterapeut med egen praksis i sitt hjem pa* Lotterudfeltet.

Lisbeth Wille
Duften av kamferoije slar i
mot oss nâr vi ankommer
Marit Elin Sørlis hjem. Fra
benken inne pa kontoret
skimter vi et par slitne føtter
og bak føttene finner vi Frisk
lufts Odd Lillejordet som
nettopp har avsluttet en times
behandling under soneterapcut Marits kyndige ekperstiSe.
Vignett fikk en prat med de
begge pa husets svale veranda.
--Du har gâtt til behandling
en stund, Lillejordet, er du
fornøyd med resultatet?
--Veldig, jeg var følelsesløs
helt opp til kneel for jeg
begynte med dette her og nâ
har jeg fätt igjen følelsen i
beina. I lengere tid har jeg
ogsâ vrt piaget av rygg og
nakkesmerter som jeg nâ far
behandling for.
--Hvorfor soneterapi?
--Jeg var pa Riksen og der
fikk jeg bare beskjed om at
del ikke var noe hap. Ta en
Albyl E, var del svaret jeg
fikk. SA fikk jeg tips om
soneterapi.
--Del er ofte slik, sier Marit, -at de fleste kommer dl oss
som en siste løsning. I mange
tilfeller burde man ha prøvd
soneterapi for man kommer
sâ langt som til operasjonsbordet. Del yule spart samfunnet for mange penger.
--Har dere en løsning for alle
slags plager?
--Del er nesten ikke den
sykdom man ikke ser resultater pa, svarer Marit og
forteller om ulike eksempler
pa hva hun kan kurere. Men i
følge kvaksalveloven har hun
ikke by til a behandie kreft.
sukkersyke og veneriske sykdommer.

Helhetsbehandling
Fotsoneterapi er en heihetsbehandling og Marit Sørli
bruker en kombinasjon av
massasje og øreakupunktur.
Hun følger "5-elemet loven'
hvor terapien gâr ut pa a
behandle svekkede energibaner som gâr gjennom de
ulike organene i kroppen.
Hver enkelt av de indre
organer er forbundet med
reflekssoner i fotsâlene. Dersom en av disse sonene gjør

vondt under behandlig er
ogsA del tilsvarenede organet
belastet. Hvis man gär for
lenge med en slik belastning,
kan del fore til en organsisk..
sykdom.
--Har du lyst a prøve?spør
Marit, og opp pa benken brer del. Her skal man aitsa fâ
blottlagt alle sine uhumskheter via føttene.
--Du har en aktiv tankevirksomhet, sier Marit mens
hun masserer en tâ.
-- øynene dine er belastet..
-- Au, hva var del?
--Gjorde del vondt? Del var
nakken din, den er stiv. Og
Marit fortsetter A massere,
punkt for punkt mens hun
fondler om hvilke organene
som er belastet, inntil hun
avslutter behandlingen med a
sette nâler i Øret pa de mest
belastede punktene.

"Week-end terapeuter'
Del finnes desverre en del
useriøse naturmedisinere og
Marit nevner folk med weekend kurs i soneterapi som
kaller seg sontereapeuter og
enkelte soneterapeuter, som
tar over 200 kroner for en 10
minutters behandlig. --Del er
jo ødeleggende for oss som
driver seriøst, men vi er desverre ikke beskyttet av noe
forbund, sier Marit Sørli.
SeIv er hun utdannet ved
Intstituttet for Heihetsmedisin i Oslo, hvor hun fortsatt
praktiserer en gang i uken. I
tillegg jober hun halv stilling
i hjemmesykepleien pa Nordstrand.
--Og nâ vil du satse som
soneterapeut pa heltid?
--Ja. Jeg hâper jeg etterhvert
vii t'â nok kunder til a bare
kunne drive med dette. Jeg
synes jobben er veldig spennende, sier Marit Sørli og
legger til at hun ogsA kan
tilby aromaterapi, og behandling av idrettsskader.

Soneterapeut Marit Elin SØrli i saintale med Odd Lillejordet etter behandlingen.

Va0 pens fopste tegn
loppe apked

Sist lørdag hoidt Enebakk
Skolemusikk-korps loppemarked pa Enebakk Ungdomsskoie
Del var innkommet mye bra
klr og folk var flinke til a
kjøpe. Av andre saker som
gikk unna var sko, nyc støvletter og bluser.

Korpset trenger nyc instrumenter og uniformei noe
som er veldig kostbart. Uniformene ligger pa i overkant
av kr. 1 000,-, mens instrumentene ligger pa fra ca. kr.
2000 og opptil kr. 16 000,-.
Sigrid Rustad, formann i
korpset opplyser at de har en

hektisk tid foran seg. Flere
musikkstev\er og festivaier
star for tur.
Korpset har halt stor fremgang del siste aret, fra rundt
10 medlemmer i -88 til 39 i
dag. Fra høsten av tar de inn
nyc aspiranter.

e
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Kjent i Enebakk?

Stedet som skjulte seg bak forrige
"Kjent i Enebakk" var Ungersness
Gârd i Ytre Enebakk. Mange riktige
telefonsvar fikk vi ogsA denne gang, og
de heldige vinnere av hvert sitt
pengelodd ble:
Edit Engerhoim, Ytre Enebakk
Kristine Berntsen, Ytre Enebakk

Her kommer var nye nØtt. Vet du hvor
dette er s skriv eller ring til oss pa
telefon 92 60 04 innen tirsdag klokken
12:00.
De med riktige svar, blir med i
trekningen av nye todd i pengelottenet.

0140

AVD. MYSEN
TEAM Lettbetong bar til Deres disposisjon 3 blandestasjoner og 14 biler. 9 av disse bar pámontert 12 meters transportband. I bil er utstyrt med henger. Lastekapasitef 6 - 12 m3. Vi formidler ogsá bestilling av
betongpumpe. Team Lettbetong disponerer eget laboratorium/laboratoriebil for prøvetagning.

Trenger De

FERDIGBETONG? }

Telefoner:
Mysen 09/89 03 11 - 89 00 34
Nobel 09/921139-921200
Vestby 09/95 0741 - 9529 70

-Dieselmotor med
katalysator, dagens
milj øbil

Gudrun Hoistad, Ytre Enebak

area uevereaør av

kI%

Frederick Hauge i Bellona:

IAettbe#o,,
Telefax
09/8921 68

Mobiltelefoner:
Verkstedbil
Haug
Esbjug
Esbjug

094/20575
030/08503
030/08504
030/25214

--Tenk iniljøvern i dag, sier Frederic Hauge. Han kjører selv et nzi4jovennelig alternativ; den 'rye J4VJetta
"Den største gtobale miljøtrusselen i dag er
drivhuseffekten", sier Frederic Hauge i Mijøstiftelsen Bellona. Han mener det er viktig at vi
bidrar med det vi kan for A minske CO2 utslippene.
Veig miljøvennlig alternativ der det finnes. Et
eksepel er Volksvagen dieselmotor med katalysator.
Etter Hauges mening har ge avgasser.
miljødebatten for bilens ved- Den har 60Hk, gAr stiliere,
kommende i for stor grad lukter mindre og det kommer
dreid seg om iøsninger som ikke sort røyk fra den. Mens
enten ikke er realistiske elier turbo vanligvis forbindes
som ligger for iangt frem i med raske biler og høy
tid.--Inntii biler drevet med ytelse, er dens oppgave her A
hydrogen, solenergi og elek- skaffe det nødvendige lufttrisk kraft blir virkelighet, overskudd for "renere" forbforeligger diesel som det renning.
eneste reelle alternativet. Det
vii ikke finnes realistiske
alternativer til dagens per- Forbrukerne avgjØr
sonbil pa mange âr. Na ma
Hauge mener det er viktig
det fokuseres pA det som kan at forbrukermønsteret endres
gjøres i dag.
over tid og at de nye og mer
mijøvennhige alternativene
ogsA økonomisk sell er
Diesetmotor gi r lave
innenfor rekkevidde. Selv
CO2 utslipp
om "miljødieselen" fra VolkEtter Hauges mening vii swagen er et helt nytt
dieselmotoren vre den konsept, vii den ikke koste
beste løsningen frem Iii Ar- mer enn at den er et reelit
tusenskiftet. Dieselbilen har i alternativ til dagens bensinutgangspunktet lavere for- bil. Litt bakvendt er det at en
bruk og lavere CO2 utslipp bensindrevet bil med kataen den med bensinmotor. lysator i dag fAr et avgiftsForskningen vii relativt raskt fritak, mens andre og mer
kunne gjøre diselmotoren mijøvennlige alternativer
"stueren". Mens man til nA ikke fAr det.Det betyr at Golf
har forbundet dieselmotoren og Jetta "Miijødiesel" heiler
med lave yteiser, vond iukt ikke far det samme fradraget.
og sort røyk, er dette bildet i Myndighetene hindrer i realiteten en miljøvennelig Utferd med A endre seg.
vikling pA bilsektoren.
Volkswagen er nA kommet
med en helt nyutviklet
dieseimoter som sitter i Golf
og Jetta. Den har turbo og
Studer
katalysator, og kan vise til
annonsene
lavere utslipp av miljøfientli-

ØP1LLI& /
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Fremgang for Enebakk
Etter det forsmedelige
tapet i serieâpningen
forrige heig, var det mye
som skulle rettes opp i
fredagens kamp mot
Fenstad. Og enebakkingene gikk hardt ut , og
det resulterte i en rask
ledelse som laget bare
økte utover i kampen.
Dermed var de første
poengene i ârets 5. division sikret for Enebakks
vedkommende.

Gunnleik Seierstad
Enebakk fikk en utrolig start
pa fredagens kamp. Del gikk
bare 3 minutter for Fenstads
keeper matte hente den første
ballen ut av eget mâl, etter
at Dag Chr. Olaisen hadde
gitt hjemmelaget ledelsen.
Men utover i kampen kom
ogsâ gjestene lenger opp pa
banen, og det hele jevnet seg
mer ut. Begge lag hadde liver
sine sjanser, men det gikk 34
minutter for neste scoring
kom. Denne gangen var det
Fred Sandâs som Økte
.enebakkingenes ledelse, etter
et elegant forarbeide av Dag
Chr. Olaisen. Deretter kunne
Enebakk gâ til pause med en
fortjent ledelse etter første
omgang.
Etter pause fortsatte enebakkingene a presse Fenstad
tilbake pa banen og det resulterte i flere rettkjenninger for
hjemmlaget. Vel 7 minutter
ut i omgangen kunne Fred
Sandâs igjen putte ballen bak
Fenstads keeper, etter at
gjestenes forsvar fullstendig
hadde blottet seg. Og bare 3
minutter senere var den
samme Fred Sandâs frempa
igjen. Enebakkingene nrmest lekte seg til sconnger
og vi ventet pa flere. Derfor
var det litt overraskende at
det var Fenstad som skulle f
det neste mâlet. Del skjedde
etter en død-ball-situasjon
hvor enebakkingene ikke
klarte a lempe ballen ut av
eget felt. Enebakkingene
spilte na litt usikkert slik at
Fenstad fikk redusere enda
en gang. Del siste kvarteret
hendte det svrt lite slik at
Enebakk fortjent vant med 42 over Fenstad.

Lagseier
--Dette ma jeg vre fornøyd
med. Gutta gjør jobben sin

og kiarer og klarer a fâ til
fire rettkjenninger selv med
svrt darlig selvtillit. NA ma
vi bare jobbe videre, og f
tryggheten inn i laget. Da
skal vi kunne klare a
stabilisere oss i 5. divisjon,
sa en fornøyd Morten Wi!heimsen etter at seriens første poeng var sikret.

Kampfakta:
Enebakk Stadion:
Enebakk- Fenstad 4-2 (2-0)
Enebakks ma!:
3 mm. 1-0 ved Dag Chr.
Olaisen
34 mm 2-0 ved Fred Sandas
52 mm 3-0 ved Fred Sandâs
55 mm 4-0 ved Fred Sandâs

Enebakks lag:
Roy Brunstrøm, Ronde
Schade, Bjorn Ivar Stubberrud, Stig Rømo, Fred Sandas
(Roar Sandas i 25 mm),
Ronny Lund, Geir Wiger,
Dag Chr. Olaisen, Tage
Pettersen (Lars Furuset i 45
mm) Jørn Adolfsen.
Gull kort: Bjorn Ivar Stubberud og Fred Sandas
Dommer: Per Christensen,
Lilletstrøm SK

Enebakks A-lag tokfredag sine fØrste poeng i 5. divisjon

2=1- 'til PikO,,,.Ia'-ge. t
Lørdag spilte Enebakks
Pikelag hjemmekamp
mot Nittedal pa Enebakk Stadion. Det var
en fin fotbalikamp som
Enebakk sA vidt greide It
dra i land med sluttseier 2-1.
Arne StorstrØm

Habberstad til 1-1. Denne
omgangen skulle vise seg a
bli enveiskjøring for Enebakk. De skapte sjanse etter
sjanse, men ikke bra nok til a
overliste en meget god
Nittedal keeper. Men Enebakk forisatte presset og etter
mange gode sjanser skulle
det gi uttelling. Gry Skulbørstad gikk opp og ga
Enebakk en fortjent ledelse
2-1.

1. omgang

SYKKELHJ ELM
ER INN
UANSETT
ALDERSTRIN N

A

Kampen âpnet jevnt med
mange sjanser for begge lag.
Dette utnyttet Nittedal og tok
ledelsen 0-1 etter snaue 10
minutter. Men sä stilnet
tempoet noe og resten av
omgangen ble kjedelig spill
pA midtbanen, mens resultatet holdt seg omgangen ut.

2. omgang
Etter pause skulle Enebakklaget vise seg fra en hell
annen side. Laget gikk knallhardt ut og allerede etter 5
minutters spill utlignet Anita

Farlig sjanse
Men kampen var ikke
avgjort med det, man ma
ikke glemme at forsvar er
like viktig som a lage mAl.
PA slutten av andre omgang
kiarte Nittedal a komme seg
over sin halvdel og skapte en
ikke helt ufarlig situasjon.
Forsvaret ble lurt bort o'
Nittedals spiller sto alene
med bare keeper. Men
Enebakks keeper Jenifer
reddet denne farlige sjansen
og blir nok med denne
redningen Enebakks beste
spiller sammen med Gry
Skulbørstad.

Kampfakta:
Enebakk Stadion
Enebakk-Nittedal 2-1 (0-1)
1-1 ved Anita Habbertad
2-1 ved Gry Skulbørstad

Enebakks lag:
Hege Vestli, Gry Skulbørstad, Linda Kjensli, Jennifer,
Marthe Mangen, Anita Habberstad, Therese Lossius,
Hilde Martinsen, Kristin
Pedersen, Anette Haans,
Jane Buer.

Ovrige kamper:
Darner
Enebakk-FJellharnar 2-2
Junior
Sand-Enebakk 0-1
Lillegutter
Lorenskog-Enebakk 0-5

VIGNETT FOLGER FOTBALLEN
FOLG MEDI ABONNER PA VIGNETT

t'(t
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Urijnitt

Resultatfiste fra vârens minimaraton
Etter Ønske fra vire
lesere i Ytre bringer vi
ni den kompiette
resultatlisten fra Driv
minimaraton sist heig.
3,6 km.
Klasse D under 12:
1. Katrine Furulund 17.40,
2. Hege Nokleby 17.44,
3. Kaja Kjellgârd 18.48,
4. Renate Hast 18.49,
5. Tine Kaasa 18.52,
6. Marit Berg 19.33,
7. Kjersti Enger 19.35,
8. Karl Berg 19.39,
9. Astrid Holen 19.53,
10. Anette Tryti 20.08,
11.Karl Bognerud 20.11,
12. Katrine Tryti 20.40,
13. Eva Lovdahl 21.05,
14. Merete Jancis 21.32,
15. Maj-S. Thune 22. 04,
16.Torill Edvinsen 23.15,
17. Key C. Thoren 23.32,
18. A. M. Ungersness 23.33,
19.Marie Tidemann 24.04,
20. Heidi Ruud 24.05,
21. Marianne J. Rasch 24,06
22. Lillian Eriksen 24.09,
23. Heidi Nordahl 24.12,
24. Heidi J. Rasch 24.26,
25. Marianne Bjerklarid24.32
26. Mai E. Solberg 26.04,
27. Heidi M. Nafstad 26.53,
28. Jorun I. Solberg 27.22,
29. Kristine Ster 27.23,
30. Tone Holen 27.58,
31. Heidi Thune 28.06,
32. Cathrine Gran 30.16,
33. Helene Gravdal 34.16,
34. Marianne Gravdal 35.51,
35. Tamara Jounes 36.39,
36. Donia Jounes 36.42,
37. Nadia Jounes 36.44,
38, Tonje J. Rasch 42.00,
39. Elisabeth N. Thue 44.10
Klasse D 13:
1, Laila Eriksen 16.38,
2. Silje Simonsen 20.36,
2. Linda K. Jensen 20.36,
2. Linn Schjrien 20.36,
5. Jeanette Jansen 24.15,
6. Marit Bognerud 24.21
Klasse D 14:
1.Hanne Marsdal 20.27,
2. Marie B. Hansen 22.07,
3. Jeanette Andresen 22.17,
4. Marianne Rustad 22.19,
5. Anita Ostby 22.24,
6. Tonje F. Opedal 22.57,
7. Line Gjevik 23.45,
8. Beate Dahl 36.46
Klasse D 15:
1. Heidi Halseth 16.08,
2. Tove Helene Schou 17.11,
3. Guro T. Simonsen 22.16,
4. Mona Westby 28.59,
5. Kristin Jahr 29.03
Klasse D 16-34:
1.Anja Honsi 16.26,
2. Kari Anne Larmerud 16.40
3. Trine Lise Myhre 16.51,
4. Jane Sperstad 17.32,
5. Elisabeth Haugen 17.37,

6. Elin Nøkleby 18.05,
7. Margreth Vlaar 20.18,
8. Karl Kjensli 20.25,
9. Anita Tonerud 25.20,
10. Guro Aslakby 28.22,
11.Kate Stromsborg 28.51,
12. Anita Elvenes 31 .50,
13. Basma Jounes 36.41,
14.Katrine Henriksen 36.46,
15. Linda Aarhus 36.48,
16.Lise Trifle Thue 44.08
KLasse D 35-49:
1.Wenche Kathrud 18,08,
2. Unni Tryti 20.16,
3. Bent Gjertveit 20.50,
4. Siri Bergan 20.59,
5. Synnove Sariberget 21.55
6. Unni Myhrer 22.10,
7. Kate Torgersen 22.15,
8. Vigdis Lovdahl 24.08,
9. Marit Thorsen 25.00,
10. Mette H. Johnsen 25.36,
11.Kitty Eide 31 .49,
12.Torunn Gravdahl 34.17,
13. Gerd Bognerud 36.43,
14. Bodil J. Rasch 42.01,
15. Gina Sigstad 73.20
Klasse D 50-64:
1.Boya Olsen 23.25,
2. Mary Myhre 32.23
KLasse D over 64:
1. Solveig Kjensli 32.22
KLasse H under 12:
1.Reidar Gravlien 14.13,
2. Dag S. Johansen 14.28,
3. Kai R. Jensen 14.31,
4. Roar Sandem 14.52,
5. Tom Pettersen 14.53,
6. Dag T. Schou 15.20,
7. Tokjell Hognve 15.40,
8, Anil Carlson 16.05,
9, Kristian Aasen 16.06,
10. Oystein Kolbenstvedt 16.12,
11, Eivind Eriksen 16.13,
12. Morten Finnerud 16.50,
13. Rune Berg 16.59,
14. Marius Lindstrom 17.06,
15. Christian Gjertveit 17.30,
16. Havard 0. Lovik 17.34,
17. Andreas Hansen 17.36,
18.Andreas Tryti 17.39,
19. Martin Eide 17.46,
20. Andreas Andersen 17.53
21. Morten Kjus 18.45,
22. Eyvind M. Solberg 18.47,
23. Andreas Vedal 19.05,
24. Torgârd Simonsen 19.31
25.Sveinlung Simonseni 932
26. Espen Buringrud 19.51,
27. Joar R. Wilk 20.00,
28. Martin Kathrud 20.09,
29. Truls Gulliksen 20.31,
30. Eyvind F. Opedal 20.52,
30. Bjorn S. Iversen 20.52,
32. Pal Muhrer 22.06,
33. Morten B. Hansen 22.17,
34. Kom Thorvaldsen 22.38,
35. Tom Wiik 23.11,
36. Glenn Nilsen 23.49,
37. Kent Nilsen 23.52,
38. Andreas Hast 24.01,
39. Christian vedal 25.29,
40. Knut A. Braathen 26.08,

41. Sturla Jr. Kaasa 26.16,
42. Magnus Brevik 26.17,
43. Eivind Gravdal 28.11,
44. Gunnar H. Vestby 28.58,
45. Emil Finnerud 30.09,
46. Lars Christiansen 32.32,
47. Daniel Aarhus 36.10,
48. Marius Thue 36.35,
49. Henrik Syversen 40.47,
50. Johan B. Skree t2.02,
Klasse H 13:
1 Alexander Nordgaren 1412
2. Truls Bjerkestuen 15.14,
3. Andre Bergan 15.48,
4. Stian Ostli 15.51,
5. Fredrik Gjertveit 17.28,
6. Lasse Thorsen 17.46,
7. Thomas Andersen 18.47,
8. Anders Kathrud 20.25,
9. Eivind Ungersness 23.36,
10. Petter Buringrud 25.21,
11.Henrik Eide 33.51
Klasse H 14:
1.Espen Pettersen 15. 26,
2. Mats A. Halvorsen 15,27,
2. Stian Dybdal 15.27,
4. Bjorn Kr. Kjus 15.47,
5. Pal Lovdahl 16.32,
6. Morten Myrdal 16.53,
7. Per A. Solberg 18.35
Klasse H 15:
1.Richard Finnerud 13.21,
2. Fredrik Rasmussen 13.24,
3. Robert Halvorsen 14.51,
4. Frank Helland 14.55,
5. Kim Wiik 15.59,
6. Marius Hovik 23.30
Klasse H 16-34:
1. Tommy Gravlien 13.19,
2. Gunnar Floter 13.39,
3. Glenn R. Dahl 14.20,
4. Rune Hagen 14.48
Klasse H 35-49:
1. Fred Kathrud 14.32,
2. Albert Lindstrom 16.22,
3. Torgils Opedal 19.06,
4. Lars E. Lovdahl 21.05,
5. Ivar Kolbenstvedt 22.13,
6. Georg Vestby 23.08,
7. Knut J. Rasch 24.26,
8. Svein Thorsen 26.18,
9. Svein Finnerud 30.09,
10.Enling Gravdal 35.51,
11.Jan E. Aarhus 36.08,
12. Morten Thue 36.33
Klasse H 50-64:
1.Age Rustad 14.37,
2. Elias Eriksen 20.13
10 km.
KLasse LD 16-34:
1. May Bente Weng 38.02,
2. Kristin Berg 71.19
Klasse LD 35-49:
1.Anne Kaasa 41 .38,
2. Liv KJensli 45.21,
3. Grete Floter 50.54,
4. Unni Simonsen 54.17,
5. Marit Solberg 55.25,
6. Kirsten Furulund 57.55,

7. lngebjorg Nordby 60.34,
•8. Trine Kolbenstvedt 60.34,
9. Kari Saltnes 71.19
Klasse LD 50-64:
1. Aud Honsi 50.50
2. Inger Lotveit 77.59
Klasse LH 16-34:
1.Ole M. Weng 34.23,
2. Viggo B. Hansen 35.07,
3. Ton Frenay 37.20,
4. Knut- Jo Stromsborg 3902
5. Oddmund Rustad 40.37,
6. Jan Inge Fredheim 40.53,
7. Geale De Vries 41 .24,
8. NjâI Haug 42.50,
9. Per I. Nrby 43.39,
10.Tim Schjerven 44.12,
11.Marius Bergan 48.11
Klasse LH 35-49:
1, Ole Kr. Ruud 33.30,
2, Kjell T. Holen 34.47,
3. Per E. Ostlie 37.02,
4. Tom Schou 38.29,
5. Jens Halseth 39.22,
6. Frank Bergstrom 39.29,
7. Arne Bekkensten 39.33,
8, Sverre Gjestang 40.43,
9. Jan Floter 40.50,
10. Bjorn Mikaelsen 41.13,
11.Jan Skàr 41.29,
12, Jon P. Langnes 41.52,
13.Torgeir Landvik 42.03,
14. Kjell Furulund 42.18,
15. Leif Gjertveit 44.15,
16. Knut Groholt 44.24,
17. Egil Bjerkeland 44.29,
18. Harald Nilsen 45.06,
19. Jon E. Jorgensen 47.34,
20. Helge Tryti 48.27,
21. Oyvind Solheim 48.34,
22, Rolf Berg 49.37,
23. Gunnar Hast 50.48,
24. Kàre Marsdal 52.57,
25. Arnfinn Gravlien 53.29,
26. Bjorn Halvorsen 55.21,
27. Sigvard Sunde 57.45,
28. Esten Solberg 58.43
Klasse LH 50-64:
1. Oddvar Honsi 40.16,
2. Thor Olsen 46.48,
3. Tom Holmsen 48.32,
4. Rolf Solberg 49.11,
5. Kâre Halvorsen 51 .06,
6. Tore Henriksen 58.01
Begge loypene ble ogsâ gátt
uten tidtagning. Her deltok
92 personer.

3 lag fra
Driv i
helgens
Holmenkollstafett,
Tre lag fra Driv inntok
etappene i helgens Holmenkolistafelt. De suite henholdsvis i kiassene Senior
Herrer, Herrer veteran, og
senior kvinner.
Her var det Damenc som
skulle hevde seg. Mai Bente
Weng gikk hardt Ut i starten
og tok ledelsen pa 50 meter.
Sterke lag som Raufoss,
Wossar og Aurskog-LTøland
lot henne passere. Etter endt
lop gikk laget inn til en sterk
20 plass, slâtt av Kolbotn
med 17sekunder.
Resultater

Tid

Nr. 56 Herrer senior 5506
Nr. 84 Herrer veteran 5953
Nr. 20 Darner senior 6459..,
Enebakks damelag
Mai Bente Weng
Kersti Kongsten
Anja Honsi
Elisabeth Tharaidsen
Liv Kjensli
Anne Kaasa
Lene Ambjørnrud
Bjørg Staff Iversen
Christine Teig
Margareth Lundstrøm
Aud Honsi
Anne Lene Gravdal
Heidi Staff Iversen
Katarina Hâkonsen

MISTET EN KATT
ELLER FUNNET
EN HUND?

So!- og he!sestudio

Enebakk
sportssenter
Nybegynnerkurs:
karate/judo.
Lekeparti judo:
Nybegynnere barn 5-7 ãr.
Ring for pämelding 9262 80

En annonse den hjeIper

J1iueti-

12

JIguitt

I Lolmftgo rmmalmt
Tif.

Sirommen : (06) S1.55.90
Privat

(09) 92.32.01

YICI&[UDED

* Montering
av negler
* Forsterking
* Reparering
* Dekorering
* N'lanicure

Bikinitiden er her. Foler DU deg vel?

BERNINA El

Oppstramming med P-12
kr IUUU.

12 behandlinger

Se

/ Til konfirmanten

pa DINE hender. Andre gjør det.

Forlengelse av negler
SOLA skinner ALLTID
WolIf seng

kr

• En fin hobby
• Et nyttig verktoy
• En lonnsom investering
• En gave for livet!

450.

pa Strømmen

nye ror

kr LOU.-

10 ganger

I
I
I

FA VARE TLBUD

Stromsvn. 67c. Ttf. 06/81 55 90

v/Strømmen storsenter

Grethe's

Som- og händarbeidsenter
Stortorget - Lillestrom
STIt. 06/81 4761

DU

Apent
Fredag
Lørdag

Ja, akkurat du,
er herved invitert pa

kL 10.00-17.00
W. 10.00-18.00
kI. 9.00-14.00

BERNINAEI J
Er SVEITSISK XVALITETSPRODUKT

————

EII
FLATEBYSENTERET
TLF. 09/9283 74

Gospelnight
Hvor? Pa Mjer ungdomsskole
Nàr? Lørdag 19. mai kI. 20.00
Fri entré.
Sá kom og opp/ev
50 san gg/ade
ungdommer.
Vi háper a se deg der!
VELKOMMEN!
Arr.: Betel Ungdomskor

Bunadsko

468.a
Apent
Fredag
Lørdag

kI. 10.00-17.00
kI. 10.00-18.00
kI. 9.00-14.00

I
I
I
I
I
I

aaiama

S 10E1

FLATEBYSENTERET
TLF. 09/92 8374

13
Gj estepasienter
blir syv
prosent dyrere

ØPLIIG

/

annOflsofle_,.#'

PWtMlGntTtI

r

Wenche
- Sosialminister
Frogn Sellieg har bebudet en 0kfling i gjestepasientprisen
Rikshospitalet med syv prosent i
forhold til fjorSrets pris. Dette er
langt under de 25 prosentene det
en gang var snakk om, men for
østfold fylkeskommune betyr
Se1lgs bebudede prisøkning en
merutgift
ire millioner kroner.
Det opplyser Hans 0. Larsen,
helse- og sosialsjef i østfold

pa

pa

Stort, nyU bus
YTNt LJ'4L0*M

fylkeskommune. Larsen forteller
at fylket satte opp sitt budsjett etter en forventet prisstigning
fire prosent. Nâr det kom antydfinger om en stigning
hele
25 %, skapte det selvfølgelig
sterke reaksjoner, men den <gavepakken>> Se11gs lovnad nA er
omtalt som, utgjør likevel ingen
gavepakke for østfold.

pa

pa

4L

BEM

18., 19., 20. mai:
SANG-WEEKEND.
KorbesØk fra Molde med
Helge Aas og Jon Ivar
Trannum. Se egen annonse.
SØndag 20.5. kI. 10.00:
Søndagsskole.

mlnytt uthus. 2 etg., 4 màl tomt, derav 1 1/2 mál
frukt- eg brhage. Landlig og sentralt, Y. E. til leie,
vurderes solgt.

Tif. 07/80 23 03 e. ki. 15.00

Leilighet til We
i overetasje

pa Flateby. Kr 4.000,- i mnd. Ledig fra 1. ,juli.

Tif. 92 9114

Velkommen til Betel.

Emaus Nt Misjonssamhand

NYLENDE BORETTSLAG
YTRE ENEBAKK

17. mai-fest kI. 17.00
Bjarne Solberg taler. Sang av Dyilamis.
Rikt program for store og smá.
Bevertning med varmrett, kake, kaffe og brus.
Entré kr 25,- for voksne - kr 15,- for barn.

Søndag 20, mai. Mote ved Odd Lund.
Velkommen.

ENEBAKK BOLIGSTIFTELSE
Ungdomsboliger i Ytre Enebakk

Sommarkurs pa
Raulandsakademiet

BARN
HAR
RETT
TIL
LIV OG HELSE
...SKOLEGANG OG
UTVIKLING
...BESKYTTELSE
OG OMSORG
Veer med pa a gi barn som
lider tirett en bedre hverdag
og en tryggere tramtid.
811 REDD BARNA-FADDER
dii ogsa! Del kosler deg
bare kr. 3,30
orn dagen.

Framleis har me nokre ledige
plassar pa fylgjande kurs:
Støyping I sylv 25. - 29. juni
Figurskjering 25. - 29. juni Kniv med sylvholk 2. - 13. juli
Maskinstrikking 9. - 12. juli
og 21-27. juli
Rosemà!ing 9. - 20. juli
Filegransarbeid 16. - 27. juli
Treskjering 16. - 27. juli
Skriv eller ring og be om kurspian
og opplysningar.
Pameldingsfrist 21. mai.

Raulandsakademiet
3864 Rauland - tlf. 036-73 292

(ffanbitariet
Har du husket a best/lie

konfirmasjonskaker?
Vi kan tilby:
Marsipankaker
Blotkaker
Div. kringler
Kransekaker etc.

Jeg nnsker a bH Redd Barna-fadder.
Send meg informasjon om Fadderordningen, og blankett for pàmelding.
NAVN:

19,

REDD BARNA

BESTILL NA!!!
1911 Flateby
TIf. 09/92 91 30

Postboks 6200 Etterstad

L02 OSLO 6. hf.: (02) 57 00 80

to-roms, delvis møblert, 50 m2, til leie

-rnm
i samme borettslaci

.,.

Vi har 7 ledige leiligheter som mangler kjØper. Boligene
er pa hhv. 74,1 m2 og 65,5 m2. Innskuddet for den stØrste
er pa kr 319.000,- med husleie 1. àret kr 2.480,-. Innskuddet for den minste er kr 294.000,-, og husleie 1. âret kr
2.332,-. Borettslaget besta.r av totalt 28 leiligheter organisert i 3 husrekker rundt et tun. Alle hus er i 2 etasjer.
Rullestoladkomst for alle leilighetene i 1. etasje. Dette
gjelder ogsá for utleieboligene.
For ytterligere opplysninger, ta snarest kontakt med:

RJELINGEN BOLIGBYGGELAG
LAGETS AR8EIDSOMRADE ER R/LINGEN 00 ENEBAKK KOMMUNER
FORRETNINGSFORER OGSA FOR FET B8L

L6d

NYHET!

00/
Inntil 0

/0
samlerabatt

BILFORSIKRINGEN
Ring oss for et godt tilbud

TII. 08/8183 01

BOLIG TILBYS

Leilighet

pa

- ogsâ pa

ADA.:
P0 STN A.

Utleieboliger for ungdom I Enebakk. 12 boliger vii std
innflytningsklare hOsten 1990. Det kreves ikke innskudd, og husleien er satt til kr 2.500,- for 1990.
Boligene er
hhv. 55,4 m2 og 56,8 m2 og for ungdom under 30 ãr. De er ment som et alternativ til det ordinre
botilbudet, og kan leies for inntil 4 ár.
Prospekt og sØknadsskjema fàs ved henvendelse til:
R!ELINGEN BOLIGBYGGELAG, Grevlingvn. 1, 2014
Blystadlia, tlf. 06/83 82 20.
SØKNADSFRIST: 29. mai 1990.

pa Lotterud.

Tif. 92 64 32

STO RE :R RA N D
Brotergt. 1, 2000 LILLESTROM

14

ii,guittt
STILLING LEDIG

Vigneu-rnarked I
kjøp eller saig
kr 30,- pr annonse

Hvit dress, str. 161

Planting/vanning
og
stell av graver

Dagmamma søkes
til Simen, 9 mndr., 4 dager I uken, Ira 1. august.

mlkelnerjakke, som fly,
selges kr 400,-.

De som Ønsker planting, vanning og steii av graver sommersesongen 1990, kan henvende seg til kirkegdrdsarbeider Oddvar Skaug, eventueit ringe tif. 92 46 35.
Pianting/vanning kr 250,Vanning kr 130,-.

Tif. 92 7165

Tif. 92 48 86

Kaninbur

KUNNGJØRINGER

ønskes kjØpt.

Tif. 92 50 70

Händballgruppa I Driv

Vanda reiser
til Polen

Askim Frukt- og Bawpresseri

er ute etter en person med litt tid og iitt overskudd.
Vi er et hyggelig team som trenger sekretr

Har du noe babytØy?

Ring Jorunn 92 85 63

1800 ASKIM
Rabarbra mottas til pressing f.o.m. mandag 14. mai
t.o.m. torsdag 7. juni.
Rotknoll og blad ma fjernes og stilkene buntes.
Apningstid
9,00-16.00
Lerdag
900-12.00
Stengt mellom
13.00 og 13.30

til styret.
Er du interessert - ring Reidar: 92 5136.
Styret

Har du problemer?
FØler du deg ensom?
Ønsker du forbønn?
Eller vii du vre med pa
várt vennetreff? Kontakt

Kristent Krisesenter,

Tif. 09/88 18 06

Enebakk diakoniutvalg
arrangerer busstur til BrumJAsker lørdag 16. juni.

Postboks 76, 1912 Enebakk
TIf. 09/92 72 31

Avreise: Sykestua, Kopds ki. 9.00.
ødegdrdstun, Flateby kl. 9.30.

TUrr ved

Turen koster kr 200,-.

Foig med

TIL SALGS

30 cm or, kiØyvet og tilkjørt. Seiges i favner.
TIf. 92 60 15 e. ki. 16.00

Pàmelding innen 9. juni til:
Ragnhild Kigen, tif. 92 60 96.
Randi Solberg, tlf. 92 6139.

i

nwrmiljoet

g

Zj'jrntt

Lavppis dekk

Hallo, Kirkebygden

K-sanitetsforernflg arrangerer famihetur
til Skogbruksmuseet, Elverum, hvis nok antall deltagere melder seg.
Turen gâr lørdag 25. august.
Pris er satt til 50 kr pr. person over 12 âr - inki. middag.
Pamelding og spersmál rettes
til - tif. 92 63 33, 92 62 75, 92 60 76.

Ski
13c0ravc1scsbr
CHR STENSRtJD EFTF.

Nordbyvn. 27, Ski

TIf. (09) 87 30 60

20 ár I Enebakk
YTRE ENEBARK BENSIN & SERVICE A.S
MtIII
mArff
ll/

Hele dØgnet

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

.3

..

"s

Mums
Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

.BUSTERI
ALT I HENGERE

KiemPetirnud!
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 - Utleie — Finans.
[

S. BUSTEHUD Tilhengerfabrikk
1860 Trogsta
TIl. 09/826480 .826531

RUST A OftEN

PLANKEMARSAN

Follodistriktets byrä
gjennom 60 fir

N

Tct!jI
\.
I

Vi utferer 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 forhándspris.

Sondag 20. mai fra Enebakk herredshus
til Rausjo skole.

AS SLITU KAROSSERIV[RKSTED
Tif. 09/89 44 76 - Slitu

Start mellom 09.00 og 12.00.
Arr. Enebakk Arbeiderlag

Vekstjord - dekkbark - sand
Dekkbark og organisk gjødsel i sekk.
ENEBAKK KOMMUNE

Transport ordnes.

Sommeràpningstider
pa Torud soppellyliplass

FOSSUM JORD
S2O .edde

TIf. (09) 8372 16- Mobil 030-10 309
KONTAKTOSS - DETLONNERSEG

Det innfØres fra og med 15. mai tom. 15. sept. endrede
âpningstider pa Torud sØppeifyiiplass.

A

Tirsdager fra ki. 12.00 - 19.30.
Torsdager fra ki. 8.30 - 14.30.

Drifts jefen

Kirkebygden og Ytre Enebakk
Vannverk Alt
Hagevanning med slange og spreder er ikke tillatt.
Bilvask med slange er heller ikke tillatt 1 tørkeperIoden.

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •

Alf.

Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter
W
4j
TIf. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

15

Utro wtt

4mh ir1%r i o= 4a&
,

10 994L
EIENDOMSFORMIDLING

A. NILSENS
BILSERVICE
TORNERUD

-

Flateby

STATSAUT.EIENDOMSMEGR

SVEIN
Tit. 881570

H. HELLER

JERNB.VN, 2, 1400 SKI

-

-

Galleri

A/S

TLF. 87 37 37

1800 Askim

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsà kveldstid

J

REGNSKAP

..

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

,

-

I

utforer ait I eI -ins a asjoner
1912 Enebakk

1

-

cgnkapukontor A/S
TIf. 09/92 63 03
Posthoks 24
1912 Enebakk

-

Godkjent regnskapskontor

tlf. 92 63 00

Andre nringsdrivende

Tlf 92 81

We
Graving
prning
Mur- og betongarbeider

,

1912 Enebakk

I

)

Enebakk Tannteknikk

AUTODIESEL

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

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

Man.-fre.9.00-17.00

DAME-OG
HERREFRISOR
SQL— PARFYMERI

Tors. 10.00-19.00

Lor.9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tit. 92 54 13

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

SPESIALFORRETNINGER

TRAFIKKSKOLE

TRINTO VERKSTED AS

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

1914 Ytre Enebakk
lii.. (09) 92 48 24 9247 74.

FRISOR

A/S

I VI

V

I

Tit. kI. 8.00-15.00 .........

Gaupeveien 29

iP
Flateby

' J

Flateby
92.87 39
92 80 31
Tif. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale
Grendesenteret.

I

SYstemAdminstrasIon A/S

.

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

TANNBEHANDL.

Stein Darre-Hanssen

Regnskap & Forretningsfersei
• Bedriftsrádgivnirlg

24

ROBLEGGERBUTIKK
EGEN RBRLEGGER.AVDELING

All innen • Sanitar • Varme • M0erfllserIflg

sys.admyl

Esso diesel, parafin og fyringso1je

Mur,
peiser' og fliser

-('

Dalefjerdingen, tit. 09/92 64 33
BRENSEL

MVRFARET2,1400 SKI. TLF.09-871457

.-

-

--

= OIav, C. Jensen
a Søn AIS

——

P0n1t0r
SRR.registrert
regnskapsfører
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser

ElLA

----Jafi M. Johansen

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og heytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk tit. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Hovel Heiaas

Strømsborg &
Enersen A/S

i

Gray., sprengnlng, transport

I

Erik Kjelgaard

flCL%t%I%

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
1911 Flateby
Bakkevn.

Entreprenor

G

DØGNVAKT
Graving og høytrykkspyling

-

Tit. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

M''
LII

DURUD GARD,
1914 YTRE ENFRAKK
Tif. 09924630 Mobil 030 04997

Saig av
meda/jeskap og innrammede akvarel/avtrykk

KJELL BRENOJORU

,

"i

ENEBAKK VANN 00 VARME

ELEKTRIKER
ELEKTROENTREPRENORFIRMA

Rakkestadvn. 74

"

Svein Thorsen

Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk- tit. 92 46 13

Alt I innramming

-

1912 Enelbakk
.
TH. 92

P
C

pp Alt / glassarbeid

innramming

RØRLEGGER

Bevllllngshaver Ada. Helge A. Tryti
Fjellveierr 55, 1914 Ytre Enebakk
11109925570

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

-

Guitmedalje I innramming 11989

TRYTI EIENDOMSMEGLING AIS

BYGG OG ANLEGG

Enebakk glass

tit. 92 80 80

titsigts rammeverksted

Kontakt

Kjap din nye el/er brukte bi/ hos OSS.
Tit 88 16 15

-

—

Kjope oiler selge
eiendom?

Erling Rod A/S

Audi

-

Galler. Nygard

V
LAN
d
for kjoper/selger

Askim

GLASS

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM

BIL

NOROIL

-

-

SPESIALFORRETNINGER
Laste- og personbilverksted
pa Rud Industrifelt

FLISLEGGING UTFORES
Raskt og rimelig
Forhândspris

.

Wilhelm Helgesen Motor AS

000E REFERANSER

1911 Flateby

tul en rimelug prus.
APENT LORDAGER ETTER AVTALE

Tit. 92 91 07 Westerheim, 1911 Flateby

Lennestadvn, 5
1912 Enebakk

)

Tit. 09/929090

utfører ae typer jobber.

,-

,,

-

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

D. FREI AG co
Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bil Elektro

Elektro

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris

-

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk tit. 09/92 62 94
• Poliklinikk• Røntgen • Kirurgi

Tompep- og
Bakkeveien 5 1911 Flateby

Vet Knut Arne Nverdai

I ygg reparaSloner
b g, tib
Utterer alt innen nybyg
modernisering flislegging og tapetsering

(sktlt Ira Fetvn v/flyplassen)

-

PROSJEKTERING

TIf, 09/92 43 40

Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

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

,-

pp,ring pa
,

Teorikurs

-

&ii

Fase

Tit. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
•

1400 Ski

-

tit. 8737 10

Kiasse A - Kiasse B
Teopikups Klopetimer
-

Om nodvendig meter vi
14 k)erelimer i Enebalcic.

Timebestilling 06/87 85 00 el
DROP IN> 8.30-14. Stengt helg

TSELSKAP

KVIKI( RENS

Vi renser det meste
Dyner, saueskinn gardiner,
Apfllngsttder 8.30-15/17-19 garderobe osv
Grendesenteret 1911 Flateby

.

Tfr 271 723O220

Potbok7O

Jholi - aa rtttak at mer
ari&e seMceljertester

TIf. 09/92 83 74

SELSKAPSMAT

3YGG- OG TOMMERMESTER

TEGNING

Eflebakl( Markiseservice

N Riisgard Kjeller

Tit 09/92 85 23 prlv.
Mobil 030/11 705

-

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

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

-

-

1914 YTREENEBAKK
NNI
NYBYGG TILBYIGG

.

a.s

*-'
,~~~
~"','i~,TEIPPE .ENGROS A/S

Bjçzws

(
--V),.)
S Tt

Mobil: 094/30 295

I,

b'1'

Fin

n,atfo,-cnJ,a,smak

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

Ring 09 - 92 43 37

OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 35

TRA

ORT

ingar A. Zaug
Transport - Sand,
stein og fyllmasse
Flateby tit. 92 80 42
Mobilttf. 094/95 481
-

JIi,gnctt

16

Gangvei
trappene

Apne møter
i Formannskap og Hovedutvalg

Avskaff hele 'rØklet"
I saksfremstillingen blir det
pekt pa at Apne møter vii fore
til en merkostnad for kommunen bl.a. gjennom høyere
annonseutgifter, noe Tom
Nilsen, SV, hadde vanskelig
for a svelge. -Skal dette vre
et motargument kan vi i
sâfall avskaffe kommunestyret og hele "røklet', var
kommentaren.

Foig med
I
nce rmilloet
LES

J1jjtt

Politi-

En gangvei ved Kirkebygden skole vii sansynligvis stâ ferdig i løpet av
sommeren. Gangveien vii
legges fra omrâdet der bussen snur og frem til skolen.
Bakgrunnen for byggingen
er at teksnisk styre i fjor fikk
tildelt midler fra "Aksjon
Skoievei". Del vii nä bii utarbeidet et anbudsdokument pa
gang og sykkeiveien, som er
første skntt i planene for
ombygningen av riksveien.

Anne-Grete Lossius
Som en prøveordning for 2.
halvâr -90 har kommunestyret vedtatt a holde Apne
møter i hovedutvalgene og
Formannskapet
Apne møter har vrt
jevnhig diskutert i kommunen
siden begynnelsen av 80-tallet. Del har ikke vrt mulig a
fâ flertall for en slik ordning
tidligere. Del er kun Skolestyret og Barnehagenemnda
som har vrt Apne for
publikum.
Tom Nilsen, SV, foreslo at
Apne møter skulle innføres
som en permanent ordning
fra høsten av, men forsiaget
fall mot 4 stemmer. I sin beg runnelse pâpekte han at folk
ma fâ en kontrolimulighet,
og Apne møter er et riktig
demokratisk virkemiddel.
Thorvald Ungersness, SP,
mente det var viktige
argumenter som talte mot a
holde Apne møter, men
ønsket ingen debatt om dette
nA. Han ønsket en prøveording for a høste erfaringer
som kan vre til nytte i det
videre arbeid med kommunens nemndstruktur.

p0

Planke mars-, en -90

I- un(ICfl
Grovt tyveri
Enebakk lensmannskontor
og politiet i Aurskog Høland
samarbeider for a oppkiare
et grovt tyven av sølv og
gulivarer til en verdi av kr.
100. 000 fra en privatbolig.
Fire enebakkungdommer i
tyveârene er mistenkt i saken
etter at de ble pAgrepet av
lensmannskontoret i Enebakk.
BrAk
En gjeng ungdommer holdt
et sA voldsomt spetakkel i
helgen at naboer pa Hauglia
matte nnge politiet for a fâ
ro. Del var heist den høye
musikken som fikk naboene
til a tinge lensmannskonto ret.
Falt fra tre

Thoivald Ungersness inenle det var viktige argu?nenter
mo! a holde cpne mnØte,, men Ønsket ingen debait nd.

Eksotisk drikk
til Ostfold.
9 0

<<Lattella>> er navnet pa meieriindustriens eksotiske tØrstedrilck
som et halvt árs tid har vrt pa
markedet i Trøndelag.
Trønderne har likt drikken sA
godt at fra 7. niai blir testomràdet
for <<Lattella>> utvidet til ogsa a
omfatte blant annet østfold og de
deler av Akershus som tilhører
Indre østfold Meieris nedsiagsfelt.
<<Lattella>> er basert pa myse
fra osteproduksjon og har sin

opprinnelse fra østerrike. Ogsa i
Sveits og Frankrike er drikken
populr.
Den norske lisenslagde <<Lattella>> er et rent naturprodukt uten
kunstig tilsetning av farge, smak
eller andre kjemiske stoffer.
<<Lattella>> kan benyttes som
tØrstedrikk alene eller blandes
med andre drikker. Den har frisk
smak av pasjonsfrukt eller mango
og har tre mâneders holdbarhet.

Gunnar Fjellstad, prilnus
motor for Plankemnarsen
haperpa slor oppslutning
oin drets arrangement
Førstkommende søndag gâr
arets plankemars av stabelen med start fra Herredshuset mellom ki. 900 og ki.
1200.
Turen gâr ogsa i 5r til
Rausjø skole, og det er en
tur pa drøye 10 km
Del er godt merkede løyper
sâ for nye turgâere blir det
ingen probiemer med a finne
fram.
Hesteskyss blir salt opp fra
Fjeli for bevegelseshemmede. Og for slitne turgâere blir det satt opp buss
fra skolen og tilbake til
Herredshuset.

En 6- th-ig jente fra Ytre
Enebakk ble bragt til Lørenskog sykehus i legehelikopter etter at hun søndag
kveld hadde fall ned fra et
tre. Jenta pâdro seg hjernerystelse, men er pa bedringens vei.
Ruteknusing
Fire ruter ble knust pa en
veiskraper pa Grendesenteret
i Ytre. Del var ogsa gjort
forsøk pa a koble veiskraperen. Poiitiet er interessert i
tips fra pubiikum i saken.

JANS ON3ENE/ )'
A1NON3 -L3eREN VSNR
W1cE ooe 1s<BVD/

Service UI
alle I Enebakk

HJELM ER
RI KTIG,
HODET VIKTIG 4

'
0

Vi henter, leverer, lãner deg gjerne en annen bil
(kr 1 00/døgn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvalitet.

TIt. 09-9244 14. - 09-9245 65

0=0@10TTERBECK
Nyberg
Postbo
Telefon red. 926540
Tehefon ann. 92 6550
lit, telefax og elcsp. 92
Bankgiro: 1605.02.0142'
Postgiro: 4 1932 98

Privattelefone.':
Redaktor Lisbeth WhIle 02/52 39.09
Journalist Anne-Grete Lossius 9262 76
Annonsekonsuhent Ella M. Wenhi 92 63 39
Annonsekonsulent Solveig Eriksen 06/83 72
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