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Stor ma n g el P a
1w,reboker
Enebakk Ungdomsskote har I tr fort fram det første kullet 9kiassinger etter mønsterplanen for 87. De har nã fãtt se de
eksamensformene de vii mote i skriftlige fag I ãrene framover.
-Mønsterplanen er god, sier rektor Harald Nyen, -men vi mangler
larebØker og laremidler for samtlige skriftlige fag. Dette gjør at vi
ikke kan Ware A0 sette vâre elever i stand til a besvare
eksamensoppgavene pa en fuligod mate.

Anne-Grete Lossius
Samfunnet setter opp sine
forventninger til skolen, bade
gjennom skolelov, forskrif-

ter, mønsterplan. eksamensoppgaver og gjennom alle de
uttalte og uutalte krav skolen
blir mØtt med. —I âr er avgangseksamen endret, og vi
har ikke hatt 1rematenell til
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sette elevene i stand til a
mote denne pa en tilfredsstil
lende mate, sier Nyen.
—Elevene har ikke fall trent
ti!strekkelig pa eksamensoppgavene i mangel pa
lrebøker.

A

Konsekvensanalyse.
Sko!everket i Norge har
gjennomgatt store reformer
de senere âr, men en grundig
konsekvensanalyse er aidri
foretatt.
I forbinde!se med M -74
arbeidet lrerorganisasjonetie med A klargjØre hva
gjennomføringen av planen
ville koste. Da davrende
kirke- og undervisningsminister til slutt erkjente at
gjennomføring av planen vi!le bli svrt kostbar ble saken
avrundet med fø!gende kommentar: —Lrerne vet at dette
har samfunnet ikke râd til, sâ
de far gjøre det beste Ut av
del! Denne kunne like godt
vre hentet fra dagens situasjon.
Taler med 2 tunger.
—Det oppleves som om samfunnet setter opp krav til skolen, og forventer at skolen
skal oppfy!le kravene, men
se!v ikke pa noen mate er
vi!!ig ti! A gi skolen det som
trengs av ressurser for A oppfylle disse.
—Ved gjennomføring av M

-

Rektor Harald Nyen ved Enebakk U mener del er et
uriinelig inisforhold inelloin krav og ressurser. BLa. er
del stor mangel pa viktige Icereinidler.
87 sier man at dette er en
rammeplan, og at planen
gradvis ska! oppfylles. NAr
eksamensoppgavene nA er
endret i tildels omfattende
grad, tales det med 2 tunger.
Dette uttaler rektor Harald
Nyen ved Enebakk U.
Løsarksystem.
—Det naturlige i en slik situasjon yule vre A fortel!e
hva vi kan innfri av planer
og !over, sier Nyen videre,
-Art problem blir imidlertid
at e!evene rammes ved at vi
ikke setter dem istand til A

mote eksamen pA den beste
mAten.
I mangel pA herebøker har
!rerne mAttet ta i bruk kopiering i stor grad, noe som
igjen gAr utover lrebokbudsjettet. Dette for A prove sA
langt det lot seg gjøre a mote
de nye utfordringene de visste vi!!e komme til avgangseksamen.
Urimelig misfor hold.
Det blir videre pekt pA at det
er et urimelig misforhold
mellom krav og ressurser pA
Forts. side 6 (1)
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Av*sfr* uke
Onsdag den 11. juli kommer det ingen
Vignett, men vi er tilbake for fuilt med
avis den 18. juli.
Gudstjeneste
8.juli 1990
11:00: Man kirke
v/ øvstegArd. Nattverd

Vi ønsker väre lesere en riktig god
sommer, og minner om at ekspedisjonen
er ãpen ogsA i den avisfrie uken

Nesten poeng

VAr kjre mor, svigermor,
bestemor og oldemor, mm
søster, svigerinne og vAr
tante
Gerd Rojo
født Skjerven
sovnet stifle inn i dag
Enebakk 26. juni 1990
Liv
Knut
Brede
Bjarne
Bibbi
Helvi,Iselin, Vilde,
Joachim og Viktoria
Kristoffer
(oldebarn)
øvrige familie
Begraves fra Mari kirke
fredag 6. juni kI. 13.00

Janne
Gratulerer med 16-Arsdagen
den 12. juli.
Hilsen skriverne pA Nyberg

II

Hjertelig takk

for all vennhig deltagelse ved Alf Sylliaas
hortgang.
Takk for gaven tilo
Enebakk Sykehjem pa
kr.8 250,Magda Sylliaas
m/ familie

Tor Bergersen
Gratulerer med 44-Arsdagen
den 11.juni.
Hilsen gode venner

UllevAl Sykehus 9. juni
Bendik sA dagens lys, og er
klar for fotball-VM om 20 An
Sidsel Steffensen og Rune
Hjelseng

Camilla

Hjertelig takk
for all hjelp og støtte ved
Tommy og Jo Ares
tragiske hortgang.
Ved begravelsen kom det
inn kr 10 951 i gayer til
hjelpeorganisasjonene i
forbindelse med ulykken.
Familiene
Ormholt og Gravlien

Gratulerer med 10-Arsdagen
din den 4. juli.
Klein fra Eirik,
mamma og pappa

VAr hue soistrAle Camilla
Augestad fyhler 1 Ar 6. juli.
Mamma og pappa
gratulerer med dagen.

0

DArlige tider for
Enebakks A-lag. Siste
seriekamp pa Enebakk
stadion endte med tap
-2 mot Fjellhammer.
Dci var Ronny Lund som ble
Eif's mAiscorer, og hjemme laget var nacre pA utligning
flere ganger, men heller ikke
denne gangen lyktes det A fA
flere poeng.
NA stAr ogsA laget uteri trener
igjen. Morten Wilhelmsen sa
takk for seg i forrige uke.
Han har ledet laget gjennom
vArsesongen, men synes ikke
han har mere A tilføve.
Dermed mA fotbaligruppa Ut
pA markedet for A finne ny
trener.

Ny rektor pa Kirkebygden skole.
Kari Saltnes, mangeArig
rektor ved Kirkebygden
skole har Ott innvilget permisjon for skoleAret 199091.
Som vikarierende rektor
er Audun Irene Sørhi ansat!. Hun har hang pedagogisk erfaring, og i tillegg skoleledererfaring.
Lrer Geir MediAs har
fungert en periode som
rektor ved skohen. Han
flytter nA tilbake til sine
hjemtraklc.r A 1rønde1agog
starter I ny stilling pA Sund
Folkehøyskole pA Inderøya

Vi gifter oss 6. juni
Vivian Hansen og
Roy Braathu, Ytre Enebakk
Adresse for dagen: Borgvn.
15 d, 1914 Ytre Enebakk

1. Joh. 1, 5 - 7

Jesu blod renser fra all synd
Gud er lys og det er intet mørke i ham. Mørke er synd,
og alle som bar synd er uteri samfunn med Gud. I en
oversettelse av Rom.3,23 star det: alle har tag den
guddommelige herlighet som var meningen at de skulle ha. AitsA er det ingen som kan ha kontakt med Gud,
slik de er i seg selv.
Men jeg erglad det ikke stanser her ! I Rom. 3,24
leser vi at de blir erklrt rettferdige pA grunn av
forløsningen i Jesus Kristus. I Rom 5,18 star det:
"AitsA, likesom en manns fall ble til fordømmelse for
alle mennesker, sA fører en manns rettferdige gjernin
til frifinnelse og liv for andre." NAr det star alle s
betyr det alle.
I Joh 1,12 leser vi: "Men alle dem som tok i mot ham,
dem gay han rett til A bli Guds barn, dem som tror pA
hans navn."
Dersom vi tar i mot Jesus , hetyr det at vi blir rettferdige pA hans regning, var synd er betalt og vi har fAtt
samfunn med Gud. Da vandrer vi i lyset og har
samfunn med hverandre, og Jesus, hans Snns blod
renser oss fra all synd.
Olav Strom

Anne-Karl Tjerbo, Oslo og Odd Bjorn Valldal, Oslo ble
viet i Oslo rAdhus 23. juni.
Foto: Fotograf ('arisen v/Ra°dhuset

Vilronett

Fortsatt elendig
barnehagedekning
Vi forbeholder oss retten til A kutte ned pA for lange innlegg etter beste skjønn. Du
kan skrive anonymt, men redaksjonen mA ha navn og aciresse

Hva er kommunens ansvar ?
123 Ar har kloakklukt vrt til
sjenanse, i ci boligomrAde
med godkjente septiktanker.
Del blir opplyst, fra kommunalt hold, at del er en
pnvatsak A lukke bekken, ved
Burstad. - Ja, men er del ikke
kommunens ansvar A pAse at
forurensningsloven blir fulgt.
Hvis ikke kan kommunen gi
pAlegg om A følge den.
A si at en septiktank har
dArlig renseeffekt er vel
drøyt. Har den annen

funksjon cnn A sue del lykke
fra del tynne ? Del som
renner ut, Overfiatevannet, er
ren kloakk!
Del blir pApekt at renseanlegg til mindre enn 50
husstander er vanskelig A
drive og at disse sannsynhigvis ikke blir godkjent
av fylkesmannen. Andre
kommuner bruker disse
anlegg.
Del blir videre fortalt at en
pumpestasjon og ledningsnett

Sj efslonninger 11 og
"vanlige" folks lonn
Jeg ser til min store forskrekkelse at forhandlingsulvalget i kommunen har
foreslAtt heving av lønnstrinnene for. sjefsstillingne i
kommunen. Disse sjefene har
høye lønninger fra for, meget
bra betalt etter mitt skjønn.
Dc har for del foreslAtte tillegg fAtt STOR SKAIThLETTE, i motset-ning til
vanhige lønns-mottakere. I
tillegg er lønna pA
lønnstrinnene OPP-JUSTERT! PA toppen av del hele
skulie de fA opprykk i
lønnstrinnene!.
I Ar skulle de Iavtlønnede
prioriteres, heter del sA fint.
Dc lavtlønnede i helsesektor,
varehandel, kontor og andre.
Stort sell kvinneyrker. Hva
skjer! Dc har butt avspist
med et ubetydelig tiilegg.
Noen har ikke fAtt noe i del
hele tatt! Og skatlelette som
kan monne floe har de ikke
fAtt, fordi syslemet her var
slik at jo mer du Ijente, dess
høyere skattelette.

Dette fordi skattelelten ble
utregnet i prosent.
Ti! og med den borgerlige
regjeringen mante til moderasjon for høytlønnsgrupper
med bakgrunn i skatteletten
de hadde fAtt. Men forhandlerne i vAr kommune bk ikke
del sA nøye. —Samme stillinger i andre kommuner har
høyere lønnstrinn, sA da mA
ogsA sjefene hos oss fA del,
ble del sagt. Hva slags
resonnement er del? Skal vi
undersøke med andre kommuner nAr del gjelder helsepersonell sin arbeidssituasjon
og lønn ogsA, eller andre
grupper? Kanskje del vii vise
seg at vAr kommune kommer
veldig dArlig ul.
Del er godt at kommunestyret var fornuftig nok til A
innse at forsiaget til nyc
lopplønninger ikke kunne realiseres.
Sint kvinne

La oss hjelpe 1,
La oss hjelpe fly ktningene
som vi hjelper vAre barn, og
som vi selv er butt hjulpet.
A stifle bo koster penger, og
alle har vrt i den situasjoflen, Men vi hadde et
sosialnettverk omknng oss.
Del tar lang tid A fA all et
hjem trenger. Selv tømte vi
foreidrenes loft og kjeller for
fulit brukbare ting. Selv sykicr og kher kan arves.
La oss nA vre flyklningenes

sosiale nettverk i elablerings fasen.
Hvis kommunen kunne
annonsere gjennom Vignell
tror jeg mange har noe A bid ra med. Jeg tror ikke vAre
nyc sambygdinger krever
stort mer cnn en hjelpende
hAnd i begynnerfasen.
SA la oss fA et telefonnummer
som vi kan ringe til om vi har
brukbare ting, som vi har stu et bort aiikvel.

mot PrestAa vii koste 5 mill.
kroner. Del er en sA enorm
sum, at vi bare kan skyle en
hvit pil etter noen gang A fA
ordnede forhoid i dette
distriktet.
NA mA Enebakk med alle
sine. 'direkle utslipp" begynne A praktisere den omtalte
forurensningsloven, i steden
for A fortelle at konsulentvirksomhel er i gang og
har vrl i gang i mange Ar.
Del mA skje noe.

Enebakkrutene
og kaffeservering
Jeg er en passasjer som en
gang i blant tar bussen, ikke
sA ofte pA grunn av mm
arbeidssituasjon dessverre,
men del hender. Jeg er positivt overraskel over servicen
som er pA bussen her hyggelige bussjAfører, aviser
A fA kjøpl og gratis kaffe.
Veldig positivi.
Men dessverre, jeg ble
skuffet da jeg sA at krusene
vi fikk kaffe av er av
ISOPOR! Enebakkrutene
som el seriøsl firma bør vile
at isoporbegre er megel foru rensende. Ikke produktet sA
mye i ferdig stand, men
fremstillingen av slike produkter. Dc megel giftige gasser som oppstAr ved produksjon burde de ansvarlige
for Enebakkrutene vite om.
Dessuten er begrene vonde A
drikke av, noe som er av
mindre betydning, men aukevel et argument for A gA
over til noe annet.
Engangsservice er et onde i
sin heihet fordi produktene
forbruker en stor del av vAre
nalurressurser. Men for del
blir lolalforbud mot engangsservice, noe som vii komme
for eller siden, vii jeg oppfordre buss-seiskapet til A gA
over ti! pappbegre. Pappbegre kan gjeninnvinnes.
HAper dere vii Ia dette pA
alvor. Ellers takk for hyggelige bussturer.
Passasjer.

Barn i 11111 sving inedpølseklypa. FIre;n vil kjøpepØlser a' meg i
dag? De priviligerte SOF?? fa°r plass i harnehagen lrer en masse.

Statistisk sentralbyrAs
barnehagestatistikk
viser at 34 prosent av
alle barn under 7 Ar
hadde plass i barnehage
ved Arskiftet. Da er
korttidsbarnehagene
medregnet. Enebakk
ligger pA landsgjennomsnittet med en
dekningsgrad pA 34,4
prosent. Tar man kun
med heldagsbarnehagene kommer Enebakk
svrt dArlig Ut. 13,4
prosent hadde tilbud om
plass her.
Anne-Grete Lossius
Antaii barnehagepiasser økte
med 10 000 i 1989 viser en
undersØkclse Statistisk sentralbyrA har foretatt. Vel 128
000 barn hadde plass i barnehage ved Arskiftet. Da er
korltidsbarnehagene medregnet.
Oslo kommer best Ut med
47 prosent dekning. Akershus har en dekningsprosent
pA bortimot 34.
Dystert bilde
Ser man pA heidagsbarnehagenc er bildet iangl mere
dysterl. Akershus sell under
cIt hadde en dekningsgrad
pA 23,8 prosent. DAriigst ut
kommer Hurdai med vel 8

prosenls dekning, og pA topp
uigger Berum med 35, 7
prosent.
For Enebakks vedkommende er ikke bildet noe A
skrytc av. Vi bar kun 13,4
prosents dekning - og del
etter at Kirkebygden barnehage starlet.
Nedgang.
Enebakk hadde totalt en
dekning pA 34,4 prosent i 89. Dette er en nedgang pa 1prosent fra Aret for. Førskoicirer Evy Lindberg
Olsen tror at nedgangen
skvides at del var ferre barn
som gikk i korttidbarnehage
i fjor cnn Aret for.
Barnehageplan.
Lundberg Olsen kan fortciie
at del arbeides med en barnehageplan i kommunen.
MAi for framtidig utbyggung
av barnehager og fritidshjem
vii bii utarbeidel. Planen
skuiie vre kiar til høstcn,
men hvor langt man har
kommel kunne ikke Evy Lindberg Olsen gi noe svar pA.
Skolectaten skal overta ansvaret for barnehagene, men
for dette skjer mA del ryddes opp i en del formaliteIcr.
SA foreiøbig svever en god
del i del blA og deribiant
barnehageplanen.

Fugleunger utklekket i
blomsterpotte.
Vaktmesterparel pA Bjcrkely
i Ytre Enebakk var bortreist
2 dager i pinsen. Da de kom
hjem var del bygd rede i en
biomterpotle som hengcr ved
siden av deres ytterdør - en
vanlig polte med plass Iii en
biomst. Ikke nok med del del var ailerede iagt 2 egg
der!
Ikke lenge etter kom del

enda 3 egg, og for en ukes
lid siden kom disse 5 fugleungenc Il verden, relt ved
siden av ylterdøren til beboerne. Turid N. Pettersen kan
forteiie at de ikke har lurt A
fiytte pA blomslerpolta 1 liifelie foreidrenc da ikke yule
vile av ungene sine ienger.
En koseuig historic Vignett
Ønsker A dde med iesernc.
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Ordfører Kjolle fikk
enstemmig avslag pa'
søknad om fritak.

4H pa' lei*r I Hurdal
Rundt 350 barn og
ungdom var sist uke
samlet pA fylkesleir i
Hurdal, nrermere
bestemt pa'Haugnesodden. Fra Enebakk
deltok 14 ungdommer
fra ørnøye 4H.
Anne-Grete Lossius
Veronika Svendsen, en av
leirdeltakerne fra Enebakk
kan fortelle at del var masse
aktiviteter a velge meilom.
—Dyrestell, fisking, flucbinding, kanopadling, førstehjelp, leiravis, traktorstcii og
matlaging for a nevne nocn.
Swing.
Man matte velge seg en av
aktivitetene. Detie ble en
oppgave som skuile vises
fram siste leirkvelden. Veronika vaigte swingkurs, og
onsdagskvelden hadde hun,
og resten av kursdeltakerne
danseoppvisning for de øvnge pa leiren.

Ordfører Kire Kjølle (H), Jan Brunstrøm (A) og
Anne Stanger (KrF) fikk alle avslag pa* sin søknad
om fritak fra very i adminstrasjonsutvalget.
Formannskapet fant ikke grunniag godt nok for fri tak, og søknaden ble enstemmig avslAtt.

Anne-Grete Lossius
Mandag âpnet Enebakk formannskap sine dører for
publikum etter vediak fattet i
kommunestyrel. Møtene skal
i første omgang vre âpne
fram til ârskiftet, som en prøveordning. Del var ingen
trengsei a spore i formannskapssalen under motel, sâ i
første omgang ser del ikke Ut
til at âpne møter vii bli noe
problem.
Ikke fritak.
Ordfører Kâre Kjøiie, Jan
Brunstrøm og Anne Stanger
hadde alle bedt seg fritatt fra
sine very i administrasjonsutvalget fordi kommunestyret ikke godkjente drøftingsprotokoilen ved de lokale
lønnsforhandiingene. Dette
med bakgrunn i at kommunestyret ikke kunne gi
opprykk i lønnstrinn for de
høyere lønte i kommunen pa
nâvrende tidspunkt.
Dc har søkt om fritak med
hjemmei i kommuneiovens
paragraf 31, der del blant
annet star at kommunestyret
kan frita for very i kom-

munale nemnder den som
ikke uten uforholdsmessig
vanskeligheter kan skjøtte
sine plikter i vervet.
øyvind Strom (FrP) kunne
ikke akseptere fritak pa
denne bakgrunn og foreslo
avslag, noe resten av formannskapet sluttet seg til.
Frifylkeforsøk
Kommunaldepartementet
har godkjent søknad fra Akershus fyikeskommune om
frifylkeforsøk pa miljøvernsektoren. Saken er nâ til
behandling i ci tjenestemannsutvalg med deltakere
fra alle berørte parter. Konkret er del her snakk om
legge en del av Fyikesmannens oppgaver over til folkevaigte organer.
I ci skriv mottatt av
Fyikesmannen bes del om
uttaleise fra kommunene i
Akershus. Lucie Paus Faick
(A) synes del var et mcrkeiig
tidspunkt Fylkesmannen
hadde valgt a gâ Ut til
kommunene pa i og med at
ci ulvalg nâ er igang med a
fastlegge forsøkcts innhold i
detalj.
Hun fremmet derfor ci

Fluebinding.
Av de andre aktivitetene var
fluebinding veldig populrt.
Dc fleste guttene fra bygda
var valgte denne oppgaven.
Ellers var hestestell og
kanopadling ogsa veldig p0pulre aktiviteter.
Turneringer.
Selvfølgelig sto volleyballturnering pa programmet.
Volleyball er en egen aktivilet som drives i regi av 4H.
ørnøye stilte med 2 lag, og
begge lag vant de første
kampene. Dessverre tapte

Huskeliste til tenon

At
Vote

Har OK! Kjop fly

etsktt

ifljjg

Ve,vnika Si'endsen, nettopp hje,nkominetfra leiren. Nd skal hun
hvile tit etter noen fine dager med lite sØvn og stor aktii'itet.
oppgawe de 4ar lyst ui &--lagene den avgjørenLIe omarbeide med i en periodc.
gangen.
Veronika Svendsen Irer seg
Tautrekkingsturnering var
nâ a "lage mat med egg".
ogsa et morsomt innslag,
Hun
ma lere seg a lage
og spesielt morsomi var del
minst
8 forskjclligc retter av
at encbakkingene vant!
egg og sette opp menyforslag. I tillegg ma en del
ørnøye 411.
teoretiske spørsmal besva4H'ere i Enebakk har mØter res.
pa Graniy i Dalefjerdingen
Hver H star for noe spesien gang i maneden. Volleyelt: klart Hode - varmt Fijerbailtrening kommer i tillegg. te - flinke Hendcr - god
Hvert medlem velger seg en Helse.

-

41
forslag der del heter at
formannskapet tar Fyikesmannens brev lii orienlering,
og forutsetter at del endelige
prosjektforslag forciegges
kommunene til høring. Formannskapet slutiet seg enstemmig til dette.
Hvor er askebegeret?
Dag Skaug (A) avsluttet
varens mterunde med a
rose gartneren for pent aniegg, men han synes del var
for ille at gartneren ogsâ
matte plukke sneiper i
bedene. Han etteriyste ci
icnge savnet utcaskebeger

S KO
SANDALER
FRITIDSSKO
GUMMISTØVLER
JOGG ESKO
SHOE EZE
SKO DEODORANT
SKOPUSSESAKER
IMPREGNERING
BADESANDALER
BEAUTYBOX
PENGEPUNG
INTERRAILPUNG
LOMMEBOK
TOALETTMAPPE
REISESYKIT
NØKLERING
AD R ESS E LAPPER
PARAP LY
BAG
KOFFERT

'hi Øn.sI(er a[le va-re 1çuiuIer engeilsommer!

ff

JLacii-izmz
FLATEBYSENTERET
TIf. 09/92 83 74

Apent
Fredag
Lørdag

I
ki. 10-16
ki. 10-17
ki. 9-14
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Ordforer Kjolle rikk
enstemmig avslag pa'
søknad om fritak.

4H pa' lei*r I Hurdal
Rundt 350 barn og
ungdom var sist uke
samlet pA fylkesleir i
Hurdal, nrmere
bestemt pA Haugnesodden. Fra Enebakk
deltok 14 ungdommer
fra ørnøye 4H.
Anne-Grete Lossius
Veronika Svendsen, en av
leirdeltakerne fra Enebakk
kan fortelle at del var masse
velge meilom.
aktiviteter
—Dyrestell, fisking, fluebinding, kanopadling, førstehjelp, leiravis, traktorsteii og
matlaging for nevne noen.

a

a

Swing.
Man matte velge seg en av
aktivitetene. Dette ble en
oppgave som skulle vises
fram siste leirkveiden. Veronika vaigte swingkurs, og
onsdagskvelden hadde hun,
og resten av kursdeltakerne
danseoppvisning for de øvrige pa leiren.

Fluebinding.

Ordfører Kâre Kjølle (H), Jan Brunstrøm (A) og
Anne Stanger (KrF) flick alle avslag pa* sin søknad
om fritak fra very i adminstrasjonsutvalget.
Formannskapet fant ikke grunniag godt nok for fri tak, og søknaden ble enstemmig avslAtt.

Anne-Grete Lossius
Mandag âpnet Enebakk formannskap sine dører for
publikum etter vedlak fattet i
kommunestyrel. Møtene skal
i første omgang vre âpne
fram til ârskiftet, som en prøveordning. Del var ingen
trengsei a spore i formannskapssalen under motel, sâ i
første omgang ser del ikke ut
til at âpne møter vii bli floe
problem.

Ikke fritak.
Ordfører Kare Kjøiie, Jan
Brunstrøm og Anne Stanger
hadde alle bedt seg fritatt fra
sine very i administrasjonsutvalget fordi kommuneslyret ikke godkjente drøftingsprotokoilen ved de lokale
iønnsforhandlingene. Dette
med bakgrunn i at kommunestyret ikke kunne gi
opprykk i lønnstrinri for de
høyere lønte i kommunen pa
navrende tidspunkt.
De har søkt om fritak med
hjemmel i kommuneiovens
paragraf 31, der del biant
annet star at kommunestyret
kan frita for very i kom-

munale nemnder den som
ikke uten uforholdsmessig
vanskeligheter kan skjøtte
sine piikter i vervet.
øyvind Strom (FrP) kunne
ikke akseptere fritak pa
denne bakgrunn og foreslo
avslag, noe resten av formannskapet sluttet seg til.

Frifylkeforsøk
Kommunaldepartementel
har godkjent søknad fra Akershus fylkeskommune om
frifylkeforsøk pa miljøvernsektoren. Saken er nâ til
behandling i ci tjenestemannsutvalg med deltakere
fra alle berørte parter. Konkret er del her snakk om
legge en del av Fyikesmannens oppgaver over til folkevaigte organer.
I ci skriv mottalt av
Fyikesmannen bes del om
uttaleise fra kommunene i
Akershus. Lucie Paus Faick
(A) synes del var et merkeiig
tidspunkt Fylkesmannen
hadde valgt a gâ Ut til
kommunene pa i og med at
et utvalg nâ er igang med a
fastlegge forsøkets innhold i
detalj.
Hun fremmet derfor ci

Av de andre aktivitetene var
fluebinding veldig populrt.
Dc fleste guttene fra bygda
var valgte denne oppgaven.
Ellers var hestestell og
kanopadling ogsâ veldig populare aktiviteter.

Turneringer.
Selvfølgelig sto volleyballturnering pa programmet.
Volleyball er en egen aktivitel som drives i regi av 4H.
ørnøye stilte med 2 lag, og
begge lag vant de første
kampene. Dessverre tapte

Veronika Si'endsen, nettopp hje,nkoininetfra leiren. Nd skal hun
hvile Ut etter noen fine dager med lite sown og stor aktim'itet.
lagene den avgJørcnLie ii- uppgac U nar AYSt Ui a
arbeide med i en periode.
gangen.
Veronika Svendsen kerer seg
Tautrekkingsturnering var
nA a "lage mat med egg".
ogsâ ci morsomt innslag,
Hun
ma lere seg a lage
og spesielt morsomi var del
minst
8 forskjellige retter av
at enebakkingene vant!
egg og sette opp menyforslag. I tillegg ma en del
ørnøye 411.
teoretiske spørsmâl besva4H'ere i Enebakk har møter res.
pa Graniy i Dalefjerdingen
Hver H star for noe spesien gang i mâneden. Volleyelt: klart Hode - varmt Hjerbailtrening kommer i tillegg. te - flinke Hender - god
Hvert mediern velger seg en Helse.

Huskeliste til lerien

At

Har OK! Kjop fly

etsk'
*tio
ifljjg .
41
forsiag der del heter at
formannskapet tar Fyikesmannens brev til orienlering,
og forutsetter at del endelige
prosjektforslag forelegges
kommunene til høring. Formannskapet sluttet seg enstemmig til dette.

Hvor er askebegeret?
Dag Skaug (A) avslultet
vârens møterunde med a
rose gartneren for pent anlegg, men han synes del var
for ille at gartneren ogsâ
matte plukke sneiper i
bedene. Han etteriyste et
lenge savnet uteaskebeger

S KO
SANDALER
FRITIDSSKO
GUMMISTØVLER
JOGG ESKO
SHOE EZE
SKO DEODORANT
SKOPUSSESAKER
IMPREGNERING
BADESANDALER
BEAUTYBOX
PENGEPUNG
INTERRAILPUNG
LOM M EBO K
TOALETTMAPPE
REISESYKIT
NØKLERING
AD R ESS E LAPPER
PARAP LY
BAG
KOFFERT

'121 Øn.cI(er a[lTe vtfre 1çtuCer engotisommer!
fFa CA
1/)
9
!c I
c,JL ac17-izmcz
FLATEBYSENTERET
TH. 09/92 83 74

Apent
Fredag
Lørdag

ki. 10-16
ki. 10-17
ki. 9-14

Ngnett

Sykkelgutta i malp'a 19 timer og 41 min!
"Den store Styrkeprøven" - sykkelrittet Trondheim-Oslo er over for denne
gang, og for 'sykkelkameratene" fra Enebakk bLe det hele en stor suksess.
19 stilte til start og 18 fullfØrte. En glimrende prestasjon!

Anne-Grete Lossius
Turen starlet I strälendc solskinn, og varet var storl sell
bra hele veien. Noe motvind
mØltc dc over lIcllet, og flOCfl
I'A rcgndräper lalt pA morgcnkvistcn, men delte var
ikke av sarlig helydning. Dc
slapp ogSâ uhell pa vcien.

Kjøpe billig sykkel?
Del var en sliten, men fornøyd gjeng som kom i mâl
pa liden 19:41. Søndag presis
klokken 10:51 ankom de
Valle Hovin, 22 minutter for
beregnet! Enkelte uttrykte et
slerkt ønske om A kvilte seg
mcd sykkelen for de bk seg
en vellorijent hvil.

Kun 4 hvilepauser.
Pa den lilt under 20 timers
lange luren stoppet de kun 4
ganger, for A gjøre "det nødvcndigc't, og for 1'5 seg en
malbit. Del var hardt a holde
seg väken hele natten, og følgebilenc sto pa sâ godt de
kunne for a oppmuntre gjengcn nâr del røynel pa.

I aldersgruppcn 17-19 ar del tok 4 stykker. Dissc var Tommy Gundersen, Even Ralger,
Marius Ralger og Erik Bakkc. Bakke fyller 17 i løpet av
aret. Disse Ia p5 7. plass da
lagel reistc fra Oslo vcd
1330-tiden søndag.

Kort trøst.
En av de yngslc karene hadde liml hilde av en pen dame
pa sykkelraltel for a holde
seg vaken. Del hjalp en stund, men sâ matte sykkclen
byttes sâ lrøsten vane ikke sä
lenge.

* Barnekryss
1

2

3

7. plass

I aldersgruppcn 20-24 âr Ia
Tom Erik ødcgärd og Espen
Lund godt an.
Trener Morten Ralger er
godt fornøyd mcd innsatsen
Ill hele laget.

" Flittig Lise" - diameter 170 cm.
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Navn:

Kjell Larsen ,ned sin noe uvanlige plante. Flittig Lise pd 170 cm. i diameter Noen større?

Adresse:
VANNRETT

LODDRETT

1. Fiakter biler
5. Guuenavn
6. Oss
7. Jentenavn
9. Gripe
11. Doktoren
13.Mamma
14.Forre

1.Mennesker
2. Bodde i Portveien 2
3.Far du av penger i banken
4. Adam og - - 8. Ikke natt
1O.Pusse
11.Smilte
12.Jeg pA nynorsk

Løsningen pa kryssordet kan du sende til:
Vignett, Postboks 62, 1912 Enebakk.
innen 18. juli, og tre vinnere trekkes Ut.
Premiene er sommerlige - en pakke ispinner til hver.

Kjell Larsen i Ekebergdalen
eier et floe uvanlig eksemplar
av planten Flittig Lise skulle
vi anta. Planten mâler 170
cm. i diameter, er rundt 5
meter i omkrets, og da Vignett stakk innom var del 317

blomsier pa den! Hver gren
er rundt 80 cm. lang.
Larsen kan fortelle at planten er 2 âr gammel. Han fikk
den for et âr siden. Da skulle
den kastes. —Planten var liten
i fjor, og i vinIer har jeg latt

Rad mot furuvepsiarver.

4 korker tlytende grønnsâpe blandes med en liter
vann og sprøytes pa buskene hver dag i en uke.
Hollun kan fortelle at
etter denne kuren har han
ikke sell en eneste larve
pa buskene pa 1 1/2 uke.

Redaksjonen har mottatt
et tips fra Asbjørn Hollund fra Vik vedr. fjerning
av larvene uten a benytte
giftige midler.
Bruk grønnsâpevann! 3-

den hvile, sier han. —I vâres
begynte jeg a gjødsle den, og
først da begynte planten a
vokse. Den ma vannes hver
dag og jeg gjødsler fremdeles 2 ganger i uka, sier
Larsen.

Ingen nyhet er
for ilten
for lokalavisen!

6
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K j enner du dette bildet?

Tyskundervisning red Enebakk ungdomsskole. Til i'enstre Karma
iliorvaidsen og Kim Engvik. Til høyre Gy Adolfsen og Jørgen
Si'artebekk.

A
alle felt. Blant annet er 1rebøkene foreldet, det er mangel pa viktige 1remid1er, for
lavi rammetimetall og manglende vedlikehold.
I forsiaget til budsjett for 91 blir Ireboksituasjonen
spesielt fremhevet. Behovet
har økt vesentlig etter gjennomføringen av M -87.
-Budsjettet for ungdomsskolen er svrt nøkternt og tâler
ikke besparelser Ut over dette, blir det hevdet.
FagIarte 12erere.
---Kommunepolitikerne kan
ikke f gjort mye med situasjonen som er oppstâtt,
mener Nyen. Det ma større
statlige overføringer til for a
fä gjennomført den nye mønsterplanen pa en god mate.

Rektoren kan videre fortelle
at fra neste skoleâr er det
allerede full bemanning og
alle er faglrte, i motsetning
til for 2 At siden da 7 av lrerne ikke hadde den nØdvendige utdannelsen.
De legger i disse dager siste
hand pa neste skoleârs timeplan. I At har de lânt en datamaskin med timeplanleggingsprogram, noe som har
lettet den delen av arbeidet
betydelig.

VI TRENGER
DIN ivi R!
Sendes:

REDD BARNA

L

I

Jernbanetorget 2 0154 Oslo 1
Tlf: (02) 4146 35

_J

Det gruppebildet som er
gjengitt ovenfor er tatt av en
fotograf i Christianina antagelig omkring 1850-60. Som
man set forestiller det en erverdig gruppe herrer, formodentlig et styre. Men hvilket? Nr. 2 fra venstre er
Chnsitan Larsen Mjerskaug,
1815-86. Kjenner noen av
Vignetts lesere de anthe herrer? I tilfelle ville vi vre
takknemlige for opplysninger. Hvis del er enebakkinger

det dreier seg om, vil vi gjengi bildet i bygdebok bind III.
Mjerskaug var medlem av
formannskapet og av Enebakk Sparebanks direksjon.
Sparebanken kom i drift fra
januar 1853 og Mjerskaug
var direksjonens fØrste formann. Dc øvrige medlemmene var: Martinius Arnesen, nestformann, Thorer Olsen Brevig, Ole Arnesen
Krogsbøl og Jacob Ungersness.

Undertegnede har sammenlignet gruppebildet med de
enkeltbilder av direksjonen
som er gjengitt i Enebakk
Sparebanks jubileumsskrift
1977, men enkeitbildene er
tatt av herrer som er lengere
opp i ârene enn pa gruppebildet, og er derfor vanskelig
a identifisere, bortsett fra
Mjerskaüg hvor likheten er
fulistendig
B.A. ButenschØn

v0

Ryktene om ar 4(dod)) var sterkt overdrevet
- for HER ER V1 1GJEN'.

89 mod. Tipo 1600 DGT
kr. 119.000,87/88 mod. Toyota Corolla 1,6 XL. kr. 81.000,kr. 57.000,87 mod, Ritmo 85 S
86/87 Uno Turbo I kr. 72.000,-

86 Uno 60 S 5-dors
84 Mazda 323 1,3
84 Escort 1,3 LX
86 Saab 900 Turbo

kr. 54.000,kr. 46.000,kr. 46.000,kr. 114.000,-

87 Toyota Laridcrusier LX Turbo Diesel
86 Toyota Hiace Combi 6 seter m/automat
81 Daihatsu Charade 31.800 km
84 BMW 5251 m/takluke
83 MB 300 GD vare m/recardo

kr. 92.000,2.000,kr. 56.500,kr. 30.000,kr. 76.000,krt. 92.000,+ REG.AVG.

Vi garanterer din bil (SAAB/FIAT) beste omsorg og kjr/ig ste/I pa Art verksted, av dyktige folk som kan jobben sin (til sammen har vi 89 ärs erfaring
med SAAB og FIAT). Strømmen 811 a.s. /igger der den alltid hat ligget, Skjrvaveien 6 B, og vi vii fortsette med det vi /iker og kan best - nemlig bil.

Vi onsker alle gamle og nye kunder
velkommen med SPESIALTILBUD FRA
SERVICEAVDELINGEN! Ring eller stikk innom!

SKJRVAVEIEN 6 B (SAGDALEN)
POSTBOKS 15 - 2011 STROMMEN
TLF. 06-81 56 60 - FAX 06-80 09 66

b9uift

BLI EN BEDRE ORIGINAL
AV DEG SELV
(

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG
Se var utstilling
av sanitrutstyr kjekkeninnredning 09
baderoms-

Nár du skal slanke deg, er det din kropp det
dreier seg or - Ingen andres og ingen gjennomsnitt.
Akkurat det er hemmeligheten bak SHS slanke- og
fic'urformingsprogram.
v?ed elektronisk muskelaktivator og riktig kosthold.
økt blodsirkulasjon, oppstramming av mage og Mr.
Ring og bestill en gratis prøvetime!

SOLARIUM
TIE: 06-8197 60
Mand., onsd., torsd.
TIC: 06-918590
Tirsd., fred.

Bruktbiler

87 Escort XRi, rod, soltak, 75.000 km
87 Passat GL, gronn met., soltak, 49.000 km
88 Golf Sport 1,8, hvit, soltak, 37.000 km
86 Kadett 1,3 S Sedan, sort, 60.000 km

âpent 11-19

TIf. 02/68 18 90 (9-17) Stuveseth
TIf. 09/9240 51 (e. kI. 18)

ipent 15-21

OBS! Ons., tors. og fre. denne uke àpent 15 - 20.
TIf. 06/91 85 90

a

Skal du

Feminin Helse & Figur Salong

PUSSE OPP...

Stromsv. 40, 2010 Strømmen.

møbler.

BYGGE OM...

FiNANSIERING

VARME

A/s

AUT VVS 104LIGGIR

St.msv. 100, Strimmen
TIt. 06/81 45 97 — 81 4598
CJQP 66$ 90$ F4'566a9 ,J0P SIrS 1505 FAG61 .'.EfS

BILLIGE BATER
Nye og brukte
I alle priskiasser.
Joller - Landstedbâter Vannscootere - Sportsbâter - Day - Cabincrusere - Snekker.
Nye og brukte
bâthengere.

SP 111C 11 1%*j I""**j
Det lonner seg
a ta en tur innom
skin nspesialisten
i Mysen nâ....

Sommerpriser pa
skin nvarer

+15%

lDffBUKSthOG
SKT

—30%

• JAM
• FRAM
• SKJHRT
• BUKSB

Finansiering/Innbytte.

ELLER

Skipsplast - 14 fot, 87-mod., ny -88. Pris fly 27 000,-.
Motor: Johnsen 65 HK - 85-mod. Pris ny 65 000,-.
Pluss báthenger, fly 7 000,-.
Alt selges for minimum kr 35 000,-.
Bud over minstepris mottas.
Tif. e. ki. 17.00: 92 62 76
Tif. dag 92 65 40

pA alle
ordinre
varer

Vi ønsker flere bâter
inn for saig.

BYGGE PA...

Bat selges

Ca. 300 stk.

DAME- %
IU*LEJAKKB
.30-40%

Depotgt. 6, Lillestrøm
TIf. 06/8100 73 - 06/83 7630
Eget kjotelager for
Oppbesaring av pets.
NA e, Ilden ,nfle.
Unrr9d møII og andre udyr.
invievering og hentrrg vAr do Vii,

APNINGSTIDER I SOMMER

OWN

50
K INNHRNO EL

BYGGE NYTT?
Vi âpner fly forretriirig
pa GrUneriøkka.
Hos oss vii du al/tid
finne det du trenger
av MALING - BE/S - MALERVERKTØY - TAPETER TEPPER og GULVBELEGG - og al/tid til svrt gunstige
priser.
Ta turen til Grunerlokka!
/ anledriing âpningen vii ti/budene vre ekstra bra!
I ma/in gbarefl kan du ye/ge mellom 3000 fargevarianter og I tapet- og teppeavdelingen finner du alt, Ira det rimelige
til det eksk/usive.
Her kan du gjøre en kjempehandel - og vi kjører varene
hjem til deg (tirsdag og torsdag) hvis du handler for over kr
1000,-.
Tilbudspriser

Tarkett gulvbelegg pr. m2 fra kr 72,00
pr. Im
Tekstiltapet
kr 28,00
Acryltapet
pr. ruN
kr 68,00
Utvendig maling

Treolje
4 liter
Treolje
1 liter
Oljebeis pr. 1 121 spann
Uteakrylat pr. 1 121 spann

kr 156,00
kr 39,00
kr 39,50
kr 53,50

Mating for innendørs bruk

Latex 07 pr. I 12 I spann
Latex 033 pr. 1 12 I spann
HP oljemal.
(haivblank)
pr. I

kr 29,50
kr 23,50
kr 65,00

Vaskemiddel

Grovrent
Grovrent
Glasspuss
Fasadevask
Fasadevask

pr. I
5 liter
pr. I
pr. I
5 liter

kr 27,00
kr 99,00 ODD
kr 29,50
kr 3 1,50 NO RMANN
kr 124,00 MALING OG KJEMJ A/S

Mend-fred 9.16
To,sdag lavgdag til 17.
Lrdag III kI. 13.

OcvId Bildsgt., Mysen - III. 89 1828

VIKING
GUMMISTØVLER
FOR
HELE FAMILIEN!

"14
Helly Hansen

REGNTOV
FOR
HELE
FAMILIEN!

EGEN AVDELING!
TOASOAf, APINT lit 151 19 00

iiiucft
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Akfiv velforening

19 lekeplasser opparbeidet!
Pa Flateby er nh 19 lekeplasser opparbeidet i regi a
Flateby Velforening. 5 av plassene er istandsatt i ár,
og ytterligere en er planlagt istandsatt i løpet av
sommeren. —Det har kostet bhde i kroner og ore, og
ikke minst i form av dugnadstimer, kan leder av
velforeningen Stein Mahie opplyse.
Janne Bergersen
Vignett har inervjuet velleder Stein Mahie vedr. lekeplassene pa Flateby. 19 lekeplasser er opparbeidet, og en
er foreløbig ikke pâbegynt.
5 nye lekeplasser er opparbeidet i âr. Størrelsen pa
disse er forskjellige, men alle
er i relativt god stand.
100 000 til lekeplasser.
Mahie kan opplyse at vellet
hittil i âr har brukt rundt 70
000 kroner pa opparbeidin
av plassene. De regner med
bruke ytterligere 30 000 i âr.
Hver lekeplass bestyres av
en lekeplasskontakt. Denne
olganiserer blant annet dugnader. Vellet bidrar hvert âr
med en pengesum til vedlikehold av plassene, og til
innkjøp av nye ickeapparater.
Lekeplassene blir flittig
brukt, og barna Vignett var i
kontakt med kunne fortelle at

de trivdes godt der. Men de
røpet at de ønsker seg kiatre
stativ og sklie.
Dugnad.
Vellet er pa befaring pa alle
lekeplassene hvert âr. I âr
deltok ogsa representanter
fra kommunen.
Det er befokningen som bor
i nrmi1jøet som avgjør
hvordan lekeplassen skal se
ut. Rune Eriksen, beboer i
Bergskaugveien, kunne fortelle at "deres" lekeplass lenge Ia brakk. Men folk stilte
opp, og etter utallige dugnadstimer er det butt en flott
lekeplass. Dc har ogsâ laget
mange av lekeapparatene
selv for a fâ ned kostnadene.
Stein Mahie sier at det er
opp til folk i nrmiljØet om
det blir lekeplass. Hvis folk
ikke er interessert i a holde
island lekeplassene blir det
heller ingen i omrâdet.
Stor velvilje.
Mahie understreker at vellet
har møtt stor velvilje i kom-

Lekeplassen tillzørende beboerne i Bergskaugveien. F,-a i'enstre: Terje Solem, bak, og Bjorn Solein
Ønsker seg klatrestativ. Catrine Erikson, bak, og Jeanette Erikson ønsker seg en sklie.
munen. Fra kulturetaten har
de mottatt 25 000 i stØtte til
lekeplassprosjektet. —De try] icr fram penger, sier Mahie.
Velforeningen har ogsä
foreslatt overfor kommunen
at kostnader til oppbygging

av lekeplasser legges inn i
tomteprisene. Ifølge Mahie
er dette bifalt. og vellet far
nâ overført penger ørernerket
lekeplasser i bestemte omrâder.
Det er stor oppslutning om

Flateby velforening, noe som
kommer alle beboerne tilgode. Kontingenten blir tilbakeført gjennom blant annet
aktiviteter og lekeplasser i
nrmiljøet.

Klasse 9C pa tur

Janne Bergersen
Mandag 18. juni klokka 9:10
dro kiasse 9C ved Enebakk
ungdomsskole pa sykkeltur
til Fredrikstad. Turen gikk
bra, og da de siste kom fram
10 timer senere ble teltene
satt opp i full fart, og sa hoppet de sprekeste ut i 14 graders vann. Etter den kjølige
svømmeturen var det godt a
slappe av og grille Iitt mat.
Kvelden var Jo ennâ ung og
de fleste var i full fart lii
langt pa natt.

Grill i regn.
Tidlig neste morgen begynte
det a bli liv igjen i leiren
etter noen fâ timers søvn. De
fleste fikk seg lilt frokost for
regnvret begynte. Etter en
tur i byen kom foreidrene
som var invitert til grilling.
Og grilling ble det selv om
det regnet. Presenninger ble
satt opp og bord ble dekket.
Kvelden gikk fort og alle
hadde det goy. Men den matte Jo ta slutt en gang, og de
fleste elevene dro hjem med

foreldrene sine. Bare 9 stykker ble igjen, hvorav 2 syklet
hjem.
Fin avslutning.
Masse 9C's mening om denne turen var at det var en fin
avslutning pa 9 ars skolegang sammen. De vii gjerne
takke Rune Haukeland fordi
han var villig til a ta med seg
de 18 ungdommene pa tur.
Dc vii ogsa takke Bjorn og
Unni Knutsen for lânet av
hytta.

Her er var nye frilancejournalist, Janne
Bergersen. Hun er 16 hr
og har akkurat fullført
ungdomsskolen. Hennes
største Ønske er a bli
journalist. Skrive liker
hun godt, og flunk er
hun ogsA. Hun er bosatt

ph Flateby og vii først og
fremst dekke den delen
av kommunen
Janne vii gjerne ha
kontakt med folk som
har noe ph hjertet sâ det
er bare a ringe. Telefon
er 92 81 88.
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Kirkekor fra Madagaskar
besøker Bjerkely.

Sommerleir for 1-3. Masse

Barna stortrivespt Bjerkely. Fra i•'enstre: Anne Lise Gundersen, Maria Louise Tunang og Gro-Kristin
Jessen. Alle 3 erfra Oslo.
En av de ininsle deliakerne - en liten guuepjokk inedfarfra
Madagaskar og norsk inoi

Bjerkely Misjonssenter inviterte tirsdag 26. juni til
festmøte i forbindelse med den gassiske nasjonaldagen. Denne dag var det 30 fir siden Madagaskar
ble et fritt land etter t ha vrt fransk koloni. Et 8manns kirkekor fra Madagaskar var blant de
besøkende som gjorde stor suksess.
Anne-Grete Lossius
Som start pa arrangementet
ble det holdt gudstjeneste i
Mari Kirke. Leder av den
Lutherske Kirke pa Madagaskar, Benjamin Rabenorolahy, talte og koret spilte.
Misjonr.
er.
Etter gudstjenesten var det
grilling, sang og musikk pa
Bjerkely. Leiker fra Madagaskar ble ogsâ vist. Tilstede
pa arrangementet var mange
gassere som studerer i Norge, eller av andre grunner
oppholder seg her. Mange
nordmenn hadde ogsâ møtt
fram. De fleste av disse hadde vert misjonrer pa Madagaskar.
Tore Laugerud, ansatt pa
Norsk Luthersk Misjonssambands Oslokontor, kunne for
telle at den Lutherske Kirke
pa Madagaskar hadde butt
til gjennom arbeidet norske
misjonrer hadde nedlagt
der nede. Han har selv vrt
misjonr i 11 âr.
I dag har den Lutherske
Kirke i landet Ca. 1 million
medlemmer.
Turne.
8-mannskoret fra Madagaskar er i Norge for første
gang. De skal reise pa turne
i hele landet i løpet av
sommeren. De spiller,
danser og synger. Reportu-

aret er mangloldig, fra folkemusikk og folklore til
sanger med mere religiøst
innhold. Koret skal slappe
av pa Bjerkely et par dager
for de tar fatt pa den ornfattende turneen.

35 skolebarn Ira 1.-3.
Masse har tilbrakt noen
dager av sommerferien
pA Bjerkely Misjonssenter i Ytre Enebakk.
Senteret arrangerer
hvert fir sommerleire
for barn i alle alcire.
Da Vignett var pa besøk del
tok barna pa festmøtet som
var arrangert i forbindelse
med den Madagassiske nasjonaldagen. Godterier fra
Madagaskar var nok det gjeveste, men morro var det
ogsâ a lre seg noen nye,
fremmedartete leker.

Ellers er det populrt a spille fotball. Turneringer blir
arrangert, og heiagjenger er
i sving. Bading er ogsa en
del av opplegget, og bibeltimer blir holdt.
Ma ten er ogsa god kunne
noen av barna fortelle.
Det er barn. fra Oslo og
Akershus som er sâ heldige
A fâ komme hit. Barna blir
delt opp i grupper fra 1.-3.
klasse og 4.-7. kiasse, og leire for eldre ungdommer blir
arrangert. Pa denne leiren
deltok ingen barn fra Enebakk, men det hØrer med til
sjeldenhetene.

Popukert sted.
—Bjerkely Misjonssenter er
et meget populrt senter. 22
weekender i âret blir det
arrangert tilstelninger for
barn og ungdom pa stedet,
kan Turid N. Pettersen fortelle. Hun fungerer som
"matmor" og altmuligdan..
Senteret har overnattingsmuligheter for 60 personer,
men tar ikke imot sâ mange
barn pa en gang
Senteret tar nâ en pause
fram til august, men da
fortsetter leirene igjen for
fullt.

RI
'*ktl'*g trening - ikke bare slit
Asbjørn Jerseth var
forrige tirsdag foredragsholder ved et mote
om trening som
skigruppa i Driv hadde
invitert til.
Flcrc intcrcsscrtc hadde
funnel veicn til klubbhusct
ved Drivhancn, og Jerseth
skuffct ikke sine tilhØrere.
Han er førsteammanuensis
ved Idrettshøyskolen, og har
engasjcrt seg We sportslig
og adminstrativt spcsielt i 0Iorbundcl.
Foredraget skulle belyse here
sider ved trcning. Han pratet
om hvordan man skal trene
riktig, Iarc kroppen reaksjoner og vre bevisst i sine
handlinger. Mange trcncr
med gal intensitet, og 1r da
heller ikke de resultater som
dc forvcntcr seg.
Videre ble det fortalt om pa
hvilkct niva man bør legge
seg, i forhold hI alder og
ambisjoner. Den psykiske
delen av treningen ble ogsä
belysi.

ON
Sporisinteresserle fra hele bygda fa,?t veien ill klubbhuset iii Driv, da Asbjørn Jerseth
varpd besØk.
Foredraget var meget interessant, og tilhørerne fikk
nok hver og en et nyu

inntrykk av hva trening er, og
hvordan man skal forbcdre
seg.

Slike fordrag vii ogsâ vrc
med og hindre skader bade pa
unge og eldre idrcttsutøverc.

-
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BEGRAVELSESBYRAER

TAI(K

ENEBAKK KOMMUNE

Kulturkontoret

Ski
Bcravclscsbr
C.)

Takk
for oppmerksomheten ved min konfirmasjon.
Vivian Olsen

Tilskudd av tippemidlene

CHRSIENSRUD EFTF. .

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

Hjerteiig takk

til idrettsaNlegg
Fristen for mnnlevering av sØknader om statstilskudd til
idrettsanlegg (STUI/tippemidlene) er satt til:
1. september 1990.
Prosjektene det sØkes om tilskudd til ma vre prmormtert
i idrettens anleggsplan, og de ma vre teknisk godkjent.
SØknadsskjema fâes ved kulturkontoret.

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

for gayer og blomster i forbindelse med min 50-ársdag.
Harald Nordhagen

Follodistriktets byrá
gjennom 60 ãr

Vi takker

Tilskudd til kulturbygg
Frmsten for innlevermg av sØknader om statstilskudd til
kulturbygg er satt til
1. september 1990.
Prosjektene det søkes om tilskudd til ma vre teknisk
godkjent. SØknadsskjema fâes ved henvendelse til kulturkontoret som ogsâ gir ytterligere opplysninger om tilskuddsordningene.
Kultursjef Per Sandvik

alle for oppmerksomheten ved

Tors
bortgang.

Harald, Solveig, Tove og Tommy

t Takk

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
pnser. Speil.

for all vennhig deltagelse ved var kjre far
Trygve Svarthols
bortgang.
Familien

.
90111

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice
SKISTASJON

W!

Torggt. 2 2000 Lillestrom

Etter kontortid:
02/974465-06/841774
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

k

RING 06/816838

tj

Lillestrom
Vindu & Glass A/S
(TIOL VILLA GLASS A/SI

Sorurnsgt. 38, 2000 Lillestrom
Derer - Vinduer - Speil - Alt glass

TIL SALGS

'

Tor Veitebeig A/S
Aul. rorleggertirma
BREDA INDUSTAIBVGG
KJEPPESTADVEIEN SKI

°.'1

Krisesenteret
i Folio
TLF. 09/94 17 70

Selges hillig
BRIO dypvogn, brebag
red/grâ + bilsete 0 - 9
mrid.

Billig sträfOr
FrØhØy av engsvingel selges fra jordet i uke 29-30. Ring
for avtale.
Thorvald Ungersness, tlf. 92 40 09

Henv. tlf. 92 46 25

TELEFON 87 35 06
TELEFON 87 08 28

I.

Bolig til saigs
KontaktliNser
tilpasses

Enebolig i Vâglia, bygd 1986, brutto: 230 m2, boflate: 180
m2. 4 soverom, stor terrasse. Tomt Ca. 1000 m2. Barnevennhig.
Visning etter avtale med Oyer, tif. 09/92 48 69.

Storgt. 21 (Fjellberghjornet)

OPTIKER

OLAV KJULBERC
GEIR KJØLBERC
M.N.K.F. - M.N.O.F.

Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlt. 094/34 527
DOGNVAKT

Tove Hagen
1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547
DØGNVAKT

FOSSUM JORD

vaglia We
Nyere enebolig, stor tomt, leies ut/selges. 4 soverom,
dobb. garasje, solrikt og meget barnevennlig.
Tlf. 09/92 54 25

Advokat
histand

F. ...

TIf. (09) 8372 16- Mobil 030-10 309
KONTAKT OSS - DEl LONNER SEG
0
RUST PA BILEN

M#ft

Advokat
ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 5585

Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Mobiltlt. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOG NVAKT

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

Timebestifing: TIf. 06/81 43 91

LILLESTRØM
KONTAKTLINSEINSTtTUT A/S

Kulturkontoret

Kulturpris 1990
Kommunens kulturpris tildeles en person, lag, forening,
gruppe av personer eller organisasjoner, amatØrer eller
profesjonelle som har ydet kulturinrisats utover det
vanlige for kulturlivet i kommunen.
Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk kan foreslâ kandidater.
Begrunnede forslag ma fremmes mnnen 13. august 1990 til
Enebakk kulturkontor
Gl. Herredshus
1912 Enebakk
Kultursjef Per Sandvik

06/814733

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411

EIEN
BAEoAIá'

IF

At i glassarbeid
utføres.

Sveums
Begravelsesbyrâ

ENEBAKK KOMMUNE

Vi utforer rust-skadereparaslofler pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utfører ogsá opprettning og deleskifting. Lakkerer gjer vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhãndspris.
AS SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/8944 76 - Slitu

ENEBAKK KOMMUNE

I
V

kulturkontoret

FYRNGSOLJE • PARAFIN

Tilskudd til Iekeomrader/
aktivitetsomräsler

• AUTODIESEL •

Det er avsatt midler i kulturbudsjettet 1990 til tilskudd
til barns lekeomrâder/aktivitetsomràder.
Søknader vedl. planer/tegninger m/kostnadsoverslag
kan sendes kulturkontoret, innen 13. august 1990.
Kultursjef Per Sandvik

Folio Varmeservice
v/Bjørn Brodholt, Tomter
TIf. 9226 10

Af
'4

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

'01"01161-

IF iam

ZtE
Enebakk
Glass
°)

Galled Nygárd

A. NILSENS
BILSER VICE

Flateby - tlf. 92 80 80

TORNERUD - Askim
Tit.

GLASS

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM.

BIL

F Alt / glassarbeid

TRYTI EIENDDMSMEGUNG A/S

Galleri - innramming

Beo,Il,ogsha,,Or Ad,, lldlgck Troll
Fjol9Oion 55 1914 01,0 Eneoakk
911 0925570

Gulimedaije I innramming I VM 198909 1990

8815 70

Svein Thorsen

Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TIf. 9246 13 - Mobil: 030130 339
Ogsa kveldstid

ELEKTRIKER

Audi

RØRLEGGER

Utsigts rammeverksted

Erling Rod A/S

Alt i innramming

Soiheim Elektriske

1800 Asklm

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

AOl. ELFKTROENTRFPRENHR
1912 Enebakk

DURIJD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

Salgav
meda/jeskap og innrammede akvarel/avtrykk

Tit. 92 6420 - 030/30 193

Kjop din nye el/er brukte b/I hos oss.

ENEBAKK I'ANN 00 VARME

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

Tit. 88 16 15

DØGNVAKT
Graving og høytrykkspyling

REGNSKAP

ELEKTROREP
EgO H. Jorgensen
Telefon 09/92 62 76
Byggveien 10, 1912 Enebakk Mobilte/efon 094117 467

Alt I reparasjon og installasjon
av kjol og frys
Kjoleskap - kjøierom, fryseskap - fryserom
Dag og kveld
Saig - service og montering

40

ELEKTROENTREPRENØRFIRMA

KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

Erik Kjelgaard

nebokk
egnskctpskofltor A/S
lit. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Varme, sanit00r, nybygg 09 rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
09 hoytrykksspyling.

1914 Ytre Enebakk - lit. 92 46 39
Mobil 094/27 522

KER.

Godkjent regnskapskontor

BRENSEL

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele áret!

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

IN

IIs1(']I

Stromsborg &

Hovel Heiaas

Enersen A/S

Regnskapskontor

utforer alt i el-installasjoner
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

EILG

c:

SR R .registrert
regnskapsforer
Land bruksregnskap - Gardsoverdragelser

-—

Andre nringsdrivende

Daieferdingen, tif. 09/92 64 33

SELSKAPSMAT

FRISØR

I4-

ys-odn

1

Regnskap & Forretningstørsel
DAME-OG
HERREFRISØR
SOL- PARFYMERI

• Bedrittsrdgivning

Man -tm. 9.00-1700
Tors. 10.00-19.00
Lor. 9.00-14.00

KR

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tif. 92 54 13

Till.: (09)924824-924774.

BYGG OG ANLEGG

BYGG OG ANLEGG

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

Helgesensgt. 12
Grünerlokka
Tit. 02/38 51 73

Entreprenor

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731

eMobil 094/95743

Gray., sprengning, transport

T.

is

Lennestadvn. 5
g 1912 Enebakk
I

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

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabiliteririg
og modernisering

Fast pr/s
Tømrer- 09 snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforem alt innen nybygg, tilbygg, repamasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

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

BYGG- OG TOMMERMESTER
Per-Erik østlie a.s
Mur, puss,
peiser og fliser
Tit. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

1914 YTRE ENEBAKK

NYBYGG - TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40

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

Mobil: 094/30 295

Beltegàende
minigraver

1912 Enebakk

Ieies ut rimelig, med eller uten forer.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

TIf. 09/92 61 18 - 09/9262 56

Tit. 92 52 28

Mur & Graveservice A/S
094/25 366 - 094/08 438

FLISLEGGING UTFØRES

TRANSPORT

& Søn A/S
MYRFARET 2,1400 SKI. TLF. 09-871457

RBBLEGGERBUTIKK
EGEN ROIILEGGERAYDELING
All innen • Sanit.r • Varme • lYlo0erntsering
TANNBEHANDL.

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby
III. ki. 8.00-15.00
92 87 39
92 80 31
Tit. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

TRAFI KKSKOLE

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Enebakk Tannteknikk

OppIring pa b/I

TAN NTEKNIKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Teorikurs - Fase fI

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

Tit. 06/81 42 92

VAKTSELSKAP
Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 87 37 10

kiasse A — Kiasse B
Teorikurs — Kjøretimer
Om nodvendig meter vi
hI kjoretimer i Enebakk.

SPESIALFORRETNINGER

SPESIALFORRETNINGER

Videohlming!

TEPPE - ENGROS A/S

Ved alle store og
smâ anledninger
Vi kommer

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

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
Tit. 92 45 58

KVII(K RENS

Tif. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359
D. IACO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrøm
Bit - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94
• PoiikiinikkS Rontgen 0 Kirurgi
I Lab.servicel Oppstaiiing opererte dyr

Raskt og rimelig
Forhándspris

Ingar A. Bergskaug

CODE REFERANSER

Transport - Sand,
stein og fyllmasse

Vi renser del meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.

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

Grendesenteret, 1911 Flateby

Timebestilling 06/87 85 00 el.

TIf. 09/92 83 74

sDROP-tNs 8.30-14. Stengt heig.

..4)olZ4 c74
TIE 9291 07 Westerheim, 1911 Flateby
fl

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk

Olav C. Jensen

eazczrncz

SKEOSMO UYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal

N. Riisgámd, Kjeller

Iskilt Ira Fetvo. v/tiyplassenl
Apningstidem: 8.30-15/17-19

-to
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Pensjonister pao dagstur til Danmark
Pensjonistforeningen arrangerer hvert ãr en
"kjenn din bygd -dag t'. Sist fredag gikk turen til
Danmark - i dag flittig benyttet som sommersted,
men har fra gammelt av vrt en husmannsplass
under østby gãrd I Ytre Enebakk.
Anne-Grete Lossius
Eiendommen Danmark hgger usjenert og flott til hell
nede ved Mjr. I dag er del
kjørevei helt fram, men del
er ikke mer cnn 10 âr siden
man matte bruke bat for a
komme dit.
Wenche Carlson, som eier
det nydelige stedet sammen
med en bror og far, kan
fortelle at de brukte bat fra
Sverre Smed's eiendom i
mange âr. —Da ble vi barna
pakket inn i skinnpelser, og
nâr vi kom fram ble vi
plassert pA lokket Iii en
gammel magasinkomfyr for
A fA tilbake varmen, sier hun.
La i granbar hytte.
Wenche Carisons bestefar
bodde pA en av husmannsplassene tilhørende østby
gArd. Han flyttet til Oslo,
giflet seg og fikk mange
barn.
Bestefaren lenglet nok tilbake til Enebakk, for hver
weekend reiste de med hest
og kjerre fra Oslo til Tomter.
Turen gikk videre til fots ned
til Mjrer. Her camperte de 1
granbarhytte.

Da Wenche's mor var 2 âr
kjøple bestefaren stedet. DetIC var i 1926, og fra den tid
har husmannsplassen Danmark vrt i familien SjØbergs eie. Ingoif Sjoberg.
Wenches far, føler seg som
en ekte enebakking. Han er
pA stedet hver heig hele yinteren igjennom, og er bosall
der i sommerhalvAret.
Selve navnet pa plassen vet
ingen riktig hvor stammer
fra, men pA den tid var det
vanhig A kalle steder ved
europeiske navn, sa mest
sannsynhig ble stedet kaht
Danmark som en trend i
tiden.
PopuIare turer.
Pensjonistforeningen arrangerer hvert Ar 2-3 dagslurer
pluss en "kjenn din bygddag". Denne "dagen" er spesielt popular. Leder av
pensjonistforeningen, Arthur
Orderud, kan fortelle at de
har besøkt Sthra ved Vik,
Orderud gArd i Kirkebygda
og Siljebøl gArd pa Flateby.
Denne gang var det bortimot
60 slykker som hadde talt
turen til Danmark, men deltakelsen pleier vanligvis A
ligge pA fra 90 til 100 mcdlemmer.
Og pensjonistene er folk

Kjell Carlson spilte nydelig gitarinusikk. Her saminen med reslen av i'er tskapet. Fra venstre In golf
Sjoberg, Ragnhzild Lan gskaug, Wenche og Kjell Carlson.
som vet a kose seg. Dc hygget seg med masse god mat
og drikke. Siden ble det
hesteskokasting, pilkasting
og ballkast. Og en svingom
ble det ogsA anledning til for
de som Ønsket det.
Arrangører og vertskap
gjorde silt for at alle skulle
trives, og vrgudene var ogsA pA deres side. En vellykket dag som sikkert vil gi
mersmak.

Personkortet Jorden rundt
pa ett kort!
Ford, 1krsonkork't ogsih er ci VISAkort, kan du broke diii over 140 land!
lkke nue annet kori i verden er sã
utbredi som VISA.

A/B/C

bank
En god bank gjør det enklere.

Sp. b,k,,, ARC

Service til
alto i Enebakk
Vi henter, leverer, Iáner deg gjerne en annen bil
(kr 1OOIdogn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvalitet.

9=1

TIt. 09-9244 14. - 09-92 45 65

OTTERBECK
Annonser leses
av folk flest

Husmnannsplassen Danmark. Stedet ligger f7ott til med utsikt over Mjrem: En liten usjener tperle i
Enebakk.
Pvattelefoner

V

i:.

JøuntuliS
tcfon red.: 9:
iclefon ann.: 92
'Ill'. telefax/ckspedisjon 9
Iankgiro 100502 01420
Posigiro 0805 4 193298

a
)Iav Olafsson (Enebakk) 92 8401
Willy fljømstad (Skedsmo. RIingen, I.orcnskog) 06/8774 30
Rnni Konsulcntscrviec(Skcdsmo)06/88 2111

Jnne,.frist
Ruhiikkann.: .ndag kI 12.00
Forrethingsann.: Mandag kI. 09.00
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