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POLITI- Fin markering av Verdensbarnedagen
RUNDEN
Kjørte uten lappen
En Flatebygutt i 20-Ara ble
fredag anmeldt for a ha kjørt
uteri lappen. Gutten er en
gammel kjenning av politiet.

Grovt tyveri fra bil
Fredag fikk politiet melding
om grovt tyveri fra en bil
som sto parkert ved Tømmerbráten i Dalefjerdingen.

NYHET
Na gar "Peter Wessei' fra
Enebakk og Askirn. Forst
rn/buss og bat (Bastoferga),
sá til Larvik, hvor vi gâr om
bord "Peter Wessel".
Hyggetur med
MIS Peter Wessel, Norges
største passasjerferge til
Frederikshavn. God mat,
godt drikke, danserestaurant, nattklubb, kino osv.

Fra Larvik sønd. 7/10 og
mand. til og med 29/10-90 kI.
20.30, fra Frederikshavn neste dag kI. 13.30.
Avg.: Flateby kI. 16.00,
Askim kI. 17.00.
Ledige plasser fra 30/9-90.
Veer tidhg ute med pâmeldingen.
PRIS PR. PERSON KUN KR

250.—

Tilbudet inkluderer:
Bâtreisen inki. dobbeitlugar
med dusj og toalett tur/retur.
Buss tur/retur.

20 árs aldersgrense i helgene. Daglugaren beholdes til 3 timer for ankomst Larvik. Tillegg for enelugar.
Dansk statshavnavgift kr 2,- pr. pers.
pr. vei kommer i tillegg.

Páme!ding, program

Scandinavian Tours
09/88 91 44

Verde nsbarnedagen
mandag ble behorig
markert av barna I
Kirkebygden barnehage.
Pakistansk mat ble servert og kakelotteri til inntekt for Redd Barna ble
avviklet
utenfor
Vardeberg.
Ordforer
Kàre KjøIIe fikk overrakt
et opprop med oppfordring om a gjøre FNs
Konvensjon om barns
rethgheter kjent for
administrasjonen
og
kommunestyret. I oppropet star det blant annet
at det hjelper lite med
en barnelov hvis den
ikke gjøres kjent.
SIDE 4

Ordforer Kdre KjØlle med opproper "stempler med rotten" av alle bariia i Kirkebygden barnehage. Ti!
venstre Marius Martinsen, bak Anvar Mohammad med sØsrer Aininaforan. Marie Moen pi mLbzeder
og Viktoria Mateussenfikk hedersplassen pa bordet.

Apning under y logo
Snekkeren hadde knapt
rukket a slã inn den siste spikeren for dørene
àpnet til nye trivelige
lokaler i Sparebanken
NOR I Ytre Enebakk.

Lisbeth Wille
Det var strAlende fornøyd
filialsjef Bjørg Aasli som tok
imot nye og gamle kunder i
lyse omgivelser og under ny
logo.
Og kundene som strØmmet
til kunne glede seg over bade
kaffe, kaker og hyggelige
smil bak skrankene, mens de
aller yngste bygget lego og
ventet pA mor.
Et lite skar i gleden er likevel den siste tiden i ABCbanks historie i Enebakk.
Oppstyret rundt nedleggelsen
av fihialen i Kirkebygden har
møtt mye motgang og tiden
har vert tung for de ansatte.

SIDE 4

FilialsjefBjØrg Aasli og Mai Liss Solberg er godtfornøyde med de nye lokalene i Ytre Enebakk.

Timebestilling:
(09) 87 05 24
Ski

Optiske

Princesshuset.
1400 Ski

Synnøve Finden
osteprodukter
Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjøkken
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DEN SISTE

Kirkene
7.oktober 1990

ENHJØRNINGEN
En fan fastisk tegnef i/rn

11:00: Enebakk kirke
v/ Heigheim. Høsttakkegudstjeneste.
Utdeling av "Godt nytt" til
4. kiassinger. Kirkekaffe.

Marie
Torsdag 4.10
U) 18:30 Det ligger en hvit
mann i sengen din mamma
V) 20:30 Nye 48 timer

Til min alier beste venn
Gratulerer med dagen,
Hilsen Kirsten

Christopher Strom
Vi gratulerer Christopher
StrØm med 3-Arsdagen den 5.
oktober.
Hilsen To-to og farfar.

Søndag 7.10
B)16:30 Den siste
enhjørningen
U)18:30 Det ligger en hvit
mann i sengen din mamma
V)20:30 Nye 48 timer

DETEL

PNffMNIGIIETEN 11
Yr,Ui ENEUAICIC

Onsd. 3.10. ki. 19.30:
Bibel og bonn.
Torsd. 4.10. ki. 11.30:
Formiddagstreff.
Ludvig Karisen.
Fredag 5.10. ki. 19.00:
IJngdomssamling. Gro
og Leif Petter Moe.
Sond. ki. 18.00:
Oddleif Wahil.

Kari Anne Killerud

Hallo igjen Sandefjord!

Gratulerer med syvârsdagen
den 3. oktober.
Fra Lise Lene, Jan Haakon,
Inger Hilde, mamma og
pappa.

NA er det din tur Anne Marte:
Gratulerer med 9 Arsdagen
den 7. oktober! Mange hilsener og kiemmer fra Karianne,
Randi, tante og onkel.

Mia Farrow, Jeff Bridges, Angela Lansbury, Christopher Lee
Musikk: America - Etter Peter S. Beagles bok
Regi: Arthur Rankin og Julen Bass

En fantastisk tegnefilm for vaskedame- og trosser alle
barn og voksne-DEN SISTE tabuer og hindre for A vinne
hjerte.
ENHJØRNINGEN. Enhjør- hennes
NYE 48 TIMER med
ningen er et fabeidyr, den ukner en hvit hest med et stort Eddie Murphy og Nick Nolte
fremspringende horn i pan- kan ikke kalles en komedie,
nen. Til enhjørningens horn her er det action ph topp
knyttet det seg erotiske fores- plan!
tillinger og enhjørningen er
Reggie (Eddie Murphy)
bç ypri 1vijnei ijiipjr t
ogsA udødelig.
bak murene og han har kun
Hun fAr en dag høre at hun en ting i tankene. Party. Men
er den aller siste av sin rase for A kunne gjenoppta sin
her ph jorden, men drar alli- yndlingshobby trenger han
kevel Ut j verden for A lete sine to viktigste partyingredietter de andre som mAtte enser;pengene og porschen.
Begge deler har vert trygt
vere igjen....
Coline Serreaus siste film forvart hos Jack (Nick
DET LIGGER EN HVIT Nolte), og kommer til A fortMANN I SENGEN DIN sette med det med mindre
MAMMA! Er en vann, men- Reggie nok en gang vii leke
neskelig og romantisk kome- politimann med Jack.
die. Det handler om kjriig- Motvillig mA han igjen ta
het over aile grenser og i det- plass i Jacks slime Cadillac
te tilfellet mellom sam- for nye 48 timer med sin kjfunnsklasser og menneskety- reste uvenn.
per. En rik, hvit bedriftsieder Gutta er tilbake i by'n!
faller piadask for en farget
Inger

Velkommen til Betel.

Formiddagstreff

POLITI. RUNDEN

Betel minner om formiddagstreffet i dag, onsdag. Det
vii bli foredrag av Ludvig
Karisen fra Evangeliesenteret.
Karisen er en av de mange som
har kommet tilbake til et samfunnsnyttig liv etter A ha vrt
langt nede.

Eier etterlyses

Grovt tyveri fra bolig

Politiet etterlyser eieren av
en svart Volvo Amazon med
hvite felger som søndag gikk
rundt i Daiefjerdingen. Bilen
som ble etterlatt ph Astedet,
var pAsatt uriktige kjennetegn

Meliom klokken 15:00 og
18:15 fredag ettermiddag, ble
det foretatt et grovt tyveri fra
en bolig i Borud, i Dalefjerdingen. Det ble bi.a. stjAiet
en rekke vApen, søivtøy,
smykker, pokaler, bankbØker,
penger, en bunad, og en
veggklokke. Tyvene hadde
brutt opp et 200 kilos pengeskap ved A kaste det ut av
vinduet. Politiet er interessert
i vitneopplysniger om en
søivgrA bil som er sett i
strØket i det samme tidsrommet.

Telefonkiosk smadret
Ragnhild Forfang

Pernille

Gratulerer med dagen
'Verdens beste Iiilesster'
Lars Ivar, Roar og Thomas.

gratulerer med 6-Arsdagen
den 7. oktober. Hilsen fra
mamma og pappa.

En telefonkiosk ph Grendesenteret ph Flateby ble i heigen totait Ødelagt av herverk. Telefonen var revet Ut
og rutene knust ved hjeip av
en diger stein.

Utr

Grensa er nãdd!

At det hersker misnøye med
nedleggelsen av ABC-banks
kontor i Kirkebygda er en
kjent sak. Mange har vel alierede sett seg om etter andre
bankforbindeiser.
Misnøyen ble imidiertid
ikke mindre da det forieden
dag dumpet et brev i postkassa med overskriften "Velkommen til Sparebanken
NOR". Videre sto det bi.a. a
lese: "Vi vii fremdeles vre
nmrbanken din, og du kan
bruke banken som du ailtid
har gjort. Filialene vii vre
de samme. Den stØrste forskjellen blir at banken vii finnes pa langt flere steder enn
for.
Jomen sa jeg smØr. Hva tror
01

ABC bank (nâ sparebanken
NOR) om sine kunder. Pa
meg virker det mildest talt
frekt a sende Ut et slikt brev
til kunder i Kirkebygda og
Flateby krets.
Jeg har ogsâ en kommentar
til tidspunktet for stengnging
av banken. Dette skjer til alt
overmal samtidig med stengning av kontorene i Ytre,
som Apner i utvidete iokaler.
Banken har etter dette vist en
lite profesjonell mate a mote
kundenes behov pa, og tror
banken at det ikke finnes
andre bankaiteranitiver? Men
gjør flere som meg, biir ikke
kundene flere etter dette!
Tore Sa1ra

Kulturfest med bredde?
•Sitter og leser i Vignett og
skjønner at det skal vre kulturfest "med bredde" i
Enebakk.
Som medlem av Enebakk
Dramatiske S1skab har jeg
ikke fâtt noen forespørsel om
a were behjeipeiig med
avvikling av kulturdagene,,
noe som jeg yule synes var
naturlig. Derfor lurer jeg
ogsâ pA hvilke organisasjoner
som er med eller om alt er
kjøpt? Men etter A ha lest
videre i artikkelen, sa skjønner jeg jo grunnen og den er

enkel, for jeg bor pA Flateby.
Det er helt utrolig at Flateby
fAr et program av ca. 12, for
jeg trodde ikke kultursjefen
visste hvor Flateby er, siden
vi sjelden eller aidri ser noe
til ham her.
Da vi som bor
bAde trenger og vii a fors -

En honnor for
Sverre Smed
NAr jeg med jevne mellomrom kan lese om Sverre
Smed i avisene, far jeg lyst
til a skrive litt om noen gode
minner jeg har fra skoletiden
da jeg for over 50 ar siden
hadde mm daglige gang forbi
smia hvor Sverre hadde sitt
virke.
Jeg har ikke tall pA alle de
sykkelkjeder og sparkmeier
Sverre reparerte for oss ungene. Gikk noe i stykker, var
det bare A ga til Sverre. Det
kunne virke som vi aidri kom
ubeleilig selv om han var
opptatt med stØrre arbeider.
Ailtid smilende og imøte-

kommende tok han imot de
Bygdekulturen har uten tvil
smatingene vi kom med. mistet et vesentlig element
Betalingen var det aidri sa ved at mange av de gamle
nøye med, kanskje en 50- hAndverkerne har lagt opp.
øring hvis vi hadde noen. En verdig representant for
Ofte var jeg inne i smia og sa den gamle garde av tjepA smiarbeidet som var vel- nesteytende yrkesutøvere er
dig fascinerende. Aldri et ord Sverre Smed. Han fortjener
om at jeg var i veien eller til honnør og takk for de tjenesbryderi, noe jeg selvsagt var. ter han gjorde for sine store
Det er med stor glede jeg og sma sambygdinger den
minnes den tiden jeg hørte tid han i sine yngre dager
kjappe slag mot anboiten, og arbeidet i smia. Ingen tjenesrøyken fra pipa vitnet om liv te var for liten til a bli utfØrt,
og travelhet i smia. Det er derved viste han for meg noe
noe visst vemodig over den av sin storhet.
ro som nA hersker der hvor
Arne Kristoffersen.
det for var liv og travelhet.

Kommentar til Waades inniegg
i fritt forum nr. 37/90
Du startet inniegget med det er uakseptabelt i et demoDu tar med at Vignetts
følgende setning "Det skjer krati. Du er vel kiar over at vi arbeidere sliter helsa av seg.
-

kan finne oss F. Jeg er helt fall heter det pA papiret at eller kanskje avisen barer
jellige kulturaktiviteter(noe eni med de i det- for vi kan Norge er et demokratisk land. preg av at helsa har butt
som har vist seg yea vare
Ikke nok med at du skriver utslitt? (Bare tanker).
forestillinger)
forskjellige
hva
som
er
rett
for
andre
enn
'....ikke
en gang gidder a
Videre skirkver du "... mA
haper jeg fordelingen blir
deg selv. Er det riktig for deg abonnere pA Vignett"— noe du sørge for A holde Vignett".
bedre neste gang.
a abonnere pA Vignett er jo forøvrig ikke vet noe om. Det provoserer kraftig at du
BjØrg Gitlesen.
det flott, men du skal allike- Kan hende er det andre Arsa- sier hva han/hun mA. Du kunvel akseptere at andre er av ker som ligger til grunn, som
ne brukt et bedre ord. Slik
en annen oppfatning. At du f.eks. at de som heller leser
setningen
er formulert lyder
skriver "...mer enn 1000 andre aviser Ønsker nyhetene
det
som
om
en ikke-abonnent
husstander som ikke en gang mens de ennA er nyheter og
er
en
lovbryter,
hvilket vedgidder a abonnere pA ikke inntil en uke gamle. For
kommende ikke er. Forstatt
Vignett" ser jeg pA som into- da kan man jo heller kalle
lever vi i det nevnet demoleranse av andres mening-og dem for "gami-heter".
krati og da ma ikke folk
abonnere pA Vignett, selv om
de ma holde seg til den norske lov-hvilket er to forskjellige ting. Dette brevet er ikke
ironisk ment, bare for A ha
gjort det helt kiart. Men jeg
kunne ikke la inniegget fA sta
I Skaugveien pA Flateby
uimotsagt, da det kan tolkes
der stAr en garasje og verner en bil,
som "anklage" overfor personer som ikke har gjort noe
men fotgjengern ikke trygt her gAr
gait. Som kjent skjer det en
der i mørket pA veien hvor bilene rAr.
del ting i bygda vAr som vi
ikke kan finne OSS i.
En lyktestolpe der rager mot sky,
Marianne Wattum
men det er ingen lyspre i
ihverfall sA virker det sAnn
at lysverket's Økonomi er pA bAnn
mørket de gjemmer seg i.

Mørkgj emsel

Foig med

SA kjere kollega og fotgjenger venn
gA gjerne i mørket, men ta refleksen frem
det vaskes ei heller det lykteglass
som skal lyse pA veien
sa du finner din plass
i hApet om lysere tider.
Hilsen , fotgjenger pA Flateby
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Kjare ordfører! Forteller du om Barnekonvensjonen
Mandag var det mange glødende barnefjes it se utenfor Vardeberg i Kirkebygda. Det var barn fra
Kirkebygda barnehage som markerte
Verdensbarnedagen med kakelotteri, og inntekten
gikk til Redd Barna. Ungene var ogsit en tur hos
ordfører Kitre Kjølle med bønn om at han skulle onentere kommunestyret om FNs konvensjon om barns
rettigheter.
Anne-Grete Lossius
Kirkebygden barnehage hadde
riktig
markert
Verdensbarnedagen mandag.
FØrst med mat fra Pakistan,
og deretter kakelotteri med
seivlagde kaker. Inntekten pA
nesten to tusen kroner gikk
til Redd Barna.
I tiliegg leverte de et

Prioriterte
idrettsanlegg
Enebakk kulturstyre har
behandlet sØknader om stØnad til idrettsanlegg for -91
og innstiller pA følgende:
I. prioritet gis opprusting
av gressbanen i Kirkebygda.
Totale kostnader er beregnet
til 600 000 boner, og den
kommunale andelen vii were
pA boner 200 000.
Som 2. prioritet foreslAs
idrettshali pA Fiateby. Totale

opprop til ordfører KAre
KjØiie med bønn om A gjøre
FNs Barnekonvensjon kjent
blant We kommunestyret og
administrasjonen.
Vi skaffer penger
—Mens du forteiler om
Barnekonvensjonen i kommunen vAr, vii vi gjØre noe
for A skaffe penger som kan
hjelpe barn som har det
kostnader her er beregnet til
8 millioner, og den kommunale andelen vii were pA
rundt to og en halv million
boner.
PA tredje plass er foreslAtt
0-kart over omrAdet
Haraldstad-HøgAsen. Totale
kostnader her beløper seg til
50 000 og den kommunale
andelen vii were pA bortimot
17 000 boner.
IL Driv har søkt om stønad

—Det har vert tft, sier Bjørg
Aasli, —men vi ser lyst pA
fremtiden og gleder oss A
komme tilrette i disse lokalene.
Mandagen markerte som
kjent ikke bare Apningen av
nye lokaler. Ti bankkontorer i
Follo frernsto samtidig med
ny profil. ABC banks tre farger er nA skiftet Ut med
NOR's logo og markerer en
fusjon som skal gi bedre

Viktig A informere
Konvensjonen om barns rettigheter ble enstemmig vedtatt av FNs generaiforsamling 20. november -89.
Loven er laget for A beskytte
aile barn under 18 Ar - det vii
si haivparten av jordas
befoikning. Norge har enda
ikke iovfestet konvensjonen,
men i Iøpet av høsten skal
den opp til behandling i
Stortinget.

pA cirka halvannen million
og den kommunale andelen
vii were pA rundt 500 000
boner.
Site post pA prioriteringslista er 0-kart Flateby SørRlingen. Denne søknaden
anbefales til videre behandling i STUT. Kartet er ikke
innarbeidet i iderettsanleggsplanen for perioden og
er sAiedes ikke budsjettert.

til Kjepperud grusbane med
flomlysanlegg og skistadion.
Totale kostnader her vii ligge

under
Ny ning
ãp
ny logo
Forts. fra side 1
Toff periode

vondt, stAr det blant annet i
oppropet til ordføreren. Og
det kiarte virkelig ungene. To
tusen boner pA en vanlig
hverdag er siett ikke dArlig!

betingelser for kundene.

Barna i Kirkebygda barnehage ifull sving med Ioddsalget. Nesten
to tusen kroner ble inntekten. Slett ikke verst!
Konvensjonen omhandier
barns rett til beskyttelse mot
seksuell utnyttelse, Økonomisk utnytting, beskyttelse
mot narkotiske stoffer og all
annen utnytting. Barns rett til
utdanning, sin egen kultur,
ytringsfrihet og privatliv er
ogsA noen av de ornfattende
punkter som blir slAtt fast.
I skrivet som ble overie-

er aktiv
markedsføring

Uijjuctt

det pâpekt viktigheten av A
—Skal
informere.
Barnekonvensjonen fA noen
betydning er det viktig at den
gjøres kjent. Den skal følges,
ikke bare ute i verden, men
ogsA her hos oss.
Barna er fremtiden
Ordfører Kjølle tok pent imot

de smA, spente barna som
kom pA besøk. Skrivet ble
hØytidelig lest opp, og han
kunne love A fortelle kommunestyret om Konvensjonen.
Han takket barna for at de
kom, og fortaite at han hadde arbeidet mye med barn. Det er dessverre slik at det er
mange barn som ikke has det
sA godt i verden, men det er
ikke bare brød som er viktig,
I

sammen, unne
telle. Han la videre til at barna er fremtiden, og at det er
viktig A ta godt vase pA vAre
yngste.
VAr musikaiske ordfører
hadde ogsA denne gang en
sang i tankene som sier mer
enn ord i en slik sammenheng: —La aile barn i verden
fA det like godt som jeg

Fern banker
Det er fern sentrale banker
pA østlandet som nA har gAtt
sammen, Sparebanken ABC,
og Sparebankene Buskerud
og
Vestfoid,
Østfold
østlandet. Sparebanken NOR
har en forvaltningskapital pA
76 milliarder og 4000 ansatte
som vii betjene kunder fra
over 200 kontorer i syv fyiker.

Kommunalt engasjement i
kampen mot regnskogene
Miljøvern og friluftsnemnda vii foreslit overfor kommunen A boikotte all import
av tropisk tømmer fra de truede regsnskogene. Dersom kommunestyret vedtar
forsiaget vii Enebakk slutte seg til en forhApentlig landsomfattende boikott av
denne typen tømmer.
Lisbeth Wille

De yngste bankkundene moret seg med lego mens de ventet pa mor

Det var etter onske fra muj øvernorganisasj onen
Frerntiden i vAre hender,
(FIVH), at Miljøvern— og
Friluftsnemda la frern et
forsiag til vedtak om en kommunal boikott av tropisk
tØmmer og rnateriale fra regnskogomrAder.
Bakgrunnen for forsiaget
fra FIVH, er et ledd i en
landsornfattende kampanje i
karnpen for a bevare regnskogene. FIVH Ønsker pA denne mAten A legge press pA
regjering og Storting til A gA

inn for forbud mot import av
tropisk tømmer.

Importener for 40 miliioner
Skogslandet Norge importerer i dag tropisk tømmer for
rundt 40 miliioner boner
Arlig. Denne brukes vanligvis
i produksjonen av rnøbler,
panel, parkett, dØrer, lister
og kryssfiner. Til tross for et
sterkt opinionspress mot slik
import er det ingen tegn til
nedgang i importen til Norge.

økologisk uforsvarlig

Regnskogene ødelegges i et
enormt tempo. I løpet av to
generasjoner vii nesten halvparten av verdens regskoger
were ødeiagt, en ødeleggelse
som gir negative kiirnautsiag
ved at mindre CO2 bindes i
skogene. Sorn en følge av
dette forsvinner livsgrunnlaget for urbefolkningen.
Kuitursjef Per Sandvik ser
pA forslaget om et kommunait vedtak vedrørende komrnunai boikott av tropisk
tØrnmer, som et nØktemt
forslag og betegner det som
et "minimum av engasjement" fra kommunens side.

iij3nctt
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Emaus-et aktl*vt bedehus

PROBLEMER MEDA
SELCE BILEN DIN?

HOLM BIL

Sormyrveien 1, 1820 Spydeberg. TIf. 83 87 67
Apent hverdager 10.00-17.00, torsdag til kI. 19.00, brdag 10.00-14.00

REGUMMIERTE

VINTERDEKK mlpigg
Kvalitets gummiering med ny-dekkgaranti
1 55Rx1 2M+S
135Rx13
145Rx13
155Rx13
165Rx13
1 65Rx1 4M+S
175Rx14
185Rx14
185Rx14RF
185Rx14C8
Barnekoret Dynamis synger hovedsakelig kristne barnesanger, men har ogsd arbeidet med musikaler.

Gunnleik Seiserstad
De fleste har vel hørt om
bedehuset Emaus i Kirkebygda,
men det er kanskje ikke sA
mange som virkelig vet hva
som foregAr der. Det er nemlig
ikke bare mØtevirksomhet og
søndagsskole, men ogsA ungdomsklubb, korsang, bamelag
og Yngres. Emaus har et variert
tilbud for alle aldersgrupper, og
et miljø som passer de fleste.

Dynamis
Dynamis er et barnekor for
barn fra første til sjette klasse.
Koret har hatt stor tilvekst i det
siste og bestAr idag av bortimot

40 medlemmer. Sangene som
koret synger er i hovedsak
kristne barnesanger, men koret
har ogsA arbeidet med musikaler. I tillegg til Øvelsene hver
tirsdag, reiser Dynamis rundt
og synger ved forskjellige tilstelninger. Dette gjør Dynamis
til et popubert tiltak og koret
har plass til mange flere.

• -•
Yngres
Yngres er et tilbud til alle fra
fjerde klasse og oppover, og det
har vrt stor aktivitet de siste
Arene. Det kommer alt fra 25 til
35 deltagere hver gang, sA det
er en livlig gjeng A holde styr
pA. PA Yngres foregAr det akti-

Pd Yngresforegdr det aktiviteter som bordtennis, gipsstØpning,
snekring og mye mer.

viteter som bordtennis, gipsstøpning, snekring og mye
mer. Det er ogsA planer om A
starte opp en gruppe som skal
holde pA med radiostyrete biler,
sA det er mye spennende i vente
for alle gamle og eventuelt nye
Yngres -deltagere. Selvfølgelig
er det ogsA fast andakt, for den
kristne forkynneisen stAr i
sentrum ogsA pA Yngres.
dag og nye deltagere er hjertlig
velkomne.

kr 370,kr295,kr 300,kr 305,kr 330,kr 430,kr 380.kr398,kr414,kr428,-

1 65Rx1 5M+S
175/70Rx13
185/70Rx13

kr 460,kr370,kr380,-

175/70Rx14
kr 385,1 85/7ORxl 4M+S kr 388,185/65Rx15
195/65Rx15

kr500,kr520,-

Montering og avbalansering kr 60,- pr stk.
Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift
ApnIng.tder:
Mand., tirsd., onsd.,fred.
Torsd.
kI 08.30-19.00 Lord.

k108.30-16.00
kI 09.00-14.00

X,1f11f)7BWA&9
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Barnelag
Bamelaget holder til pA torsdager, og det er for barn fra tre
Ar og opp til tredje klasse. Noe
av det som barnelaget holder pA
med er sang, tegning, utlodning
og forskjellige andre aktiviteter.
En andakt er ogsA fast pA programmet, og per i dag er det Ca.
25 stykker som annenhver torsdag gAr pA barnelaget.
Barnelaget er et godt alternativ
som burde passe for de aller
minste.

Vi ønsker gamle og nye kunder
velkommen til váre nye lokaler i

Synzygus

Vârt telefonnr..: 92 4339

Ytre Enebakk
Apningstider:
Mand. - fred. 8.45 - 15.30
8.45-17.00
Torsd.

Synzygus er et ungdomsskor
for alle sangglade fra sjuende
klasse og oppover, og det over
hver torsdag. Koret har et ailsidig og variert repetoar, men alle
sangene har et kristent budskap.
Synzygus er ofte ute og synger
pA forskjellige tilstelninger
rundt om i distriktet, og miljøet
er upAkiagelig. Koret har ogsA
planlagt en felles overnattingstur for A styrke det sosisale
felleskapet og for A fA Øvet inn
noen fAr sanger. Synzygus
bestAr i dag av bortimot 30
medlemmer, men koret vii gjerne ha kontakt med flere sangglade ungdommer og spesielt
Arets konfirmanter oppfordres
til A bli med.

kristen. Samlingene er annenhver fredag, og foruten andakten
er det mulighet for A gjØre flere
aktiviteter pA fredagsklubben.
MiljØet er svrt stabilt og godt,
og bestAr av ungdom fra alle
kanter i bygda. Det arrangeres
felles turer og utflukter, og tilbudet er tilrettelagt for ungdom
og av ungdom slik at det burde
vre ideelt for de fleste.
Fredagsklubbens medlemmer
hAper pA bedre kontakt med fle
re av bygdas ungdommer, og
hAper at Emaus kan vre et
samligstedet.

Fredagsklubben

Søndagsskolen

Fredagsklubben er et alternativ til ungdommen i bygda. Det
legges stor vekt pA det Andelige
felleskapet, for det er ikke bestandig sA lett A vre ung og

Søndagsskolen er nok vel kjent
for de fleste. Der leser de fra
bibelen og prater om det som
stAr der. Det viktigste pA søndagsskolen er A bli bedre kjent

med Jesus, og here om det han
gjorde. Søndagsskoien passer
ogsA for de aller minste, sA det
burde vre gode muligheter for
at flere kan begynne.

ALLE TIPS:
kan ringes inn
pa telefon

926004
og du vii bli satt
over til vakthavende journalist

6

V11,0116t

Adopter e hj-emlos
FOD - Foreningen for
Omplassering av Dyr
ble stiftet i 1980 og er en
uavhengig, frittstãende
organisasjon.Ellen
Simonsen var en av lidsjelene som oprettet
foreningen. Hun er fulltidsengasjert og hovedansvarlig.

se hundene er hittehunder fra
politiet i Oslo og Asker og
Brum.Telefonen kimer dognet rundt og alt papirarbeid
gjØres i de smA timer.
De engasjerte mA ogsA ha
personlig konferanse med de
som Ønsker A ta til seg et dyr.
Rundt om har foreningen
representanter som gjØr en
uvurderlig innsats. Disse gAr
ph hjemmebesøk og følger
opp etter omplasseringen.
—Uten dem hadde vi aidri
kiart oss, sier de ph FOD.
De liar sA stor pâgang av
hunder som skal omplassers
at de i sommer har vert nØdt
til A utvide med opptil flere
luftegArder.

Anne Lund
FOD-bygger sin virksomhet
pa ren idealisme. Alt arbeidet de nedlegger i dyrene
utføres gratis. Her stAr folk
ph døgnet rundt for A finne
et trygt og godt hjem til de
stakkars hjemløse. FOD
omplasserer mest hunder
og katter, men til og med et
esel har fAtt et nytt hjem
gjennom foreningen.
Katteproblemet størst
—Katteproblemet er stort,
forteller Ellen Simonsen. Til tross for dette, har foreningen reddet en god del av
disse fra A bli avlivet.
Sporadisk har de ogsA klart
A finne nye hjem til enkelte
gnàgte
fugler
og
Foreningen oppfordrer til
kastrasjon/sterilisering av
katter samt Øremerking av
disse, for A fA bukt med den
hApløse formeringen.
Hundene er som oftest helt
uskyldige i omplasseringen.
Det ligger ofte mange forskjellige grunner til rette for at
de trenger et nytt hjem. De
vanligste Arsaker er dog
allergi, tidsnØd, skilsmisse,
boforhold og fraflytting.
Redd for ensomheten
—HovedArsaken er at folk
skaffer seg en valp som forlates en hel arbeidsdag, sier
Ellen Simonsen. —Den biter
da istykker ting, ikke fordi
den kjeder seg, som folk
dessverre tror, men fordi den
er REDD for ensomheten. SA
fAr den straff, grunnet folks
uvitenhet,—og sA mA bikkja
Ut! Stakkars dyr.
Det hender og rett som det
er at FOD hØrer om tilfeller
av dyremishandling, de kontakter da det stedlige dyrevern. Foreningens viktigste
oppgave er a finne de best
egnede hjem til den enkelte
hund, de bidrar ogsA med rAd
og veilledning om adferd og
innlringsmetoder til den
enkelte. De fAr stadig brev
fra fornøyde hundeeiere og
besØk av disse.
Foreningen for Omplassering
av Dyr holder til ph
Klemetsrud i Oslo, der de leier en eldre gArd av Oslo

—Hunden er redd for ensomheten, sier dyrenes 'Moder Theresa",Ellen Simonsen.
kommune. Der er det nedlagt
mange dugnadstimer, som
har endt opp som kjempekoselige lokaler for foreningen. GArden ligger Ca. 3
km. fra riksveien i nydelige

naturomgivelser - som skapt
for formAlet. LAven benyttes
som kontor, kjØkken og kennel.
750 dyr omplasseres Arlig
Det er folk der sa og si hele

døgnet. Foreningens engasjerte arbeider ph skift, for
der er det nok A gjØre hele
tiden. POD omplasserer Ca.
500 hunder og omkring 250
katter i Aret. Rundt 80 av dis-

Bidrar til holdningsendring
Foreningen prover gjennom
sitt nitide arbeid A bidra til en
holdningsendring hva angAr
respekten for vAre umelende
skapninger. FOD vemer dyr,
uanseu rase og alder, for dem
er det dyret i seg selvom har
en verdi. De Ønsker at folk
tenker seg nøye om hva slags
hund de Ønsker og ikke minst
at de er klar over hvilket
ansvar de pAtar seg for
mange Ar fremovei'-'9e-ns=
ker og at folk skaffer seg litteratur om emnet hund/katt
fØr de anskaffer seg dyr.
Valper og unge dyr omplassers fortrinnsvis til mennesker som har mulighet til A
vmre sammen med hele
tiden, aitsA helst hjemmevrende eller til folk som har
mulighet til A ha hunden med
ph arbeidet.
Ta kontakt!
Som forstAelig kan vre,
Ønsker de fleste A overta en
ung hund, men foreningen
oppfordrer deg, ikke glem
vArt ansvar for de eldre hundene som blir hjemløse - de
har ogsA livets rett.
Dersom dere Ønsker et nytt
familiemedlem, tenk ph at
dere har muligheten til A redde en hjemløs - ta kontakt
Foreningen
for
med
Omplassering av Dyr.

ALLE TIPS:
kan ringes inn
pa telefon

926004

FOD-g!rden ved Klemetsrud omplasserer rundt 750 hjemlØse I áret.

og du vii bli satt
over til vakthavende journalist
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Stor aktl'*vl*tet P a Mja?rbanen
Gunnleik Seierstad
I forrige uke ble det
arrangert 3-kamp i friidrett
pA Mjr. Det var deltagere i
alle kiasser, og øvelsene var
fordelt mellom 60 m, 100 m,
lengde, høyde, kule og liten
ball. Aktiviteten var pA topp
hos alle deltagerne, og det
var tydelig at det viktigste og
morsomste var A delta. Det
var et vellykket tiltak av
friidreusgruppa i Driv som vi
gjerne ser blir gjentatt.

Resultater:
øvelser gutter og jenter 7-10
Ar: 60m ,lengde og liten ball.

Masse 83 og yngre
Jenter:
1. Lillian Eriksen (11,6-2,6413,80) pl.s. 4. 2.Anette Tryti
(10,8-2,46-11,20) pis. 5
Gutter:
1.PAl Myrer (12,2-2,00-15,80)
pls.3. 2. Terje Ruud ( 12,41,85-9,55) pl.s.6.

Masse 82
Jenter:
1. Elin Eide (10,9-2,36-11,60)
pls. 4 2. Kan Berg (12,0-2,3810,20) pis. 5.
Gutter:
1. Andreas Tryti (9,8-3,1632,50) pis. 3 2.Emil Fjeld
(11,8-2,47-19,40)
pls.
6.
3.Frank Linderstad (13,4-2,1114,50) pls.9.

Masse 81
Jenter:
1. Kjersti Enger (10,5-2,8421,20) pis. 3. 2. Cathrine Gran
(13,2-2,28-9,90) pls. 6.

Gutter:
1. Christian Gjertveit (10,03,31-26,70) pls. 4 2. Eivind
Magnus Solberg (11,1-2,5830,80) pis. 5

iasse 80
Jenter:
1. Pia Therese Gulbrandsen
(9,4-3,75-22,40) pis 6. 2. Hege
Nøkleby (10,1-3,03-32,40) pls.
7. 3. Marie Tidemann (10,53,05-26,10) p1s.10. 3. Katrine
Tryti (10,1-3,13-18,20) pls. 10.
5. Kristofa Key Thoren (10,42,81-20,10 pls. 15. 6. Marit
Berg (10,9-2,63-23,60. pls. 16
7. Heidi Ruud (11,0-2,8812,20) pls. 20. 8. Torill
Edvinsen
(11,6-2,45-15,20)
pls.23.
Gutter:
1, Tom Pettersen (9.1-3,3736,10)pls. 4. 2.Martin Kathrud
(10,9-2,98-40,90) pis. 7. 2.
Eivind Eriksen ( 9,4-3,1034,00) pis. 7. Morten Bøhler
Hansen (11,4-2,69-24,80) pis.
13. 5. Morten Kjus (11,8-2,3625,70) pls. 14.
øvelser jenter og gutter 11 og
12 Ar 60m, lengde og kule (2
kg)
Jenter 79
1. Ida Rassmussen (10,2-2,865,12) 1936 poeng 2. Kine
Gundersen ( 11,4-2,63-4,90)
1596 poeng.
Gutter 79
1. Kim Andre Thorvaldsen
(9,6-3,52-7,50) 2231 poeng. 2.
Ronny Jansen (10,0-3,24-6,88)
2011 poeng. 3. AtIe Sikkerbøl
(10,8-3,09-6,30) 1727 poeng.

Masse 78
Jenter:
1, Katnne Furulund (9,9-3,365,49) 1913 poeng 2. Marianne
(11,9-2,70-4,35)
Bjerkeland
1220 poeng

Gutter:
1. Roar Sandem( 9,9-3,85-9,80)
1982 poeng 2. Morten Finnerud
9,9-3 1-649 1659 "-'. 3.
1486 poeng. 4. Torkjell Hongve
(10,6-3,03-6,38) 1328 poeng

Masse 77
Jenter:
1. Laila Eriksen (9,6-1,23-6,35)
2165 poeng 2. Jeanette Jansen
(9,4-1,15-6,28) 2139 poeng 3.
Ingeborg Enger (9,5-1,05-6,11)
2021 poeng
Gutter:
1. Henrik Eide ( 9,3-1,25-8,63)
1993 poeng 2. Eivind
Ungersness (10,6-1,20-7,65)
1547 poeng)
Gutter 76
1. Espen Pettersen ( 8,6-1,3511,82) 2177 poeng.
Jenter og gutter 17 Ar og oppover 100 m, høyde og kule 4 kg
og 5,5 kg.
Gutter:
1. Christian HØe ( 13,3-1,5010,20) 2195 poeng 2. Petter
Furulund (13,2-1,45-9,44) 2124
poeng. 3. Jan Andre Delbeck (
13,1-1,35-9,44) 2084 poeng. 4.
Richard Finnerud (13,3-1,507,72) 1985 poeng.
Klasse 73
Gutter:
1. Marius Bergan (14,7-1,658,79) 1740 poeng.
Veteraner
Her er det stor forkjell pA alderen, ved poengberegningen er
det tatt hensyn til dette og rekkefølgen er beregnet ut fra
poengene.

Menn:
1. Oddvar Hønsi ( 14,5-1,408,54) 2040 poeng. 2. Helge
poeng. . oar i.e
1,35-9,71) 1735 poeng. Kjell

Furulund ( 14,3-1,30-8,71)
1580 poeng. øyvind Bjerkstuen
( 14,9-1,25-9,10) 1560 poeng.
poeng.

Enebakks fillegutter
ubeseiret i serien
Enebakk lillegutter 1 satte et
verdig punktum for jubelsesongen ved A slA Skjetten
4-3 i Arets siste seriekamp pA
GjellerAsbanen onsdag kveld.
Dermed gikk enebakkguttene gjennom serien uten tap
med en mAlforskjell pA 10220 pA 18 kamper.
Kampen mot Skjetten ble
meget spennende. Enebakks
flate forsvar ble gang pA
gang salt pA prove, og ved
pause var stillingen 2-2.
10 mm. ut i andre omgang
Skjetten
ledelsen.
tok
Enebakkguttenes fine statistikk sto i arvorlig fare,

men laget samlet seg, flyttet
spillet opp pA Skjettens banehalvdel, og det ble noen
meget spennende sluttminutter.
Da dommeren, som forøvrig
mAtte ha fAtt dommerdrakta
uten videre tilsendt pA
postordre blAste av kampen
sto det 4-3 i Enebakks favØr.
60-70 meget hørbare tilskuere var møtt fram for A se
kanskje Enebakks beste fotballag i aksjon.
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Musikk-,
instrumente$?
fra

K1MUS1

Granly Grendehus
Lokaler til mote og kursvirksomhet leies Ut.

Leihghet sokes

•

Mor (ikke roker) mJ 2 barn ønsker a leie leilighet i
Ytre Enebakk.

Vi søker praktikant

4-roms leilighet
ønskes leid i Ytre Enebakk, til en iransk familie.

for gayer og blomster
jeg fikk pa min 65-ärsdag. En spesiell takk
til mine arbeidskamerater i hjemmesykepleien.

AUT. ELEKTROENTBEPRENØR

Kontakt Geir
02/82 18 60
Kveld: 09/92 55 80
eller 09/92 22 34

Bosch-bilalarm
Tyverisikker bil med FGgodkjent alarm. Ferd ig
montert kr.2500.- inkLmva.

Oppegárd Elektro-Diesel a.s
TrollSsvn.8 TIf. 02- 80 82 83

BECRAVELSESBYRAER
Ski

13eôrvclscsbvr
CHR SThNSRUD EFTF. C

Enebakk
Bygdeungdomslag
Arsmote I Enebakk BU avholdes mand. 15. okt. ki.
18.30 pa Bondernes Hus.
Styret i EBU

0

Arsmote - Fotbaligruppa
Tirsdag 23.10.90 ki. 19.00 pa Mjr
Ungdomsskole. Event, forsiag sendes til
styret v/leder 0. Bjerkestuen, Ekornvn. 24, innen
10.10.90.

Styret

TLF. 09/94 17 70

med 100 my Plastisol.
Saig og montasje.

TIf. 92 64 20 - 030/30 193

IF

Henv. Of. 09/92 63 39

TAKSTEINPLATER

1912 Enebakk

Folgende moter er dpne for publikum
I oktober:
Dato/ki. Utvalg
Motested
01. 19.00 formannskapet
formannskapssalen
8.19.00 formannskapet
formannskapssalen
9.19.00 skolestyret
herredsstyresalen
11. 19.00 teknisk styre
formannskapssalen
15. 19.00 formannskapet
formannskapssalen
17. 19.00 adm.utvalget
formannskapssalen
23. 19.00 helse- og sosialstyret formannskapssalen
25. 19.00 kulturstyret
formannskapssalen
29. 19.00 kommunestyret
herredsstyresalen

16 lot fjordplast, eldre
modell, selges for kr
5.000,-. Volvo Penta, 9
hk, selges for kr 1.000,-.

Krisesenteret
I Folio

Soiheim Elektriske

ENEBAKK KOMMUNE
informerer

(Atte drs akademiutd. Paris, Berlin, Oslo) ledig for
portrettoppdrag. Tegning
og maleri.
Lars Fumes
TIf. 92 55 18

Not og motor

Tif. 92 52 96

KUNNCJORING[R

Harry Heier

Anerkjent kunstuer

som kan komme hjem til oss I Ytre Enebakk. To barn,
henholdsvis 1 ar og 8 ar.

Henv. flyktningkonsulenten
TIf. 92 60 60

Hjertelig takk

har mote pa Herredshuset onsd. 10. okt. ki.
17.00.
Utdeling av gevinster.
Mannekengoppvisning
fra Ann] a. Vel møtt.

STILLING LEDIG

Tif. 92 42 73

Asenvn. 2,1400 Ski
TIf. 09/87 44 95

Enebakk
pensjonisttorening

Henv. Of. 92 62 35

0

Arsmote I
Friidrettsgruppa
Arsmote avholdes onsdag 17.10. ki. 19.00 pa Klubbhuset.
Forsiag ma vre formannen I hende innen 15.10.

Styret

P

Terrengkarusell
Skigruppa inviterer til terrengkarusell

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele dØgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byrS
gjennom 60 Sr

Ole Gunnersen
Ekebergdalen
Tit. 92 65 06
Mobi!tIf. 094/34 527
DOGNVAKT

Tit. 92 63 58
DØGNVAKT

11989 vant
norske
tippere en

Det er màlene

kr. 100.000,uI PPI

ca.

Vi synes deter moro nâr
noon vinner millionbelop i
Tipping. Hva som er like
Moro, er gjennomsnittlig
uthetaing for toppremien i
1989. Den viser at deter
flere enn millionvinnerne
som blir Iykkellge cv
tippe.

a

TIPPING

som teller!

J31t

i0e
of

Vel møtt til nye og gamle deltakere!!
Skigruppa

Tit. 9241 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tit. 094/14 867
000NVAKT

Mobiltlf. 094/95 547

OLAV KJBLBEB.0
GEIR KJØLBERG
M.N.K.F. - M.N.O.F.

toppremie pa
Mums
4! Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Lillestrom
ORONER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

sondagene 7. og 21/10 og 4/11.
Starten gar Ira Streifinn ki. 12.00, og vi
bruker de samme loypene som I fjor host.
Dere som deltok I fjor kan na Ia premie I solv hvis
dere fuliferer 2 av 3 lop, ellers bronse til dere andre.
Startkontingent er kr 100, familiepamelding kr 250.
pamelding fra ki. 09.00 pa Streifinn de to forste sondagene. Alle fra 0- 100 Si kan delta.
Apen kiosk med salg av kaffe, brus og vafler.

Edith 09 Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk

Tove Hagen
1912 Enebakk

tilpasses
Timebestilling: Tit. 06/81 43 91
LILLESTROM
K0NTAKTLINSEINSTITUT A/S
Storgt. 21 (Fjellberghjornet)
OPTIKER

gjennomsnittlig

SFO

DROSJER

Kontaktlinser

12.00 12.55 13.50 14.45 15.40 16.45 17.50 -

J
G
J
G
J
J
G

Hàndballkamper
I MjerhaIlen sondag 7. old.
- Oppegard 1
12: Driv 1
12: Enebakk - Hosle
14: Enebakk - Driv 1
14: Enebakk - Haslum
16: Enebakk - Holand
As 1
16: Driv
- Nesodden
14: Driv

2

-

MSltips-spillet bygger p5 fotbaUens ide,- mSlene avgjør
hvern sorn vinner. Klarer du S
sette kryss p5 de 8 mest mSlrike kampene p5 kupongen,
vinner du toppgevinsten.

X

Mâltips!
Overskuddet fra Màltips
gàr til idrett og forskning.

9S
X LOTTO,I
0

Annonser leses
av folk flest

Iinttt

StANK

TA VARE PA TAKET DITT!

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

Vektproblemer?

BRONNBORING I PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12

02/62 08 65 e. kI. 17
611247-030/20470

-

Gunstige høstti!bud pa
stein fra
SKARA SEMENTVARE

rat;i

rslag!

Svein Magne

QQWQd
COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice

sort- vinrod Kun kr 298.-

LIBRA

LANGBRATEN

Forhandler av Jacuzzi pumper

Skinn herresko

MED

a\festlia j
BYGG- OG TOMRERMESTER
SPY DEB ERG
Fjellvn. 2, 1820 Spydeberg
TIf. 09/83 74 90

KOSTHOLDSENDRING
ER TNGEN:
Ku rsstart
tirsd. 16. okt.

Ring Ella
TIf. 92 63 39
1/7

LIBRA - KURSET SOM
LEGER ANBEFALER

oop ivilic

[
l

RR
.
zzzrnz Jfr\(-

FLATEBYSENTERET Apent
Fredag
TLF. 09/92 8374
Lørdag

kI. 10.00-17.00
kI. 10.00-18.00
kI. 09.00-14.00

SKI STASJON

Trekningsliste for

0
0
0
0
0
0

Pensjonistforeningens høstlotteri
8REDAJ4'

Tor Veitebeig A/S
Aut, rorlegertirma
BREDA INDUSTRIBYGG

KJEPPESTADVEIEN SKI
01 I
TELEFON 87 35 06
TELEFON 87 08 28

Alt
dorer
09 vinduer
til rimelige
priser. Spell.
Alt i glassarbeid
utfores.

R IN

Hàndlampe: Pauline Warâs. Ildfast gryte: Tormod Nordgàrden. 40 kg poteter: ma Antonsen. Pledd: Jens Bràten. Fruktkurv: Aslaug Bekkensten. Kaffeservise: Ase og Kjell Svartbekk. Hekiet løper: Arthur Orderud. Sengesett: Margit Sandem. Sengesett: Ragoihild Kigen. Varekurv:
Erling Bognerud. Blomstergruppe: Gunnar Skogholt. Duk: Jolly Holmsen. Akvarell: Alvilde Johansen. Sofapute: Knut Solberg. Duk: Hege
Westlie. Porselensfat: Ernst Neid Haslerud. Fruktkurv: Terje Busch.
Bilde: Fam. Jan Ove Killerud. Gavekort: Agnar Flateby. Sjal: Jolly
Holmsen. Kjøkkenhàndklr: Sofie og Sverre Guldahi. Kaminrens: Arthur Orderud. Kaminrens: Randi og Bjorn Solberg. Glassbolle: Alice
Stensrud. Konfekt: Arthur Orderud. Hekiet duk: Stian Sanner. Heklet
brikke: Ingoif Sjoberg. Badehàndkle: Trine Edvardsen. Ildfast fat
mflokk: Margit Sandem. Vannspreder: Camilla Bakken. Gavekort kr
200.-: Jolly Hoimsen. Gavekort kr 250.-: Anders Stremsborg. Pledd: Ruth
og Peder England. 6 par kopper: Anita, Trine Lise, Nina Myhre. Termokanne: Ragnhild Johansen, Flateby. Frokostduk: Ingveig Thoresen.
Bordduk: Dagmar Johansen, Fjellstad. Kjøkkensett: Eva og Reidar
Fredrik, Skjret. 6 par kopper: Bjerg og Frank Nilsen. Sengebord: Jolly
Hoimsen. 2 lysesiaker: Astri S. Todler, Brostua, Holtop. 2 bilder: sRaimo', adr.: Georg Jacobsen. Potteplante: Ester Suierud. 6 par kopper:
Elsa Uthus. Bok: Ingerlise Stenslie. Pledd: Vidar Jacobsen, adr.: G. Jacobsen. 1 skjortegenser: Brita Pedersen, Svingen. Badehándkle: Audun
Fagerli. Bolle: Alf Haugen. Fruktsett: Else Alfredsen. Blomster: Johan
Nordby. Hãndklepakke: Ingoif Sjoberg. Gavepakke: Ashild W. Strom.
En hjertelig takk til alle som støttet oss med gayer.
Form. A. Orderud. Sek. E. Uthus

SSR Registrert Regnskapsfører

Hovel Helaas

061814733
06/81 6838

Lillestrom
Vindu & Glass A/S

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

(1101. VILLA GLASS A/SI

Sorurnsgt. 38, 2000 LVestrom
Darer - Vinduer - Sped - All i glass

Dalefjerdingen tlt. 09/92 64 33

I

LAN
REFINANSIERING 8

0

Nedbetalingstiden er 25 âr
Utbetalt
beløp
200.000.400.000.600.000.800.000.1.000.000.-

Fast rente
I 1 àr
2.161
4.306
6.452
8.597
10.742

Fast rente
i 3 ár
2.146
4.276
6.407
8.537
10.667

Fast rente
I 5 âr
2.135
4.229
6.323
8.416
10.510

Repr.: BN Kreditt, Realkreditt, Vestenfjelske, Kreditkassen m.fI.
Torgvn. 1, P.boks 153, 1400 Ski - Telefax 09/87 51 90

LANGAP
ENT:

NNW-

Se vâr utstilling
av sanitrutstvr kjekkeninnredning og
baderomsmshler.

0
0
0

0
08
8
RING 09/8769 80
8
Folio Consulting Team AIS j
8

8

0

b

8

* Belopene i tabellen viser mánedlig utgift inki. renter, avdrag og
)
alle omkostninger.
* Lan vist I tabellen gjelder selveier innenfor 80% av lAnetakst, 0
0
men 100% kan tilbys.
* Nom. rente fra 11.40% og effektiv rente fra 12.1%.
*Rask behandlingstid.
* Ring for nrmere opplysninger og uforbindtlig mote.

Representant for:
-

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NVANLEGG

8
0

0
0
0
0

8
TIRSDAG og

iota

11

VITAL
F., ,, krirt g

TORSUAGtil ki. 2000

Advokat
ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85
FYRINGSOLJE • PARAFIN

RUST PA BILEN

FINANSIEFIING

VARME

A/

AUT VV$ RORLICUlt

SIrnisv. 100, Strmmen
TIf. 06/81 4597 —81 4598
"'lIJOP VS P05 FAGMA.PEN PJOP VPS P05 FAGPA'AEP

I\
Trn1!Il
\.
)

Vi utfører rust-skadereparasjoner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utfører ogsá opprettning og deleskifting. Lakkerer gjer vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhándspris.
AS SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 44 76 - Slitu

•

AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter
TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Annonser leses av folk'flest

I

10

Ui9uett

.
Ha,ap6mad

Ad

lia®

10

NOKIA
DACK

tt

0
VtTr kresen nar du
velger dekk og dekkm
Hakkapehitta fra Nokia er kjent for gode
egenskaper jo dárligere forholdene blir. Du
merker det ved igangkjoring, oppbremsing
og fremkommelighet i vanskelige situasjoner. Hakkapeliitta fra Nokia far du kjopt
hos ledende dekkforhandlere over alt I
hele landet.

Det er du som bestemmer. Ikke foret,

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A.S
1914 Ytre Enebakk - TIf. 09/92 44 08

11

IF;m 40

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

EIENDOMSFORM.
54'

48

4Eft ir 1%r

46tL

Kjøpe eller selge
eiendom?
Kontakt:
TRYTI EIENDDMSMEGUNG A!S
BOihSvSl. Mv. Helga A. T.yS
Fje9volov 55.1914 SIre EvebvAk
TIt. 09)92 55 70

—: ELEKTROREP
Telefon 09/926276
Egli H. Jorgensen
Byggveien 10, 1912 Enebakk Mobilteleton 094/17 467

Alt I reparasjon og installasjon
av kjol og frys
Kjøleskap- kjolerom, fryseskap fryserom
Dag og kveld

Saig - service og montering -

Galled Nygàrd
Flateby - tlf. 92 80 80

GLASS
Enebakk
Glass

Alt / glassarbeid

Galled — innramming
Gullmedaije I innramming I VM 1989 og 1990

Svein Thorsen

FjelIvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TIf. 92 46 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsá kveldstld
RØRLEGGER

BIL
AuOi

4=

Utsigts rammeverksted

Erting Rod A/S

Soihelin Elektriske

1800 Asklm

.

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

AUT. ELEKTBUENIBEPREN$R

4

1912 Enebakk

Tit. 92 64 20 - 030/30 193

Kjop din nye oiler brukte bil dos oss;
Tit. 88 16 15

Alt I innramming
Saig av
medaijeskap og innrammede akvarel/avtrykk
1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

Erik Kjelgaard
Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

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

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD - Askim
Tit. 88 15 70

KJELL BREIJUJORO
UTFØRER ALT I EL-INSTALLASJONER

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

ENEBAKK VANN 00 VARME

O

EL EKTR 0 E NT R EPA ENOR FIRMA

5509€
G:nebcikk
egnskctpkoñtor A/S
TIf. 09/92 63 03

Postboks 24
1912 Enebakk

IER
Godkjent regnskapskontor

DURUD GARD,
1914 YTRE ENEBAXK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997
DØGNVAKT
Graving og høytrykkspyling

BREIISEL
Strømsborg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele âret!

TRINTO VERKSTED AS V%j
09-925555 mobil. 094-14 469.
FRISØR

Hovel Heiaas

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

-—

SELSKAPSMAT

'''a Son A/S

SR R.registrert

utforer alt i el-installasjorier

ElLAG den ,r,rv

OIav C. Jensen

Regnskapskontor
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre n00ringsdrivende

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

sysadn
• Regnskap & Forretningsførsel
• Bedriftsrâdgivning

Man.-tre. 9.00-17.00

DAME- OG

Tars. 10.00-1900

HERRE FR! SOP

SOL - PARFYMERI

Lor. 9.00-14.00

K3 .

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Ttf.: (09) 92 48 24 - 92 47 74.

BYGG OG ANLEGG

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

Helgesensgt. 12
Grünerlokka
Tit. 02138 51 73

Entreprenør

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731

Mobil 094/95743
Gray., sprengning, transport

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
—

BYGG OG ANLEGG
4ERM
,

Len nestadvn. 5 TIf. 09/92 65 43
1912 Enebakk
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
09 modernisering

Fast pris
Tømrer- og snekkerservice

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Asveien 7, 1911 Flateby

Enebakk Tannteknikk

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

Tit. 06/81 42 92

TIf. 09/92 46 82

VAKTSELSKAP
Ski Trafikkskole

Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs — Kjøretimer

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

Orn nodvendig meter vi
til kjoretimer i Enebakk.

TIt. 09/92 43 40

928739
1ff. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale

Teorikurs - Fase II

Per-Erik østlie a.s
TIf. 92 82 90

Flatebysenteret, Flateby
Tif. kI. 8.00-15.00

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

1400 Ski - tlf. 87 37 10

NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROSJEKTERING

Stein Darre-Hanssen

OppI€ring pa bil

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

1914 YTRE ENEBAKK

TANNBEHANDL.

TRAFIKKSKOLE

BYGG- OG TØMMERMESTER
Mur, puss,
peiser og fliser

MYRFARET 2,1400 SKI. TL'. 69-8714 57
RBRLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING
All innen • Sanitr • Varme • iyioernisering

Annonser leses
av folk flest

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

Mobil: 094/30 295

SPESIALFORRETNI NGER
Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
Graving - transport - sprengning
Mur- 09 betongarbeider

TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438
FLISLEGGING UTFØRES

Beltegàende
minigraver
leles Ut rimelig, med eller uteri fører.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

Tit. 92 52 28

TRANSPORT

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett

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

KVIKI( RENS

Raskt og rimelig
Forhándspris

Ingar A. Bergskaug

GODE REFERANSER

Transport - Sand,
stein og fylimasse

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

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

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

TIf. 9291 07 Westerhelm, 1911 Flateby

JPaczama

D.FREIIAG&COA
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrøm
BiI - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 09/92 62 94

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

SKEOSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgárd, Kjeller

(Skill fra Few. v/flyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el.

"DROP-IN" 8.30-14. Stengt helg.

Takstigene Rveli*ngen slo Driv
selges serl*ost
2,....- --:-2-::.:.::.:2............................

—Tilbudet om kjøp av
takstiger fra meg er fuilt
ut seriøst, sier Ove
Nielsen fra Flateby. Han
forstãr ikke hvorfor han
er butt uthengt. —Det er
flere firmaer som har tilbudt takstiger i den
senere tid, og dette er vel
fuilt ut lovlig?, spør han.

teknisk sjef med anmodning
om A stoppe tilbudet om kjøp
av rimelige takstiger. Dette
forstAr ikke Nielsen. —Det er
andre firmaer som har sendt
ut tilsvarende tilbud, og har
de mottatt samme anmodning? Det er vel fullt ut bybig a tilby varer og tjenester
sA lenge det gAr for seg i bylige former? spør Nielsen, og
legger til at firmaet NorDekk AS pA LillestrØm ogsA
har sent ut tilsvarende tilbud.

Anne-Grete Lossius
Nielsen forsikrer ar alt saig
gjennom ham er seriØst, og
alt arbeid gâr gjennom firmaet han er ansatt i. Og det
er et solid firma han har i
ryggen - Grove-Knutsen &
Co, som holder til pa
Alnabru.
—Det hele startet med at jeg
fikk henvendelser fra naboer
om a selge takstiger etter at
de hadde mottatt varsel om
fynngsforbud. Dette ble gitt
av teknisk etat, sier han.

Stopp tilbudet

Nekter ingen i rekiamere
Teknisk sjef Torgils Opedal
opplyser at man ikke nekter
noen A rekiamere for sine
produkter, men nr det blir
referert til kommunen som i
Nielsens tilfelle er det pd sin
plass A reagere.
—I Nielsens tilbud sto det
referert til at brannsjefen
hadde nedlagt fyringsforbud
fra en bestemt dato, og dette
er uriktig, sier Opedal. Han
legger til at det ogsA gikk
rykter om kobling, noe som
kommunen mAtte fA satt en
stopper for.

Ove Nielsen har fàtt skriv fra

Drivs lag: Petter Holmen, Morten Rarndal, Kjell-Olav Skredderhaug, Dag Holtop, Odd Guibrandsen,
Oddmund Garden, Knut Jahr, Glenn Paulsberg, Thor Lindberg Olsen, Per Erik Kristiansen, Cato
Paulsen.
spesielt i forsvar at hjemmelaget sviktet, sA Rlingen
Gunnielk Seierstad
slapp lett til med sine dyktige
Drivs herrelag i hAndball spillere. Spesielt den tidligere
spilte søndag mot RIingen. landslagspilleren Jan Wangen
Det ble en kamp der ,,,.,-,- It - ,
Relingen dominerte spillet stAelse og skuddstyrke. Ved
og var det kiart beste laget. pause ledet Relingen 19-13.
Driv fikk lite til A stemme i
en kamp som Relingen vant
2. omgang
34-19.
I annen omgang var
R1ingen heft suverene. de
1. omgang
spilte god og effektiv hAndDriv scorte kampens fØrste ball mot et Driv-lag som
mAl, men siden dominerte nrmest gikk i oppløsning.
Rlingen fullstendig. Det var Det var lite Drivs keepere

kunne gjØre for a stoppe
Rlingens skudd, sA det ble
til slutt en kiar seier 34-19 til gjestene.

Trent for lite
• i g - . - . srgo.e or
oss i dag. Vi fikk det ikke til
A flyte i forsvar og dermed
sviktet det ogsA i angrep. Jeg
hAper det skal gA bedre senere nAr vi blir bedre samspilte,
for vi har ikke spilt sammen i
mer enn en halv mAned, sa
Drivs spillende trener Per
Erik Kristiansen etter kampen.

Service til alle 4?
Ove Nielsen er en seriØs selgei —Alt gdr for seg i lovligefonner,
sier han, ogforstdr ikke hvorfor han harfdtt anmodning fra teknisk sjef om a stoppe tilbudet.

Service til
alle I Enebakk
Vi henter, leverer, lâner deg gjerne en annen bil
(kr 100/dogn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvahitet.

r"a1

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

TERBECK

I Enebakk:
TIf. 09/92 46 39 - Mobil 094/27 522

