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Funksjonsw
hemmede
má fá
bedre kàr
Flatebysenteret har hatt
besøk av to rullestolbrukere, Høyres Gunnar
Tolns og Aps Kjell
Overgârd.
Erfaringen de fikk med
seg etter a ha prevd tilgjengeligheten for funksjonshemmede var ikke
av den beste.
—Dette er det god 1ring i, 09 vi ma vre
kjempeglade som slipper
dette, uttalte Tolns.
Bade Overgárd og Totns var skjønt enige om
at del ma gjores noe
snarest for a bedre forholdene for alle som har
en eller annen form for
handikap, 09 nâ har de
sjansen! Begge Aker inn
i kommunestyret.

SV ble vninneren•
H fir ordfor' eren
Sosialistisk venstreparti ble den ubestridte eneren I
kommunevalget. Partiet far nâ fire representanter I
kommunestyret, mot en enslig svale i innevrende
periode.
Senterpartiet ble en god nummer to, som ventet,
og gâr f rem med to mandater, fra to til fire.
Fremskrittspartiet ble den store taperen, med en
tilbakegang pa over syv prosent, og mister tre mandater.
Ap gikk noe tilbake og mister et mandat, men
sammenlagt har den sosialistiske fløyen styrket sin
posision.
Men den borgerlige fløyen er størst, og det skulle
forundre stort om ikke Hoyres Tore Tidemann blir
bygdas ordforer de neste fire ârene. Han vant kampen over nestordforerkandidat Dag Skaug, Ap, (bildet), og om det ikke skjer totale forviklinger under de
forestâende borgerlige forhandlinger kan nok Tidemann se fram til fire arbeidsomme âr.

SIDE 2

SIDE 3

-Velkommen fil
"Gamlestua"
B 8 LIQTE K

Bibiloteket
flytter
Na er det like for Enebakk Folkebibliotek flytter. I slutten av september starter flyttesJauen,
09 den er beregnet a
pagá i en máned.
Del nye tilholdsstedet
blir I de gamle banklokalene i Kirkebygden, noe
som nok er en bedre løsning sett Ut fra fiere
synspunkter. Men kommunens sparetanker var
nok det som gjorde det
største utslaget. De navrende lokaler betales
det leie for, noe man slipper i de gamle banklokalene, da disse er kommunens eiendom.
SA fra slutten av oktober skulle alt vre klappet og klart for âpning I
nye lokaler.

Astrid Holtop (bildet) âpner ná dørene Gamlestua pa
Holtop gárd i Ekebergdalen, som hun har restaurert og
gjordt om til et lite museum. I den 200 âr gamle stua star
nâ, lutet og malt, gamle gjenstander fra sâ langt tilbake
som slutten av 1700-taliet.
Holtop skal ogsâ benytte stua til salgslokale for sine flotte
rosemaite 09 vevde arbeider, og hver lørdag fram UI Jul vii
stua vre âpeni for publikum.
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Vao r nye ordforer vii he.te Tiodemann
Veigerne bar tall: VAr ordfører
for de neste fire Ar vii hete Tore
Tidemann (H).
Fremskrittspartiet ble den store taperen ogsA hos oss, med en
tilbakegang pA over syv prosent,
og partiet haiverer nesten sin
nAverende kommunestyregruppe. OgsA Ap gAr noe tiibake og
mister ett mandat.
SV ble valgets solide ener,
med Sp pA en god andreplass.
Høyre beholder sine nAvanende

sv

Høyres Tore Tidernann i kjent positui: Vdr neste ordfØrer er pdforretningsreise, og varfØlgelig ikke tilgjengelig for kommentar.

representanter, det samme gjør
KrE
De to sosiaiistiske partiene har
styrket sin posisjon, men ikke
nok til at det blir ordførerskifte,
om det ikke oppstAr noe heit
spesieit under de forestAende
drøftinger.
Den borgerlige biokka, bestAende av H, FrP, KrF og Sp, vii
fA et flertali pA tre i neste fireArsperiode, og det er ingen ting
som tyder pA at det blir andre

konsteiiasjoner
Jokeren her kunne ha vrt Sp,
men førstemann, KjeU Dehii,
Ønsker et fortsatt samarbeide
med den borgeriige fløyen. —Vi
har brukbare erfaringer fra samarbeidet som har vrt, og er i
utgangspunktet innstiit pA et
fortsatt samarbeide, sier Dehii.
Fremmøteprosenten var pA
63,9, og dette ugjorde 3 794
stemmer.
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-Bli med I "Tangenelvas venner"
Na begynner planene for Tangenelva a ta form, og lørdag var det duket for presentasjon av prosjektet. Og
det er storslagne planer pa gang, bade i og langs elva.
—Bli medlem I "Tangenelvas venner" og hjelp oss
gjøre omr*det til en perle i lokalmil,jøet, oppfordrer
det nylig nedsatte interimstyret.

"Tangeneivas venner" er nA stiftet, og interimstyret bestAr av
folk fra fiskegruppa i EJEF,
Enebakk Arbeiderparti og
VAglia Vel.
Storstilte planer
Lørdag ble prosjektet presentert,
og om pianene blir en reaiitet
vii det bli et miljø rundt elva
som mangier sidestykke i
Enebakk. —Fra Vestbybrua og
nedover er det pianiagt turvei.
Denne vii krysse elva pA oversiden av Møiia og fortsette pA
sØrsiden ned til restene av en
gammel dam og videre opp til
kirken. Det vii ogsA bli sti fra
senteret som vii ha forbindeise
med turveien langs elva, forteiler Arild Degrum, medlem i
interimstyret.
Fiere fortidsminner finnes pA
strekningen, for langs elva har
det vert stor aktivitet gjennom
Arene. Her fantes We sagbruk,
hjuimakerverksted og garveri,
og rester av disse finnes den dag
i dag, foreiøpig gjengrodd og
omtrent usyniige, men nAr elvas
venner bar butt ferdige med
prosjektet vii nok masse spennende dukke opp.
Idylliske planer
—Vi skal iage ei bro over til en
idyllisk Øy, der benker skal settes ut for turgAere, og klekkeri
for fisk og miljøsenter kommer.
—Dette vii bli Enebakks svar
pA Aker brygge!, pAstAs det,
men mon tro om dette ikke vii
bli mer idyllisk enn som sA!

Arild Degrum viser her frani det storstilte "Prosjekt Tangenelva". 02
her er det idylliske planer pci gang. Bode turstie,; klekkeriforfisk,
rasteplasser ogfortidsminner vil dukke app etrerhvert so,n prosjektet
skriderfram.

Meld deg inn i elvas venner!
Lørdag var det liv og røre utenYtre.
i
KAres
for
Trekkspiflklubben Frisk Luft er
selvsagte støttespiilere, og de
tro til med livat musikk i flere
timer til stØtte for "Tangeneivas
venner", med Aps KjeIl
øvergArd pA batten.
Lotteri og salg av grilimat sto
pA programmet, og inntekten

gikk til elva. Maten var sponset
av Tore Karisen, som ailtid trAr
til med en støttende hAnd.
Medlemsskap i 'Tangenelvas
venner" ble tegnet i fleng, og
alle som ønsker at elva igjen
skal bli en perle er veikommen
til A meide seg inn i foreningen.
Det er alierede nediagt rundt
175 dugnadstimer i elva, og
omrAdet er nesten ikke til A
kjenne igjen. Men det stAr mye
"Prosjekt
for
at
igjen

for her interimstyret om din
støtte. —Hjeip oss A gjøre omrAdet til en perle i lokalmiijøet, er
oppfordringen.
Interimstvret bestAr av Kjell
øvergArd, Svein Garden, Rune
Furulund, Arild Degrum og
Bjorn Jøndai.
Forøvrig er det planiagt A fortsette med dugnad, foreiøpig de
neste fire lørdager, og alie er
hjerteiig veikommen til A ta i et
tak.

Tangenelva" er fuliført, og der-
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TILBUD

Skyggepanel m/skrákant

12 x 120 mm gran 1-2. sort., pr. m2

lu' 4950

12 x 120 mm furu 1-2. sort., pr. m2 Kr 57 0
15x 145 mm furu 1.-2. sort., pr. m2 Kr 6900

Mollerstue- og krokskogpanel
15 x 145 mm furu 1-2. sort. pr. m2 Kr
---20%

6900

pa alle øvrige innvendige paneler.

Stort utvalg!
Impregnert trelast
22 x 95 mm terrassebord, pr. Lm
48 x 98 mm justert, pr. Lm
48 x 148 mm ustert,
j
pr. Lm
48 x 198 mm justert, pr. Lm

95

Kr
1 50
Kr .
20
Kr 25
50
Kr

Prof ilerte terrassespiler
Trehvite 80 cm høye, pr. stk.

Kr

Alle priser inki. mva. Kontantsag.
Apningstider:Mandag-fredag kI. 7-17
Torsdag
kI.7-18
Lørdag
kI.9-13
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Hjel ham
4remkommeligheten for
funksjonshemmede m aO bedres meTregningen.I
•Alt endte godt for
Laimute fra Litauen,
takket were Enebakkmannen Vidar
Bjerkeland. Han garanterte for en sum pa 200
000 kroner silk at kvinnen kunne bli operert i
Norge. Na'gjenstãr regningen.

Det er ikke hver dag man bakkene. Et slikt senter mA aidri
planlegges og bygges mer!
ser en politiker i rullePostkontoret var stengt, men
stol, og spesielt ikke om
Vignett lurte pA om hun ikke
man ikke er avhengig av kunne
sjekke forholdene der
en slik doning. Men freallikevel. Og det holdt at hun
dag kunne man observe- kun var utenfor. —Posthuset er
re to av denne typen kjø- en sak for seg, hvorfor bar man
murt opp en skrAning opp mot
rende rundt pa
døra? Skàl man prove A Apne
Flatebysenteret. Det var
den sâ triller jo stolen bakover!,
Aps Kjell øvergãrd og
var hermes kommentar.
Høyres Gunnar Tolnals
som prøvde fremkomme- —Her ma det gjøres noe
ligheten pa senteret for
—Dette er det god lring i, og vi
rullestoibrukere, noe
mA vre kjempeglade som slipsom ikke var av det
per dette. Det er belt Apenbart at
enkleste.
vi mA legge forholdene bedre
Det var litt av en jobb de to
kamphanene hadde for a komme seg ut og inn av butikker.
Men det aller vanskeligste var A
komme seg fram til forretningene.

Tilfeldighetene rãr
NAr de to herrene med mye
strev hadde kommet seg fram til
dørene til forretningene, sto det
igjen A komme seg inn. Enkelte
steder gikk det bra, andre steder
ikke, og her var det tydeligvis
kun tilfeldighetene som rAdde.
—Kan du ikke fremskaffe en
Høyre-mann som jeg kan legge
under her?, lurte øvergArd pA
da ban ikke kom inn i en butikk.
Men moro var det ikke, det
var de to herrene skjønt enige
om. —Vi mAtte skyve vekk ting
for A komme oss fram, og en del
saker var det nyttesløst A fA tak
i, fortalte de to etter rundturen,
men la til at det var en meget
hyggelig og hjelpsom betjening
over alt.

tilrette for alle former for handikappede, det vre seg blinde,
hørselshemmede, bevegelseshemmede og andre former for
funksjonshemrning,
uttalte
Tolns.
—Jeg følte situasjonen som
underdanig i forhold til hindringer og mennesker, folk ble
sA mye større, og de var opptatt
av andre ting enn oss, fortalte
øvergArd, som ogsA vil gjøre
hva ban kan for A bedre situasjonen for folk med handikap.

Posthuset sã hâpløst ut
En 'ekte" rullestolbruker hadde
ogsA
tatt
turen
til
Flatebysenteret. Monica Bakken
fra Ytre Enebakk. Hun forteller:
—Bakkene pA senteret er alt for
bratte. Det er for tungt A dra en
rullestoibruker opp og ned de

Høyres Gunnar Tolns hadde
store pro blemer med d komme
seg ut og inn her.

Vidar Bjerkeland fra Ytre reiste
til Litauen med EDB-utstyr fra
Universitetsforlaget, og kom
hjem igjen med to litauiske
kvinner.

Orket ikke la vr a hjelpe

For Kjell øvergdrd, Ap, gikk
derforholdsvis greit a komme
seg inn her, men bakken utenfor var ikke like enkel.

Et sorgens kapittel
Og om det var vanskelig pA
Flatebysenteret, er det nok bra
der i forhold til a komme seg
inn i Herredshuset, selv om det i
bygningsloven star at alle
offentlige bygg skal vre dlgjengelige for funksjonshemmede.
Her er det hverken handikaptoalett, eller dører som gjør det
mulig A komme seg inn pA WC
for en rullestoibruker.
Det eneste stedet folk med slike handikap kan komme seg inn
er i kantina i underetasjen. Men
inn pA et kontor er det umulig a
komme seg, det samme gjelder i
herredstyresalen.
Og legesenteret, som ble utvidet og restaurert for fA Ar tilbake, er ikke stort likere.
—Dette ma det gjøres noe med
snarest, lover de to politikerne,
som begge havner inn i kommunestyret. sa fAr tiden vise om de
bar tatt sin 1rdom av rullestolturen pA senteret.

Han kom i kontakt med dødssyke Laimute, som ikke lenger
kunne hjelpes med de medisinske rnuligheter som finnes i
Litauen. BAde hun og familien
gikk bare og ventet pA at hun
skulle dØ.
Da tok Bjerkeland affre. Han
sØrget for utreisetihlatelse for
Laimute og henries mor, fikk
dem til Norge og inn pA
Rikshospitalet. En nyretransplantasjon var det som mAtte til,
og moren ga en av sine nyrer. I
dag er Laimute frisk og tilbake i
Litauen, takket vre norsk
medisin og Bjerkeland.

situasjon der de aller fleste hadde latt vr A gjØre floe, men dette bar kostet ham dyrt. Den nette sum av 200 000 kroner mAtte
ban garantere for om operasjon
skulle utfØres, og dette gjorde
ban uten a blunke.
Øvre Smaalenene bar startet
en innsamlingsaksjon for A hjelpe Bjerkeland med A betale regningen. Og her er alle velkommen til A gi et bidrag.

Smã hender trär til
Det bar allerede kommet inn
rundt 40 000 kroner, og stadig
drypper det inn floe.
NA bar ogsA barna begynt A
hjelpe. Tone Holen (snart 9 Ar),
og Kristine 5ter (9 Ar) bar
holdt lotteri for "Aksjon nyretransplantasjon", og hele 837
kroner flIck de inn. Flott!
—Vi hadde lyst til A hjelpe
dama fra Litauen, sier niAringene.
Bjerkeland selv er meget
glad for den hjelpen ban bar
fAtt, men ban er enda et godt
stykke fra mAl. SA om du Ønsker
A gi et bidrag er det fortsatt
muhighet. Det er meget enkelt;
gA bare innom nanmeste bank
eller postkontor og betal den
ønskede sum inn pA post- eller
bankgiro 10, og merk med
"nyreoperasjOn".

Garanterte for 200 000
Vidar Bjerkeland handlet i en
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Skolekretsgrensene oppheves?
Flertallet i utvalget som bar
kommet med forslag til revidert
kommuneplan, Ønsker A se pA
inndelingen av kommunens skolekretsgrenser.
Dette med bakgrunn i en
"torn" kommunekasse og
krampaktige forsøk pA innsparing. "Skolekretsgrensene blir i
dag
ulikt
utnyttet.
Skolekretsgrensene bør vurderes for A muliggjøre en mer
fleksibel løsning av anleggene",
heter det i forsiaget.
I dag bar kommunen tre grenser, tilknyttet hvert sitt tettsted.
Om grensene bli sAkalt "flytende",
kan
unger
fra
Kirkebygda/Dalefjerdingen risikere A bli flyttet til Ytre
Enebakk skole, eller at barn til•knyttet Stranden blir overfrt til
Kirkebygden avhengig av ledig
kapasitet.

Eller resultatet kan bli at
Dalefjerdingen krets, som borer
naturlig
sammen
med
Kirkebygda, havner inn i Ytre
Enebakk krets, og unger som
naturlig borer hjernme pA
Flateby, eller Ytre kan risikere A
bli fraktet rundt som gjenstander. Her kan alt skje.
Og resulatet kan lett bli at
barn blir fremrnedgjort i sitt
nrmiljØ, og mister kontakt
med sine kamerater.

Mister kontakten
Skolestyret frarAder sterkt at de
nAvrende kretsgrenser blir vurdert enda en gang. Disse bar
vert til behandling i skolestyret
flere ganger, etter pAlegg fra
høyere hold, og politikerne bar
liver gang gAtt sterkt imot forandring av grensene.

"Samarbeid mellom skole og
nrmiljØ er av vesentlig betydning for barns trygghet og oppvekstkAr, og er derfor nedfelt i
mønsterplanen for grunnskolen.
Om de nAvrende kretsgrenser
skulle opphøre/forandres, kan
konsekvensen lett bli at barn
mister den gode kontakten med
sitt nrmiljØ, noe som kan slA
svan-t uheldig ut", heter det i
vedtaket som nA er fattet.
Om politikerne i kommunestyret er like enige fAr vi svar pA
i oktober, men nAr man nA endehg bar fAtt laget en barne- og
ungdomsplan som nettopp tar
sikte pA A bedre det samlete
oppvekstmiljøet i kommunen,
sA skulle det forundre sterkt om
man kan gA inn for A rive ned
noe av tryggheten som ligger i A
ha faste skolekretsgrenser.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Nidringene Tone Holen (m.bØtte), og Kristine Sceter ifull sving med
lotteri, og inntekten gikk til "Aksjon nyretransplantasjon". 837 blanke
kroner ble resultatet av lotteriet.

MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER
• lit. 09-9244 14,

L

09-92 4565

re"OsIOTTERBECK
APENT 8-16. Onsdager8-20.
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Gratulerer

TRENT
Vi motes

Leikarringen

Del var en gang man mill,
br%Ie love, for oppfli rellferdighel.

Turn og trim

KEVgN COSTNER

Turn og trimgruppa i Driv starter denne uken pA fly termin.
I gAr (tirsdag)begynte guttene
og damene, og i morgen er det
nøster, piker og jazzgym som
har sin første treningskveld.
Som tidligere er det Ytre Enebakk skole som er møteplass.
Vedrørende svømmetrimmen,
sA kommer det opplysninger
om den senere.
(Se annonse)

RBIN HOOD
TYVENES PRINS
R,nl Kevi, n,o,nld,

Kevin Costner som ROBIN
HOOD - TYVENES PR1NS.
Fortelhingene om Robin Hood
er utallige og har facinert
mange generasjoner. De har
overievd i 800 Ar og er basert
pA virkelige hendelser i Nottinghamshire. En flokk fredløse ledet av en utstøtt adeismann Robin Hood, gjorde opprør mot en ond og uhederlig
øvrighetsperson.
Det var den gang man mAtte
bryte loven for A oppnA rettferdighet.

0

Arsmøte
Kim Bakke Andresen
Tenk som tiden gAr,
Kim er alt butt 4 Ar.
En stor salutt, og gratulerer
med dagen 11. september.
Masse hilsener fra
tante Soifrid og onkel Richard
Bestemor og bestefar.

0-gruppa i Driv melder om at
Arsmøte avholdes 11. oktober.
Forsiag som ønskes behandlet 0.
sendes lii Asmund Jahr.
(se annonse)

Jubileumsfest
Emaus i Kirkebygda feirer at
NLM fyller 100 Ar. Det blir jubileumsfest førstkommende
søndag med Bjorn Nordheim
som taler.
(se annonse

Apningstider
Thorud fyliplass har fra førstkommende mandag nye Apningstider. Da er fyliplassen
Apen kun pA tirsdager og torsdager.
(Se annonse)

Hilde
Jeg vil gjerne gratulere Hilde
Martinsen med 1 5-Arsdagen den
15. september.
En stor kiem fra Mariann

Ekebergdalen
Pinsemenighet
Har mote fØrstkommende sondag hvor Marit og Henrik Friis
Larsen taler og synger.
(Se annonse)

Leikarringen Ignar starter opp
sine barnegrupper (se bildet) i
Ytre Enebakk og pA Ignarbakke neste uke.
Tirsdag begynner man pA Ignarbakke med to grupper. En
beregnet pA barn i alderen 7 11 Ar, og den andre for barn
over II Ar.
Onsdag blir det to grupper for
barn i aideren4- 6Arog6- 8
Ar pA Ytre Enebakk bameskole.
(se annonse)

Rolf SØrli

blir 11 Ar den 18. september.
Gratulerer til begge fra
"oss andre i det blA"

Fotballgruppa i Eif annonserer
høstens store loppemarked.
Det finner sted pA Enebakk
Ungdomskole 12. og 13. oktober.
Har dere lopper A avse, sA er
fotbaligruppa raskt pA pletten
med sitt mannskap.
(se annonse'

60 aO r

B iblioteket

Kj&re Else!

Enebakk Folkebibliotek vii
holde stengt i tidsrommet
23.september - 21.oktober.
Arsaken er flytting til andre
lokaler.
(se annonse

11og12fir
Kai Arne Kjøbli
blir 12 Ar den 15. september

Maryann Kjøbli

De hjerteligste gratulasjoner
pA 60-Arsdagen som var
den 6. september.
Ønskes av oss pA Slora.

ETFAMTAS11U EVENTYI
FORHELEFANIU(II?

KATY - DEN LILLE LARYEN. Et fantastisk eventyr for
hele familien!
Filmen har svensk tale og mye
fin musikk.

Førstehj elp

Søndag er det pA nytt søndagskole pA Betel. Senere pA formiddagen er det mote med
Oddleif Wahl.
Tirsdag blir det bønnemøte.
(Se annonse)

Ten-bibeiskole

Gratulerer sA mye med dagen
din i dag.
Hilsen oss pA Nyberg

T' T
—den IDle larven

0

Arets kulturkommune

Norsk Kulturforum skal i 1992
dele ut en pris til beste kuiturkommune.
Kuitur er sA mangt - det utvidede kulturbegrep skal nyttes som
underiag for juryenes vurderinger landet rundt. Arbeidet vil
starte tidiig pA nyAret, og det er
resultater som i høy grad skal
premieres. Ikke nødvendigvis at
man har en økning i kulturbudsjettet eller bruker mest pr. innbygger.
I første omgang vil det bli nominert en kandidat fra hvert fyike. SA skal hovedjuryen senere
plukke ut en vinner. Allerede nA
er det khart at man har begynt A
se seg om, og kanskje vAr kommune alt nA kan vre i en potensiehi jurymedlems søkehys?

Tegnekonkurranse

Viktig melding til ahle barn.
Enebakk Husmoriag inviterer til
tegnekonkurranse. Mottoet er:
"Silk harjeg/vi det i Enebakk."
Konkurransen er inndelt i to
khasser - over og under 7 Ar.
Alle innleverte tegninger vii bli
utstilt pA Barnas dag den 19. oktober.
En jury bestAende av kultursjef
Per Sandvik, kuhtursekretr Ashaug Tidemann og kunstner Viggo Karisen har pAtatt seg den
vanskelige oppgaven A plukke
ut de tre beste i hver kiasse.

Norsk Folkehjeip pA Flateby
viii lØpet av oktober starte førstehjelpskurs.
Det blir et 30 timers kurs som
gAr over 8 kvelder. PAmelding
kan skje til Tommy Pedersen.

Betel
Loppemarked

Ukens filmer

I mAnedskiftet september/oktober starter Betel opp igjen sin
Ten-bibeiskole. Det er et undervisningsopplegg for ungdom, med en samling i uken og
en spesiell avslutningssØndag i
mai/juni.
Dette er pinsebevegelsens alternativ til konfirmasjon. Det
er til nA fire ungdommer som
har meidt sin interesse, men
skulle det van-e flere som har
lyst til A vre med er de hjertehg velkommen.
Ta kontakt!

Postkort
Postkortene fra Lysernfestivahen higger nA til salgs pA alle
postkontorene. Flotte, fine
kort ferdig stemplet.
SA nA har dere sjansen til A fA
sendt en hilsen til venner og
kjente med motiver som vi
enebakkinger kan vre stolte
av.

DAD med bl.a. Jack Lemmon.
Jake og Bette lever et godt
pensjonistliv etter 50 Am ekteskap, heit inntil Bette en dag
fAr probiemer med hjertet og
mA legges inn pA sykehus. For
hva skjer? Jake blir piutselig
en gammel og hjelpeiøs mann,
som har vrt heit avhengig av
sin kone. Sønnen gAr inn for A
hjeipe faren, og etter en tid
kommer Bette hjem til en
mann hun nesten ikke kjenner
igjen. Livsgleden formelig bobier ut av ham pA en mAte hun
ikke har sett pA mange Ar...
Dette er en varm, tankevekkende og humoristisk film om forholdet meliom far og sØnn.
Hvordan de opplever hverandre pA ny og hvor viktig det er
A ta vare pA famihien, bAde de
unge og de gamie.
Inger

Gudstjenesteliste
for Enebakk 15.sept.
11:00 Mari kirke
v/øvstegArd
Familiegudstjeneste.
Utdehing av
GODT NYU
til 4. kiasse.
Kirkekaffe
11:00 Enebakk kirke
v/Hehgheim
Familiegudstjeneste.
Utdehing av
GODT NYU
til 4. kiasse.
Kirkekaffe

Hobbyutstilling
Enebakk Helsehag skal snart i
gang med sin tradisjonelle
hobbyutstilling.
19. og 20. oktober er avsatte
datoer i Herredshuset, og som
tidhigere Ar er utstiiiere av ahle
kategorier velkommen til A
delta.
I fjor deltok 21 utstiiiere,
som besto av arbeider i rosemahing, treskjring, kniver
med mer.
Interesserte kan ta kontakt
med Unni Thoresen i Ytre eller
andre mediemmer av heiselaget.

Torsdag 12. sept.
V) 19:00 Robin Hood
Søndag 15.sept.
B) 16:30 Katy og
den hue iarven
U) 18:30 Dad
V) 20:30 Robin Hood
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Spennende kunstmutstimillong
Førstkommende heig
arrangerer Enebakk
Kunstforening pa nytt
salgsutstilling, denne
gangen I Gamle
Herredshus I
Kirkebygda. Utstillere
er Enebakk-damene
Kirsten og Randi Hobøl.
Dette blir den fø.rste utstilling
arrangert av kunstforeningen i
Gamie Herredshuset, og hva er
yel mere naturlig da enn a presentere to innfødte Enebakkkunstnere.
Spennende fargebruk
Kirsten HobØl er seivlrt, og
konsentrerer seg om teknikkene
oije og akvareil. PA denne utstillingen vii temaet hennes vre
skog.
Kirsten har deltatt pA en rekke
utstiflinger de siste femten Arene. Hun har et variert og spen-

Herning og Skottiand.
nende fargebruk.
Siden 1989 liar hun bodd i
Randi Hobøl har en omfattende utdanning bak seg. Oslo, der hun driver et atelier.
i
Distriktshøyskolestudium
Hun har illustert en bok utgitt
kunst og kultur, og opphold i pA Aschehougs foriag, og er
Bergen hvor hun tok forbere- igang med iliustrasjoner til enda
dende.
enbok.
Senere ble det ett Ar pA husflidskoie for hun endte opp som
ku1tursekretr i Hemnes i Spennende dame
Nordland. Derfra dro hun til Tematisk har Randi HobØl i sine
Coiding i Danmark for A starte arbeider vrt opptatt av bevepA et fire Ars studium pA kunst- gelse, senere med fokus pA
og hAndverksskoien, med mennesket. I den senere tid har
hovedvekt pA tegning og gra- mytologi stAtt i sentrum, og
tema for hennes utstilling i
fikk.
Enebakk er norrØn mytologi.
Kunstforeningen lover en
Mange varierte utstillinger
spennende utstilling, som vii
Randi hadde mens hun var i vare i hele to uker. Den er Apen
Danmark blant annet jobb som for publikum hver dag, og fore1rer pA Sønder Jyliand private ningen Ønsker alle hjertelig velkunstakademi. Hun deitok ogsd. kommen.
pA en lang rekke utstiilinger, og
PA Apningen vii Gry Adolfsen
her kan nevnes koliektivutstilling i Tønder, separatutstiliing i fra Kirkebygda spille fløyte.
Coiding (inrikjØpt av kunstringen), vandreutstiilinger i Ames, EIVIND JENTOFI'

RELIGIOSE MOTER
Ekobergdalen
Piflsemenighet

PINSEMFNIG
YTRE ENEBAKK

har mote sØnd. 15/9 kl.
18.00. Marit og Henrik
Friis Larsen taler og synger. Velkommen.

BETEL

SØnd. 15/9 ki. 10.00
sØnd. skole ki. 11.15.
Oddleif Wahil. BrØdsbrytelse.
Tirsd. 17/9 ki. 20.00.
BØnn. Velkommen til
Betel.

EMAUS
JUBILEUMSFEST 15. sept. kI. 18.00.
NLM er 100 Ar, dette vii vi feire!
Tale: Bjorn Nordheim. Video fra NLM.
Jubileumsoffer. Alle velkommen!

Vi ønsker dagmamma
til vAr datter p6.2 Ar, Ca. 3 dg. i uken. Heist VAglia.
T!f. 92 53 81

Byggekiar hustomt
ca. 1,3 mAi vurderes solgt, soirik, utsikt, ca. 10 mm.
gangvei til skole og forretning. Adr. Krogengveien,
Kirkebygden.
Henv. tif. 02/14 39 84

Skotorretning pa Flateby
Av heisemessige Arsaker planiegger vi overdragelse
eiler saig av vAr forretning Harajama SKO pa Fiatebysenteret.
Forretningen, som er 14 Ar og den eldste pA Flatebysenteret, er godt innarbeidet og har en meget stabil
kundekrets.
Rimelige vilkAr.
Kun seriese og skriftlige henvendeiser til Harajama
SKO, v/ Randi og Halyard Waade, Postboks 17, 1911 Flateby.

Enebakk jeger- og fiskerforening driver skyting pa
eigbanen hver onsdag fra ki. 17.30.
Trenger du litt trening for jakta?
Det er aniedning til a aviegge storviitprøve pA iøpende eig. De mest vaniige ammunisjonstypene Ms kjøpt.
Elgbanegruppa
Enebakk Kunsorening holder atter en gang saigsutstilling, og denne gang er det Randi (bildet) og
Kirsten HobØl som er utstillere. Kunstforeningen lover en spennende og variert utstilling, der bdde norrØn mytologi og skog vii were blant temaene.

Annonser leses av folk flest i
Min inderlig kjre mann,
var omsorgsfulle far, mm
svigerfar og var gode bestefar

Leif Ceorg
Custavsen
gikk plutselig hjem
til Jesus i dag.
HøybrátenlEnebakk,
5. september 1991.
Marte
Odd
Olav
Anne
Svein
Kristine, Marianne,
Elisabeth, Leif-Hâkon
øvrige familie
Begraves fra HØybráten
kirke fredag 13. september ki. 13.00. Istedenfor
blomster Ønskes det en
gave til Broderkretsen
pA havet.

Vi Ønsker A
bidra til en verdig
gravferd

Ski
3e0rac1ssb'rä
cHasJENul) Luff.

Nordbyvn. 27, Ski

TIf.

(09) 87 30 60
Follodistriktets
byrA gjennom

65 Ar

DV NAR OSS

A TELE1 ON IIELE
DØGNET.

W

Swum
Begravelsesbyrâ

*;* Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.811411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74

SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Enebakk kommune
Apningstider Thorud fyliplass
Nye Apningstider pA Thorud fyiipiass
fra og med 16. september.
Tirsdager Ira ki. 12.00 til kI. 20.30
Torsdager fra ki. 08.30 til ki. 15.30
Driftssjefen

ENEBAKK FOLKEBIBUOTEI(
er stengt Ira 23/9 til 21/10-91, pga.
flytting.
Bibiioteket Apner 21/10-91 i nye
iokaier. (De forhenvrende
ABC-banklokalene i Kirkebygden)
LAnere som liar innieveringsfrist i perioden 23/9 til 30/9-91 liar
utvidet mnnleveringsfrist til 411191.

To undulater
mlbur gis bort.
TIf. 9253 81

Dødsho og Iesøre
kjopes (ev. kommisjon).
Enebakk Auksjonsforretning. Tif. 92 60 18

Kristins
Salong
Tif. 92 48 75
Barneklipp
kr 90,Pensjonistpris pa permanent kr 400,kr 180,Vask, klipp og føhn
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SHS

Skandinavisk
helsesystem

NASJONALFORENINGENS
HELSELAC ENEBAKK
inviterer til hobbyutstilling I Enebakk Herredshus 19. og 20. okt.
Pãmeldlng til T.Jnni Thoresen, tif. 09/92 43 03.

C

ilhltralle
til leie.
Tif. 09/92 7193

SKOMAKER'n
I lJllestrøm
Egen parkering bak forrotningen

RN
JTIENSEN
EN[I3AkI< tCUNEFOIEN I NC

Riktig kosthold.
Oki blodsirkulasjon.
Oppstramming av mage og
Itr med SI-IS muskelaktivaor.
Nr du skal slanke deg, er det
din kropp det dreier seg om,
ingen andres og intet
gjennomsnitt.
Tusenvis av kvinner og menn
liar gjennomgãtt SHS-kurs.
Ring og bestill en gratis
prØvetime.
TIf. 06/8197 60:
Man, ons., tors. U. 11-19.
TIF. 06/9185 90:
Tirs., fre. kI. 16-20.

arrangerer salgsutstilling I Enebakk grnl. Herredshus
i perioden f.o.m. ler, 14. sept. t.o.rn. son. 29. sept.
Utstillere er Kirsten Hobal som viser arbeider med
tema SKOG, og Randi Hobel som viser arbeider med
terna NORRØN MYTOLOGI.
Velkommen til ãpning lordag 14. sept. ki. 15.00.
TJtstillingen er ãpen alle dager i perioden 14. - 29. sept.
Ler./sen. 12.00-18.00.
Hverdag 17.00-21.00.
Kunstforeningen lover en severdig utstilling med to
spennende Enebakk-kunstnere.

Enebakk Kunstforening

BRØNNBORING • PUMPESERVICE

Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

02/62 08 65
Forhandler av Jacuzzi pumper

DROSJER

Timebestilling: TIf. 06/81 43 91

LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITUTT AJS
Storgt. 21 (Fjeilberghjørnet)
OPTIKER

OLAV KJØLBERG
GEIR KJOI.BERG

Ekebergdaien
TIf. 92 65 06
Mobiltif. 094/34 527
DOG N VAKT

Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk

Tif. 92 41 24
Mobiltit. 094/39 754
og tif. 094/14 867
DOG NVAKT

Tove Hagen
1912 Enebakk
Tif. 92 63 58
Mobiltif. 094/95 547
DOGNVAKT

Leikarringen Ignar
Barnegruppen starter igjen
Ytre Enebakk barneskole:
Onsdag 18/9 4-6 âr ki. 18.00, 6-8 âr
ki. 18.45.

Ignarbakke:

Advokatm
histand
* AdvOkat
ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 5585

Tirsdag 17/9 7-11 âr ki. 18.00
over 11 ar ki. 19.00
Kursavgift kr 100,-, sØsken kr 75,-.

Kari og Arild

iX I EP(DPTIK

0-gruppa
Arsrnete avholdes 11. okt.-91. Forsiag som
enskes behandlet sendes:

FINANSIEiING

0-gruppa v/Asmund Jahr, Väglivn. 45, innen 20. sept.
VARME /s
AUT VVT AORI.tGGU

Str.msv. 100, Strimmen
Tit. 06/81 45 97 - 81 45 98
kJOP VS OS fAG&'A,',EM KJCP

HOSFAGPANNEN,

TURN 00 TRIMGRUPPR

TEORIKURS PA Bw

ki. 18-19
Gutter 6-9 ár
Darner rnosjon
ki. 19-20
Darner Lowlrnpactkl. 20-21

Pakkepristilbud
pa teori + kjo ring
Start onsdag 25/9 kI. 17.30.

Torsdag:

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Sped.
Alt i glassarbeid
utfores.
06/81 39 90
06/81 4733
06/81 6838

Li!lestrøm
Vindu & Glass A/S
v/Ki noe ri
Kirkegt. 14, 2000 Lillestrem
Dører - vinduer - spoil - alt i glass

Kjølberg Optiske AS
Brotergt. 2 v/vinmonopolet
Lillestrøm, tif. (06) 8116 22

Turn og trim starter opp igjen tirsdag 10/991 pa Y. Enebakk skole.

Tirsdag:

RING

KontaktliNser
tilpasses

M,N.K.F. - M.N.O.F.

Sumsveien 40.2010 Srrmmen

Se var utstilling
av sanitrutstyr kjøkkeninnredning og
baderomsmøb!er.

LANGBRATEN

Ole Gunnersen

Enebakk Kunstiorening

Feminin Helseog figursalong

VEDUKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG

SKOREPARASJON OG L/ER HANDEL
Nittedaisgt. 33, Liilestrøm
lit. 06/8109 39
Skinn - Lr - Knivmakerutstyr

BRONNBORING
Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsanlegg.

Noster 14-6 ãr
ki. 17-18
Nester 2 4-6 dr
ki. 18-19
Piker 2 8-12 ãr
ki. 19-20
Jazzgyrn fra 12 àr ki. 20-21
Svømmetrim - se senere oppslag.
Styret

HONSEN TRAFIKKSKOLE
Storgt. 47, 2000 LILLESTRØM
TIf. 06/81 60 10

Fotbaligruppa
HNSTIS STORE LOPPEMARKED
finner sted

pa Enebakk 11., lord. 12/10-91 kI.

10-16. Sønd. 13/10 ki. 13-16. Sønd. ki. 14.00: Auksjon
v/Ornulf Eiclsvold. Utlodning, fine gevinster og andre
overraskelser. Kaffesaig og servering.
Henting av lopper: Johansen, tif. 92 65 16 (store lopper)
Hoimsen, tif. 92 6122 (varebil)
Stubberud, tif. 92 64 84 (varebil)
Ta kontakt straks!
Arr.: EIFs fotbaligruppe

FYRINGSOUE •. PARAFIN
AUTODIESELW )
AA40
Folio Varmeservice
v/Bjørn Bredholt, Tomter
TIt. 92 26 10
41
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
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I Fam

0

0

EIENDOMSFORM.

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

Kjøpe eller selge
elendom?

-

Flateby

-

SALG OG REP. AV KJØIJFRYS VASK/OPPVASK TORK KOMFYRERJ MICROBOLGE
KAFFETRAKTERE STOVSUGERE
RADIO/TV VIDEO EL.MATERIELL
NOKKELFILING
BATUTSTYR

Aut. rorleggerfirma

Galled Nygàrd

Flatebysenteret 1911 Flateby
TIf. 09/92 92 81 Fax 09/92 92 82

Kontakt:

RORLEGGER

RAMMEVERKSTED

ELEKTROENTREPR NOR

-

ANDRESEN & SUNNER A/S

tlf. 92 80 80

utforer alt I rerleggerarbeid.

-

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S
FgeII,o.on 55, 1914 010 Efle0fl

-

-

-

-

Galled

-

-

BOnI6rgshaner Adn 04190 A
511 0*925510

-

-

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Kjop din nye el/er brukte bil hos oss.

Strømsborg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSER VICE
-

SKOMAKER'N I SKI
Asenvn. 2,1400 Ski
TIf. 09-87 53 77

Bakkevn. 66, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

TIf. 88 16 15

TORNERUD

Skoene reparerer
du hos

-

KJELL BRENDJORD

1800 Askim

utforer alt i el-installasjoner

Askim

1912 Enebakk

88 15 70

ElLAG

-

tlf. 92 63 00

ENEBAKK

4D
rCR

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

Fynngsolje Parafin — Autodiesel
Konkurransedyktige priser hele iret!
-

-

MY'9FARET 2,1400 SKI. ThE. 09-871457

regnskapsforer
Fin nlalJot e&nwsmak

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

Rine 09 92 43 37
BYGG OG ANLEGG
-

FRISØR

Tores Tak og Fasade A/s
Man.-fre. 9.00-17.00
Tors. 10.00-18.00
Lor. 9.00-14.00

-

Tak- og
b i kken slag era rbe i d

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

Ytre Enebakk
TIf. 92 47 79 Mobil 030/31 364

-

-

k

~

All innen • Sanitar • Varme • Ftlo0ernlserlflg
TANNBEHANDL.

sys-adn

TANNLEGE

• Regnskap & Forretningsførset
Bedriftsrâdgivning

KR.

RORLEGCERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAYDELING
-

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

(

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

C. Jensen
8 Søn A/S.

SR A.registrert

0 STATOIL

SystemAdrninistrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
hf.: (09)924824-924774.

Stein Darre-Hanssefl
Flatebysenteret, Flateby

Kveider, etter avtale.

MedI. MNTF
TRAFIKKSKOLE

-

Bar du ti tommeltotter?
Vi fikser det meste,og hjelper de fleste.

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

TI). 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

./.

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

HAND VUWSSENTRALEN

I ENAKK

Fast pr/s

TIf. 92 52 28

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Helgesensgt. 12
Grünerlokka
TIf. 02/38 51 73

Enehakk Tannteknikk
iieSegeeiee
OppIr/ng pa b/I
Teorikurs

-

44

Fase II

TIf. 06/81 42 92

Tømrer- og snekkerservice

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

E

'

91 41,94o.

Rimelige priser. Pensjonister 20%
Utleie av byggtørker 09 minigraver

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

928739
92 80 31

TIf. kI. 8.00-15.00
TIt utenom kontortid
Onsd. stengt.

-

BYGG OG ANLEGG

VANS 00 VARME

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

E Olav

Regnskapskontor

Stat oil OlJeservlce Enebakk v/Frond Oiseth
TI!. 09-925555. Mobil fIt. 094-14469

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk tlt. 92 46 39
Mobil 094/27 522
-

mmw
(nebckk
'egnskctp1ntor A/S
T)f. 09/92 63 03
Postboks 24

4J1fl.4..415'l.00ll0

Erik Kjelgaard.

REGNSKAP

1912 Enebakk

DAME- og
HERREFRISOR
SOL PARFYMERI

Tif. pr. 92 43 54 - 92 48 92
1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11 747- 030/16 735

SKOMAI(ER

Erting Rod A/S

TIf.

innramming

Guilmedaije i innramming i VM 1989 og 1990

:11
Audi

-

-

-

C
m
dw

-

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

Om nodvendig meter vi
lii kjoretimer i Enebakk.

-

TRANSPORT

Lars M. Enger

Per-Erik Ostlie as

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Gray., sprengning, transport

-i

1914 YTF1E9 ENFOAKK - TiL- (09) 92 43 40

....din lokale byggmester

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fylimasse

Tlf.flr. 2 71 72, 030- 223OVii
Pootboks 70
Vakthold alarniniottak, alarme
andre serviceijenester
-

SPES I ALFORR ETN ING ER

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER

-

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

ICrlLJU I
U lb- U-1 I
%

VAKTSELSKAP

tlf. 87 37 10

Kiasse A — Masse B
Teerikurs kjØretimer

BYGG- OG TOMMERMESTER

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

Ski Trafikkskole
1400 Ski

Utterer all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

Entreprenor

TAN NTE KN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO

OG GULVBELEGG
'1 If. 92 80 21
1911 Flabby
Mobil 030/06 359

.DYBEKLINIKK

Foig med

j1jiwtt

Rune Bergskaug

j

Enebakk
Glass
Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TI). 9246 13 Mobil: 030/30 339
Ogsa kveldstid
-

Alt i mur- og fliselegging
TLF. 92 83 52
Bergskaugvri. 24
1911 FLATEBY

Bygg- og tømmermester

Jorn Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80 92 44 88
Mobiltlf. 030/15750
-

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

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

SKEDSMO DYREKIJNIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, Kjeller
5k/i Ira Fetvn. v/I)yplassen)

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

D.FREl 1AG8.CW
Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bil Elektro
-

-

-

-

-

Postboks77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

KVIKK HENS
cJ&zajama
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret. 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

Redaksjon, ekspedlsjon
og annonser:
Telefon red.: 09-92 65 50
Telefon ann.: 09-92 65 40
Telefax:
09-92 60 04

Privattelefoner:
Redaktor Anne-Grete Lossius 92 62 76

Adresse: Pb. 62
1912 ENEBAKK

Bankgiro 1605 020-1426
Postgiro 08054 1 3298

Annonsepriser fra 1.1.91:
1. side pr. mm.
kr. 6,00
Aim. piass pr. mm. kr. 3,25
lnnlev. frist:
Rubrikkann.:
mandag kI. 12.00
Forretningsann.: mandag kI. 09.00
Abonnementspris:
kr. 315,- pr. âr- kr. 165,- pr halvâr

M innerfra en svunnen tid Lopper til stotte
var
Nylig
Enebakk
Bondekvinnelag invitert til
omvisning i Gammlestua pA
Holtop gArd, og Astrid Holtop
sto for invitasjon og omvisning i
den nrmere 200 Ar gamle stua.
—Det var i fjor sommer det
begynte, forteller Astrid. Jeg
satte i gang, ryddet stua torn,
vasket og skurte, kittet vinduer
og hentet frem alle de gamle
tingene fra hemsen. Arild, manneri mm, hadde ikke tro pA at
stua kunne settes i stand, men
nAr jeg hadde satt i gang inne
mAtte han pent begynne med det
utvendige.

Lutet og kokt
—I den gamle dragekista i gangen fant jeg de gamle gardinene

og et tyvetalls hjemmevevde
forkher, fortelier Astrid, ikke
noe av det sA ut! —Det fikk briste eller bre, jeg kokte og jeg
kioret, og det gikk heldigvis bra.
Alle møblene har Astrid selv
lutet, og det er ikke mAte pA alt
det nydelige hun har fAtt ut av
de gamle tingene. Her kan man
blant mye annet finne smørkinner og skap fra slutten av 1700tailet, trau, en gammel rokk,
kardere, gammelt servise, ja,
man kan ramse opp i det uendelige.
Bygningen er omkring 200 Ar
gammel og Holtop-siekta har
bygget og bodd her siden 1830Arene. Da var Holtop en husmannsplass under østenbøl.
Helt frem til 1970 har

Gammelstua vert bebodd. NA er
aitsA stua satt i stand, bAde for A
ta vare pA det gamle, og for at
Astrid skal bruke den som
salgslokale for sin kunst.
Som de fleste sikkert vet, er
Astrid Holtop en anerkjent rosemaler, og etter at hun nA har gAit
over i halv stilling pA Mjer, vii
hun bruke sin ledige tid til A
male og veve mer.
Hver Iørdag frem til jul vii
Gammelstua pA Holtop holdes
Apen for publikum.
Her kan man gjøre et godt
kjøp samtidig med at man kan
fA oppleve litt fra en svunnen
tid.
ANNE LUND

for trafikkskadde
Sanitetskvinnene i Enebakk har
igjen arrangert loppemarked pA
Enebakk ungdomsskole, og
denne gangen gikk inntekten i
sin heihet til hus for trafikkskadde.
Dessverre ble det ikke den
oppslutriingen om arrangementet som sanitetskvinnene hadde
hApet pA, og Arsaken var nok at
det var sA mange arrangementer
akkurat den dagen. Men innkomsteri ble pA rundt 20 000
kroner, og det var vel ikke verst.
OgsA auksjon ble avholdt, og
ørnulf Eidsvold stilte velvillig
opp for A Ia den biten, og som
alitid nAr han er i sving blir det
mye moro og latter. —Pass pA nA

for her kommer "Hørian Agda",
ropte han ørnulf da ei glasshøne
skulie gA under hammeren. Og
den dyktige auksjonariusen sørget for at det ble mynt i kassa,
og at folk trivdes.
Det bugnet av alskens saker
pA bordene, og kIr i hopetall,
sA mange gjorde nok litt av et
røverkjøp. —Jeg har fAtt kjøpt
bademadrass til to kroner, fortake ei strAlende fornøyd lita
jente, sA den var nok yel verdt
pengene.
Sanitetsforeningene gAr nA
mer aktivt ut for A skaffe tomt
til hus for trafikkskadde, og
Enebakk kommune har allerede
fAtt en forespørsei..
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Sd har igjen sanitetskvinnene i Enebakk holdt loppemarked, og denne
gangen gdr inntekten til hus for trafikkskadde.

-Storre foreldreinnflytelse I skolen!
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Tirsdag er det Arsmøte i foreldrerAdet pA Ytre Enebakk skole,
og her vii et spennende og
ømtAelig? tema bli tatt opp til
debatt: 'Hvordan skal foreidrene fA mer A si i skolen?'
—I hvilken grad ønsker vi
mere innflytelse i skolen?, skal
vi vre med A avgjøre hvilke
larere som mA gA ved innskrenkninger?, større avgjørelsesmyndighet ved fordeling av
midler?, kerebøker og annet?
Hva gAr pengene til, og bØr ikke
vi som foreldre bli hørt i langt
sterkere grad?, spør Ingar
Kristoffersen i FAU.
—Vi fAr besøk av rektor og en
foreidrerepresentant fra Gran
skole i Oslo, som har forsøkt
med 'foreldrestyrt skole' en
periode, og med godt resultat,
sier Kristoffersen.
Han legger til at slik det nA
fungerer sA er foreidrerAdets
arbeidsutvalg kun et sandpAstrøingsorgan. —Vi er bare et
supperAd sA lenge vi ikke har
mer innflytelse, sier han, og legger til at foreidrene ikke blir tatt
hensyn til i tilstrekkelig grad.
—Samarbeid mellom hjem og
skole, som det sA fint heter i

grunnskoleloven er bare fine
ord slik det blir praktisert i dag,
mener han. Og av andre stikkord han kommer med er: Hvor
mye skal skolestyret avgjøre?
De kjører sitt eget lop, pAstAr
han. Som mener mer mA deligeres ut til skolene.
Her er det en lang rekke
spørsmAi som trengs grundig
behandling, og første steg er
motet førstkommende tirsdag.
Mot fram og si deres mening i
denne yhyre viktige debatten,
oppfordres det til.
ANNE-GRETE LOSSIUS

-Kjøp norsk!
Tenk litt lenger
I disse dager med frigivelse av
SMS-penger og tilbakebetaling
av skatt.
Skal pengene gA til forbruk?
Vr med A trygge norske
arbeidsplasser!
KJØP NORSK!
Unni Degrum
Enebakk Bondekvinnelag

